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สวนที่ 1
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
Minor International Public Company Limited

ธุรกิจหลัก
เปนผูดําเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ลงทุนในธุรกิจโรงแรมและพื้นที่คาปลีก พัฒนาโครงการ ธุรกิจคาปลีก รวมทั้งการ
ลงทุนในธุรกิจที่ตอเนื่องกัน
สํานักงานใหญ
เลขทะเบียนบริษัท 0107536000919 (เดิม บมจ.165)
ชั้นที่ 16 อาคารเบอรลี่ยุคเกอร
เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
กรุงเทพ 10110
โทรศัพท: 66(0) 2381 5151
โทรสาร: 66(0) 2381 5777-8
Home Page http://www.minornet.com
ทุนเรือนหุน ณ 31 ธันวาคม 2552
ทุนจดทะเบียน:
3,351,850,736 บาท แบงเปนหุนสามัญ 3,351,850,736 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกจําหนายและชําระแลว: 3,246,415,792 บาท แบงเปนหุนสามัญ 3,246,415,792 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย
นายทะเบียนหุนสามัญ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท: 66(0) 2229 2800
โทรสาร: 66(0) 2359 1259
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นายทะเบียนหุนกู
RGR ครั้งที่ 1/2547, MINT ครั้งที่ 1/2548, MINT ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 และ MINT ครั้งที่ 1/2551
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
นายทะเบียนหุนกู MINT ครั้งที่ 1/2552
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ฝายบริการธุรกิจหลักทรัพย
อาคารสํานักงานใหญ พหลโยธิน ชั้น 11
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
ผูสอบบัญชี
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
โดยนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ และ/หรือนางณฐพร พันธุอุดม และ/หรือนายสุดวิณ ปญญาวงศขันติ
และ/หรือนายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442, 3430, 3534 และ 4174 ตามลําดับ
ชั้น 15 บางกอกซิตี้ทาวเวอร
เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต กรุงเทพ 10120
โทรศัพท: 66(0) 2286 9999
โทรสาร: 66(0) 2286 5050
ที่ปรึกษากฎหมาย
สํานักงานกฎหมายดุลยภาพ
ชั้น 25 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟศ
10/186 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท: 66(0) 2168 7688-92
โทรสาร: 66(0) 2168 7693

บริษัท สํานักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด
ชั้น 26 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
โทรศัพท: 66(0) 2646 1888
โทรสาร: 66(0) 2646 1919

บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด
ชั้น 25 อาคารอับดุลลาฮิม เพลส
เลขที่ 990 ถนนพระราม 4
กรุงเทพ 10500
โทรศัพท: 66(0) 2636 2000
โทรสาร: 66(0) 2636 2111
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2. ปจจัยความเสี่ยง
การดําเนินธุรกิจของบริษัทตองเผชิญความเสี่ยงตางๆและความไมแนนอนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจสงผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอรายได ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง และมูลคาหุนของบริษัท นอกจากความเสี่ยงที่จะกลาวถึงตอไป
อาจมีความไมแนนอนอื่นๆ ซึ่งบริษัทไมอาจทราบหรือระบุไดในขณะนี้ ดังนั้น ผูมีสวนไดเสียควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยง
อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทนอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ดวย
2.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
เนื่องจากหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทคือการประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีความสัมพันธกับจํานวนของนักทองเที่ยวทั้ง
ในและตางประเทศ ดังนั้น ปจจัยความเสี่ยงจากภายนอกที่ทําใหเกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งบริษัทไม
สามารถควบคุมได เชน การกอการราย การแพรระบาดของโรคติดตอแบบเฉียบพลัน ภัยธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณที่
กอใหเกิดความไมสงบภายในประเทศและแหลงทองเที่ยว และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก อาจสงผลกระทบโดยตรงตอ
ปริมาณนักทองเที่ยวในประเทศและนักทองเที่ยวจากตางประเทศที่กําลังจะเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งผลกระทบนี้
สงผลเปนวงกวางไมเพียงเฉพาะประเทศไทยและบริษัทเทานั้น แตรวมถึงอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งภูมิภาคเอเชียดวย
เชนกัน
บริษัทมีนโยบายกระจายและลดความเสี่ยงโดยพยายามรักษาสัดสวนรายไดระหวางคาหองพักและคาอาหารที่
เหมาะสม กลยุทธการกระจายธุรกิจตามแหลงทองเที่ยวในหลายแหงเพื่อลดความเสี่ยงจากกรณีที่มีปจจัยลบที่มีผลตอการ
ทองเที่ยวเฉพาะแหลงใดแหลงหนึ่ง การเพิ่มสัดสวนลูกคาที่เปนนักทองเที่ยวภายในประเทศและการกระจายฐานลูกคา
ตา งชาติใ หครอบคลุ ม หลากหลายประเทศมากยิ่ง ขึ้ น เพื่ อ ลดความเสี่ย งจากการกระจุ กตั ว ของลู กค า กลุมใดกลุ มหนึ่ ง
นอกจากนี้ ยังเพิ่มการใหบริการในตางประเทศมากขึ้น รวมถึงการเตรียมความพรอมทั้งทางดานกลยุทธทางการตลาดและ
การควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน นอกจากนี้ การลงทุนในธุรกิจคาปลีก ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทชวย
ใหบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสม เนื่องจากรายไดจากธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มมีความผันผวนที่
นอยกวา โดยในป 2552 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากธุรกิจอาหารรอยละ 55 จากธุรกิจโรงแรมรอยละ 27 ธุรกิจคาปลีก รอยละ
8 ธุรกิจสปารอยละ 2 ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและบันเทิงรอยละ 3 และธุรกิจอื่นๆ รอยละ 5
2.2 ความเสี่ยงจากการแขงขันกับคูแขงในธุรกิจหลัก
2.2.1 การแขงขันในธุรกิจโรงแรม
ปจจุบันจํานวนโรงแรมที่มีกลุมลูกคาเปาหมายใกลเคียงกับกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทมีเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหเกิด
การแขงขันในเรื่องราคา ซึ่งอาจจะสงผลกระทบกับรายไดและกําไรของบริษัทในที่สุด อยางไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นวาดวย
กลยุทธเปาหมายการวางตําแหนงที่ชัดเจนดานการตลาดและภายใตการควบคุมดูแลอยางใกลชิดจากคณะผูบริหาร ซึ่งมี
ความชํานาญและประสบการณในธุรกิจโรงแรมและการบริหารงานภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง (“อนันตรา”) การ
บริหารงานภายใตเครื่องหมายการคา “แมริออท” (Franchise) การบริหารงานโดย Four Seasons Hotels & Resorts Asia
Pacific Pte. Ltd. ภายใตเครื่องหมายการคา “โฟรซีซั่นส” และการบริหารงานโดย The Hotel Licensing Corporation ซึ่ง
เปนกลุมบริษัท แมริออทโฮเทล ภายใตเครื่องหมายการคา “เจดับบลิว แมริออท” ซึ่งเปนเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงระดับ
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2.2.2 การแขงขันในธุรกิจอาหาร
ธุรกิจการใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่มเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูง อีกทั้งยังเปนธุรกิจที่มีการปองกัน
ผูเขารวมธุรกิจรายใหมต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจโรงแรม อยางไรก็ตาม การแขงขันในธุรกิจอาหารประเภทนี้จําเปนที่
จะตองมีการวางแผนการตลาดเพื่อครอบคลุมผูบริโภคจํานวนมาก ซึ่งการดําเนินธุรกิจรานอาหารที่มีเครือขายครอบคลุมทั่ว
ประเทศ จําเปนตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก รวมทั้งตองมีแบรนดที่เปนที่ยอมรับ มีทีมผูบริหารที่มีประสบการณสูง และเปน
ผูประกอบการที่ไดรับการยอมรับในวงการธุรกิจ บริษัทไดขยายสาขาครอบคลุมในเขตชุมชนที่มีกําลังซื้อและมีอัตราการ
บริโภคสูง ทําใหบริษัทสามารถครองสวนแบงการตลาดที่สูงกวาคูแขง นอกจากนี้บริษัทไดริเริ่มเปดบริการรูปแบบอาหาร
ประเภทใหมๆ จากเดิมที่เนนอาหารตะวันตกจานดวน เชน พิซซา สเต็ก แฮมเบอรเกอร ไอศกรีม มาครอบคลุมประเภทอาหาร
ที่หลากหลายมากขึ้น ไดแก อาหารไทย จีน ญี่ปุน และกาแฟ ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคแตละกลุม จึง
ทําใหธุรกิจในกลุมนี้มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี และมีการเติบโตอยางตอเนื่อง
2.2.3 การแขงขันในธุรกิจคาปลีก
ธุรกิจคาปลีกซึ่งบริษัทเปนตัวแทนจําหนายสินคาแฟชั่นและเครื่องสําอาง เปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูง และ
ไดรับผลกระทบจากความเชื่อมั่นของผูบริโภคในประเทศ ไมวาจะเปนการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน ภาวะเงินเฟอ และอาจเกิด
จากความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง ทั้งจากการประทวงและการจลาจลในสถานที่ชุมชนสําคัญและศูนยการคา ซึ่งอยู
นอกเหนือการควบคุมของผูประกอบการ อยางไรก็ตาม สินคาของบริษัทเปนสินคาที่มีคุณภาพ เนนกลุมลูกคาเปาหมาย
ระดับกลางถึงระดับบน ซึ่งไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในระดับที่ต่ํากวา โดยลูกคากลุมดังกลาวยังคงซื้อสินคาของ
บริษั ท อีกทั้ ง ประสบการณ อัน ยาวนานของผู บ ริห ารมีสว นสํ า คัญ ในการปรั บ กลยุ ท ธใ ห สอดคล อ งกั บ สภาพแวดล อ มที่
เปลี่ยนแปลงไป
2.3 ความเสี่ยงจากการริเริ่มโครงการใหม
จากวิสัยทัศนของบริษัท หากมีความเปนไปไดในการลงทุน บริษัทอาจเริ่มลงทุนในโครงการใหมๆ โดยเฉพาะการ
ลงทุนในกลุมโรงแรมและที่พักอาศัย โดยการลงทุนในโครงการใหมดังกลาว อาจทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากตนทุนในการ
ลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและสาธารณูปโภค อยางไรก็ตามบริษัทสามารถปองกันและลดความเสียง
ดังกลาว โดยจากประสบการณยาวนานในการกอสรางโครงการตลอดระยะเวลากวา 30 ปที่ผานมา เนื่องจากตามปกติ
บริษัทจะเขาทําสัญญาการกอสรางกับผูรับเหมากอสราง ซึ่งไดระบุตนทุนในการกอสรางที่แนนอนไวในสัญญา และมีการ
ควบคุมคุณภาพการกอสรางใหไดตามมาตรฐานอยางตอเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงตางๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการกอสราง
นอกจากนี้ กอนเริ่มดําเนินโครงการใหม บริษัทจะทําการสํารวจสิ่งแวดลอมและระบบสาธารณูปโภคในบริเวณที่ตั้งของ
โครงการใหมกอนดําเนินการกอสราง เพื่อสรางความมั่นใจในความเปนไปไดของโครงการและขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
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2.4 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ
บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในตางประเทศ เชน มัลดีฟส แอฟริกา ศรีลังกา และเวียดนาม และในธุรกิจ
การใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่มตางๆ ในประเทศในทวีปเอเชีย เชน จีน สิงคโปร และออสเตรเลีย ซึ่งในแตละ
ประเทศนั้นยอมมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดจากปจจัยทางดานการเมือง กฎหมาย หรือภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
เหลานั้นที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น หากมีเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจใน
ประเทศนั้นๆ อาจมีผลกระทบตอรายไดและกําไรจากการลงทุนในตางประเทศดังกลาว
บริ ษั ท ได ต ระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งนี้ จึ ง ได ว า จ า งผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี ค วามรู แ ละความชํ า นาญในประเทศนั้ น ๆ
ทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการอยางละเอียดรอบคอบ และมีการทํา due diligence และ feasibility study
อยางละเอียดกอนที่จะตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้บริษัทมีการลดความเสี่ยงสําหรับการลงทุนในประเทศที่กลุมไมเคย
ดําเนินธุรกิจมากอน โดยบริษัทจะเริ่มจากการลงทุนในธุรกิจที่ใชเงินลงทุนจํานวนไมมากนักและในสัดสวนนอย จนกวาจะ
มีความมั่นใจในการดําเนินธุรกิจในประเทศนั้นๆเพียงพอ จึงจะมีการตัดสินใจลงทุนในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นในภายหลัง เชน
การลงทุนใน แอฟริกา มัลดีฟส ศรีลังกา และออสเตรเลีย ซึ่งบริษัทเริ่มการลงทุนรวมกับเจาของกิจการซึ่งเปนชาว
ท อ งถิ่ น ในประเทศนั้ น ๆในชว งแรกเพื่อ เปนการศึก ษาสภาวะตลาดและเรียนรู กิจการจากเจา ของกิ จการเดิม ณ 31
ธันวาคม 2552 และในสัดสวนนอยบริษัทมีการลงทุนในตางประเทศเปนจํานวน 3,603 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.7
ของสินทรัพยรวมของบริษัท
บริษัทไดขยายธุรกิจในตางประเทศดวยรูปแบบของแฟรนไชสและรับจางบริหารโรงแรมแทนการลงทุนดวย
ตนเอง ซึ่งเปนการลดความเสี่ยงในการลงทุนได อีกทั้งยังสามารถขยายฐานลูกคาของแบรนดที่บริษัทเปนเจาของไดอีก
ดวย โดย ณ สิ้นป 2552 บริษัทมีสาขารานอาหารที่เปนแฟรนไชส จํานวน 430 สาขา คิดเปนสัดสวนรอยละ 38 ของ
จํานวนสาขารานอาหารทั้งหมด 1,112 สาขา สําหรับธุรกิจโรงแรมที่บริษัทรับจางบริหารและเปดใหบริการแลว ณ สิ้นป
2552 มีจํานวน 6 แหง จากจํานวนโรงแรมในเครือของบริษัททั้งหมด 30 แหง
2.5 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไมมีที่ดินเปนของตนเอง
เนื่องจากที่ดินที่เปนที่ตั้งของโรงแรมบางแหงในปจจุบันเปนที่ดินที่บริษัททําสัญญาเชาไวกับเจาของที่ดิน การไมมี
ที่ดินเปนของตนเองจึงเปนความเสี่ยงของบริษัทที่นักลงทุนควรตระหนักถึง อยางไรก็ตาม สัญญาเชาที่บริษัททําไวกับผูใหเชา
มีอายุสัญญาเฉลี่ยคงเหลือประมาณ 12 ป และบริษัทมีสิทธิตออายุสัญญาไดอีก โดยมีคาเชาตามที่จะตกลงกัน จากการที่
บริษัทก็ไดปฏิบัติตามสัญญาเชาและมีความสัมพันธที่ดีกับผูใหเชาตลอดมา บริษัทจึงเชื่อมั่นวาความเสี่ยงดังกลาวจะไม
เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล
นอกจากนี้ สถานที่ตั้งของรานอาหารและรานจําหนายสินคายังเปนหนึ่งในปจจัยหลักของความสําเร็จในการดําเนิน
ธุรกิจรานอาหารและธุรกิจคาปลีก ดังนั้น จึงอาจเกิดความเสี่ยงหากไมสามารถตอสัญญาเชาพื้นที่และความเสี่ยงในการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาใหมที่จะถูกจัดทําขึ้น อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทเปนเจาของรานอาหารและจัด
จําหนายสินคาภายใตแบรนดตางๆ หลายแบรนด ซึ่งเปนที่ยอมรับของผูบริโภค จึงสงผลใหบริษัทมีอํานาจตอรอง อีกทั้ง
บริษัทยังมีนโยบายในการทําสัญญาระยะยาวกับเจาของพื้นที่ ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงดังกลาวไดอยางมาก
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2.6 ความเสี่ยงในการตอสัญญาแฟรนไชสและสัญญาตัวแทนจําหนายสินคา
การดําเนินธุรกิจอาหารของบริษัทเปนการดําเนินการภายใตแบรนดของตนเอง และแบรนดที่ไดรับแฟรนไชสมาจาก
ตางประเทศโดยดําเนินงานตามขอตกลงภายใตสัญญาแฟรนไชส ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่มิไดรับ
อนุญาตใหตอสัญญาหรือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญาแฟรนไชสแตละสัญญา บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงและได
ลดความเสี่ยงดัง กลาวลงโดยการขอตออายุสัญญาแฟรนไชสลวงหนากอนที่สัญญาจะหมดอายุลง โดยปจจุบั นบริษัท
สามารถเจรจาเพื่อขอตออายุสัญญาแฟรนไชสลวงหนาไดอีก 10-20 ป กอนสัญญาหมดอายุลง (ทั้งนี้ขึ้นกับประเภทของ
สัญญา) อยางไรก็ตามบริษัทยังมีเปาหมายที่จะเพิ่มแบรนดโดยเฉพาะแบรนดธุรกิจอาหารที่เปนของตนเอง โดยในปจจุบัน
บริษัทมีแบรนดของตัวเองมากถึง 3 แบรนดหลัก ไดแก เดอะ พิซซา คอมปะนี ไทยเอ็กซเพรส และ เดอะ คอฟฟคลับ ซึ่งเปน
การลดความเสี่ยงทางดานนี้โดยตรง
สัญญาตัวแทนจําหนายเปนปจจัยสําคัญสําหรับธุรกิจตัวแทนจําหนาย สัญญาของบริษัทมีลักษณะทั้งที่สามารถตอ
สัญญาไดโดยอัตโนมัติและมีกําหนดระยะเวลาในการตอสัญญา สําหรับสัญญาในลักษณะที่มีการกําหนดระยะเวลาในการ
ตอสัญญา ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาจะขอยกเลิกสัญญาเมื่อถึงกําหนดและมีโอกาสสูญเสียรายไดจากการ
เปนตัวแทนจําหนาย อยางไรก็ตาม จากการดําเนินธุรกิจระหวางกันมาเปนเวลานานและบริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญามาโดยตลอด สงผลใหบริษัทจะไดรับความไววางใจใหตออายุสัญญา นอกจากนั้น ในระหวางการตกลงในการตอ
สัญญา หากคูสัญญาขอเปลี่ยนแปลงอัตราคาตอบแทน บริษัทจะเจรจาตอรองเพื่อใหการเปลี่ยนแปลงอัตราคาตอบแทน
ดังกลาวเปนไปในอัตราที่บริษัทและคูสัญญาไดรับผลประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย
2.7 ความเสี่ยงจากการที่ลูกคาจะไมตอสัญญาจางบริหารงานและจางผลิตสินคา
ธุรกิจโรงแรมของบริษัทมีการขยายธุรกิจครอบคลุมถึงการรับจางบริหารจัดการโรงแรม ภายใตแบรนด อนันตรา ซึ่ง
เปนแบรนดของกลุมบริษัทเอง รายไดคาบริหารจัดการแบงออกเปน 2 สวน คือ คาธรรมเนียมในการเปนที่ปรึกษาและให
คําแนะนําในการออกแบบและการกอสราง ซึ่งเปนรายไดที่เกิดขึ้นในชวงกอนโรงแรมจะเปดดําเนินการ และคาธรรมเนียมใน
การบริหารภายหลังจากที่โรงแรมเปดดําเนินการแลว โดยจะขึ้นอยูกับรายไดและผลกําไรจากการดําเนินงานของโรงแรมที่
บริษัทเขาบริหารงาน โดยทั่วไปสัญญาวาจางบริหารโรงแรมจะมีอายุ 10 ป ในกรณีที่ลูกคาบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนด
จะทําใหบริษัทตองสูญเสียรายไดคาธรรมเนียมการบริหารงานของโรงแรมนั้นๆ แตบริษัทสามารถเรียกรองคาเสียหายในรูป
ของคาธรรมเนียมการยกเลิกสัญญา (cancellation fee)ได จากประสบการณในการบริหารธุรกิจโรงแรมหลายป จึงทําให
ไดรับความไววางใจในจากลูกคาในมาตรฐานการใหบริการ ประกอบกับเอกลักษณของแบรนด อนันตรา ที่ใหความสําคัญตอ
วัฒนธรรมทองถิ่น ปจจุบันบริษัทไดลงนามในสัญญาจางบริหารโรงแรมแลวทั้งสิ้น 21 แหง กับเจาของโรงแรมทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ทําใหมีการกระจายความเสี่ยงทั้งในดานของสถานที่ตั้งของโรงแรม และการกระจุกตัวอยูกับเจาของโรงแรม
รายใดรายหนึ่ง โดยโรงแรมภายใตสัญญาจางบริหาร 21 แหง เปนโรงแรมที่เปดดําเนินการแลวจํานวน 6 แหง สวนที่เหลืออยู
ระหวางการกอสรางและคาดวาจะทยอยเปดดําเนินการไดภายในป 2555
สําหรับธุรกิจรับจางผลิตสินคาอุปโภค โดยบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดรับ
จ า งผลิ ต สิ น ค า ให กั บ บริ ษั ท สิ น ค า อุ ป โภคระดั บ สากล ป จ จุ บั น ธุ ร กิ จ ดั ง กล า วมี ก ารแข ง ขั น ไม ม ากนั ก เนื่ อ งจากยั ง มี
ผูประกอบการที่ไดมาตรฐานและไดรับอนุญาตใหผลิตนอยราย แตเนื่องจากราคาและคุณภาพเปนตัวแปรที่สําคัญ บริษัทจึง
มีความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกคาในกรณีดังกลาว อยางไรก็ตามจากการที่บริษัทไดดําเนินธุรกิจรับจางผลิตสินคาอุปโภคมา
เปนเวลานานมากกวา 20 ป และใหความสําคัญตอคุณภาพในการผลิตสินคาในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังไดปรับปรุง
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2.8 ความเสี่ยงดานการเงิน
2.8.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทและบริษัทในเครือมีรายไดบางสวนเปนเงินสกุลตางประเทศ ซึ่งไดรับมาจากการใหสิทธิคาแฟรนไชสและจาก
เอเยนตทองเที่ยวในตางประเทศ ซึ่งรายไดดังกลาวผันแปรตามอัตราแลกเปลี่ยน แตในขณะเดียวกันบริษัทก็มีคาใชจายบาง
ประเภท เชน คาบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม คาการใชสิทธิ/ลิขสิทธิ์ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Franchise Fee) และคา
สินคาในธุรกิจคาปลีก เปนเงินสกุลตางประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ได โดยการหัก
กลบรายไดและคาใชจายที่เปนเงินสกุลตางประเทศ (Natural Hedging) ซึ่งปจจุบันคาใชจายดังกลาวมีสัดสวนใกลเคียงกับ
รายได สงผลใหผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเปนมูลคาที่ไมเปนสาระสําคัญเมื่อเทียบกับรายไดทั้งหมดของบริษัทและ
บริษัทในเครือในสวนของการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากราคาคาหองพักซึ่งเดิมกําหนดราคาอางอิงเงินสกุลดอลลาหสหรัฐ
ปจจุบันหองพักทั้งหมดในประเทศไดเปลี่ยนมากําหนดเปนเงินสกุลบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทมีเงินลงทุนในตางประเทศตามราคาทุน ประมาณรอยละ 0.45 เมื่อเทียบกับ
สินทรัพยรวมในงบการเงินรวม เงินลงทุนในตางประเทศดังกลาวเปนเงินลงทุนในกิจการรวมคา และเงินลงทุนระยะยาวใน
หลักทรัพยในความตองการของตลาด โดยบริษัทไดบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งมิไดมีการบันทึกขาดทุนหรือกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในงบกําไรขาดทุน เงินลงทุนในกิจการรวมคาจะบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย โดยรับรูสวนแบงกําไรหรือขาดทุน
ซึ่งแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารแหงประเทศไทยในป 2552 สวนเงินลงทุนระยะยาวใน
หลักทรัพยในความตองการของตลาด จะมีการปรับปรุงใหเปนราคายุติธรรมและใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดโดยแสดง
อยูภายใตสวนของผูถือหุน จากสัดสวนเงินลงทุนในตางประเทศซึ่งมีสัดสวนต่ํามาก เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยรวมในงบ
การเงินรวมดังกลาว ทําใหกลุมบริษัทไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไมมากนัก
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทในเครือมีภาระหนี้สินที่เปนสกุลเงินบาทในสัดสวนรอยละ
94 และสวนที่เหลืออีกรอยละ 6 เปนภาระหนี้สินเงินกูยืมของบริษัทยอยในตางประเทศในสกุลเงินตางประเทศ เพื่อให
สอดคลองกับรายไดในประเทศนั้น ๆ
ความเสี่ยงดานการเก็บเงินชําระหนี้จากลูกหนี้การคา
สําหรับธุรกิจอาหาร บริษัทแทบจะไมมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินชําระหนี้ เนื่องจากรายไดรับเกือบทั้งหมด
เทียบเทาเงินสด ในกรณีของธุรกิจโรงแรม บริษัทมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินชําระหนี้จากลูกหนี้การคา เชน เอเยนต
ทองเที่ยว หรือลูกคาบริษัทรายใหญ เชนเดียวกับผูประกอบการในธุรกิจโรงแรมรายอื่นๆ อยางไรก็ตาม บริษัทมีฐานลูกหนี้
การคาที่หลากหลายและมีจํานวนมากราย ซึ่งบริษัทไมไดยึดติดกับฐานลูกหนี้การคากลุมใดกลุมหนึ่ง และในอดีตไมเคยไดรับ
ความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากหนี้สูญ เนื่องจากบริษัทจะพิจารณาใหระยะเวลาในการชําระหนี้ (Credit Term) แก
ลูกหนี้การคาเฉพาะรายที่มีการทําธุรกิจกันมาอยางนอย 3-5 ป สําหรับลูกหนี้การคารายใหม กลุมบริษัทจะกําหนดเปนวงเงิน
ที่จํากัดเทานั้น โดยหลักการนี้ชวยใหบริษัทบริหารลูกหนี้ และมีแผนการติดตามลูกหนี้ที่มีปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
2.8.2
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทในเครือมียอดลูกหนี้การคาคางชําระสุทธิเทากับ 1,000.23 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 5.78 ของรายไดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยรอยละ 96.64 ของยอดลูกหนี้การคาทั้งหมด (กอนหักคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ) เปนลูกหนี้การคาคางชําระนอยกวา 90 วันซึ่งประกอบดวยลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระรอยละ 86.72 ทั้งนี้
บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวรอยละ 1.97 ของยอดลูกหนี้การคาทั้งหมด (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
2.8.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งจะสงผลกระทบตอกระแสเงินสด
ของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีเงินกูระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจํานวนรอยละ 50 ของเงินกูระยะยาวทั้งหมด บริษัทและ
บริษัทในเครือใชตราสารอนุพันธทางการเงินในการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอยางเหมาะสม เงินกูระยะยาว
ของบริษัทปจจุบันอยูในรูปหุนกูระยะยาว 3 ป 5 ป และ 7 ป โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยปจจุบันอยูที่รอยละ 5 ตอป
หากอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะมีผลกระทบใหดอกเบี้ยจายของบริษัทและบริษัทในเครือ
เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 0.33 ของรายได
2.8.4 ความเสี่ยงจากการตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติและละเวนการปฏิบัติของหุนกูของกลุมบริษัท
บริษัทตองดํารงอัตราสวนหนี้สิน (Interest Bearing Debt) (“IBD”) ตอสวนของผูถือหุน (Shareholders’ Equity)
(“E”) ของบริษัทในอัตราไมเกิน 1.75 : 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีในทุกๆ ไตรมาส โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทที่มี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุน (IBD/E) ของบริษัทเทากับ 0.96 : 1
บริษัทไดเล็งเห็นและใหความสําคัญกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง โดยไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบ
ภายในทําหนาที่ประเมินความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ โดยทุกหนวยงานของบริษัทจะระบุปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อฝายตรวจสอบภายในจะรวมกับหนวยงานที่ระบุความเสี่ยงสามารถนําขอมูลมาวิเคราะห
และรวมกันหาแนวทางหรือมาตรการในการปองกัน หรือลดความเสียหายจากความเสี่ยงดังกลาว อีกทั้งฝายตรวจสอบ
ภายในและหนวยงานที่รับผิดชอบจะรวมกันติดตามและประเมินความเสี่ยงเปนระยะ ทั้งนี้ บริษัทไดทําคูมือบริหารความเสี่ยง
และทบทวนคูมืออยางนอยปละ 1 ครั้ง
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1 ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“MINT” หรือ “บริษัท”) กอตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521 โดย
นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจโรงแรม บริษัทไดเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2531 ดําเนินกิจการโรงแรม รอยัลการเดน รีสอรท พัทยา (ปจจุบันชื่อ
โรงแรมพัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา) ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองติดหาดพัทยา ในชวงระยะเวลาตั้งแตป 2535 จนถึง
ปจจุบัน บริษัทไดขยายกิจการโดยการลงทุนกอสรางโรงแรมหรือเขาซื้อหุนโรงแรมที่มีศักยภาพหรือรวมลงทุนกับโรงแรมชั้น
นําในตางประเทศในสถานที่ตั้งที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย อาทิ ภูเก็ต สมุย เชียงใหม หัวหินและเชียงราย
เปนตน
ในไตรมาสที่ 4 ป 2547 บริษัทไดทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด
(มหาชน) (“MFG”) ซึ่งทําใหธุรกิจขยายจากเดิมในรูปธุรกิจโรงแรม มาเปนธุรกิจโรงแรมและอาหาร
ในไตรมาสที่ 2 ป 2552 MINT ไดดําเนินการปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัท โดยการทําคําเสนอซื้อหุนของ
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) และดําเนินการเพิกถอนหุน MINOR ออกจากการเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขจัดโครงสรางการถือหุนไขวที่มีอยูระหวางทั้งสองบริษัท อันจะนํามาซึ่ง
โครงสรางการถือหุนที่มีความเหมาะสมและโปรงใสยิ่งขึ้น ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทําคําเสนอซื้อ MINT ถือหุน MINOR ใน
สัดสวนรอยละ 99.92 โดยไดเริ่มนํางบการเงินของ MINOR เขามารวมกับงบการเงินของบริษัท ตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน 2552
เปนตนมา ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของ MINOR คือ ธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา โดย ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจด
ทะเบียนชําระแลวเทากับ 3,246 ลานบาท
ทั้งนี้ บริษัทไดเขาไปลงทุนในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร ธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา และธุรกิจอื่นๆ โดยมี
รายละเอียดที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา ดังนี้
ป 2550
มกราคม

กุมภาพันธ

ลงทุ น ผ า นบริ ษั ท รอยั ล การ เ ด น ท โฮเต็ ล แมแนจเม น ท จํ า กั ด ร อ ยละ 100 ในบริ ษั ท Hospitality
Investment International Limited และ Lodging Management (Labuan) Limited เพื่อลงทุนธุรกิจดาน
โรงแรมในตางประเทศ
-

มีนาคม

เปดดําเนินการ โรงแรมโฟรซีซั่นส เกาะสมุย
ลงทุนผาน MFG รอยละ 100 ใน Primacy Investment Limited ซึ่งลงทุนรอยละ 100 ใน Delicious
Foodstuff (Labuan) Limited เพื่อลงทุนธุรกิจดานอาหารในตางประเทศ (ขณะนี้ยังไมเริ่มดําเนินการ)
เปดดําเนินการโรงแรมนาลาดู มัลดีฟส

เมษายน

-

-

เขาลงทุนในสัดสวนรอยละ 20 ใน Serendib Hotel Limited ซึ่งเปนบริษัทยอยของ Hemas Holdings
Limited (Hemas) ซึ่งเปนผูบริหารโรงแรม 4 แหง ในศรีลังกา ไดแก Serendib Hotel, Club Dolphin
Hotel, Miami Hotel และ Sigiriya Hotel
บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด (บริษัทยอยของ MINT) ไดทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของบริษัท
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กรกฎาคม

กันยายน

สิงหาคม

ตุลาคม
พฤศจิกายน

ป 2551
มกราคม

มีนาคม

เมษายน

ลงทุนรอยละ 100 ในบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท ภูเก็ต บีช เรสซิเดนท จํากัด)
เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในภูเก็ต (ขณะนี้ยังไมเริ่มดําเนินการ)
ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด จากเดิมรอยละ 65 (มีสิทธิออกเสียงรอยละ
40 ของสิทธิออกเสียง) เปนรอยละ 100 (มีสิทธิออกเสียงรอยละ100 ของสิทธิออกเสียง) ทั้งนี้ เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวในการบริหารงานและขจัดขอขัดแยงทางกฎหมายในเรื่องการถือหุนของคนตางดาว
เสนอขายหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคาตราไวหนวย
ละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท จํานวนไมเกิน 3,900 ลานบาท แบงเปน 1) ครั้งที่
1/2550 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป 2555 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.81 ตอป ชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ตลอดอายุหุนกู จํานวนเสนอขายไมเกิน 1,840 ลานบาท 2) ครั้งที่ 1/2550 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป
พ.ศ. 2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.21 ตอป ชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุนกู จํานวนเสนอขาย
ไมเกิน 2,060 ลานบาท โดยเสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ
MFG (ปจจุบันบริษัทถือหุน MFG รอยละ 99.72) ไดลงทุนผาน Primacy Investment Limited (ซึ่ง MFG ถือ
หุนรอยละ 100)
1) ในสัดสวนรอยละ 100 ใน Delicious Food Holdings (Singapore) Pte Limited
2) Delicious Food Holdings (Singapore) Pte Limited ลงทุนรอยละ 100 ใน Delicious Food Holdings
(Australia) Pte Limited
เขาลงทุนใน Minor International (Labuan) Limited ในสัดสวนรอยละ 100 เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจ
โรงแรมและสันทนาการในตางประเทศ
จัดตั้งบริษัท ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทใหคําปรึกษา และติดตั้ง บํารุงรักษา
ซอมแซมระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
บริษัทและบริษัทในเครือ

บริษัท ดีลิเชียส ฟูดโฮลดิ้ง (ออสเตรเลีย) พีทีวาย จํากัด ซึ่งถือหุนโดยบริษัทที่ MFG ถือหุนรอยละ 100 ได
ลงทุนในบริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ โฮลดิ้ง (ออสเตรเลีย) พีทีวาย จํากัด ในสัดสวนรอยละ 50 เพื่อขยายธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มในตางประเทศ
Hospitality Investment International Limited ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ลงทุนรอยละ 50 ใน Tanzania
Tourism and Hospitality Investments Limited และรอยละ 50 ใน Zanzibar Tourism and Hospitality
Investment Limited โดยทั้งสองบริษัทดังกลาวดําเนินธุรกิจโรงแรมในแอฟริกา นอกจากนี้ บริษัทยังไดเขา
ลงนามในสัญญาเพื่อความรวมมือกันในการพัฒนากลยุทธในเอเชีย และยุโรป กับ Kempinski group
บริษัท ไพรมาซี่ อินเวสเมนท จํากัด ซึ่งถือหุนโดยบริษัทที่ MFG ถือหุนรอยละ 100 ไดลงทุนรอยละ 70 ใน
Thai Express Concepts Pte Ltd ซึ่งประกอบธุรกิจอาหารจานดวนในสิงคโปร การลงทุนในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในตางประเทศ
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

พฤษภาคม

ลงทุนในบริษัท เจาพระยา รีซอรท แอนด เรสซิเดนท จํากัด ในสัดสวนรวมทั้งสิ้นรอยละ 100 และบริษัท ไม
ฝาด บีช รีซอรท จํากัด ในสัดสวนรอยละ 100 เพื่อขยายธุรกิจโรงแรม

มิถุนายน
สิงหาคม

เปดโรงแรม Anantara Seminyak ในบาหลี ซึ่งเปนโรงแรมแหงแรกที่บริษัทใหบริการดานการจัดการเต็ม
รูปแบบ (pure management)
ชําระบัญชี บริษัท รอยัลการเดนท เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 100) และโอนทรัพยสิน
ทั้งหมดใหแกบริษัท นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังลงทุนในบริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ
ขยายการประกอบธุรกิจ คอฟฟ คลับ ในประเทศไทย

ตุลาคม

-

ธันวาคม
ป 2552
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

กรกฎาคม

เสนอขายหุนกูประเภทไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ ไมมีผูแทนผูถือหุนกู มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000
บาท มูลคาไมเกิน 1,000 ลานบาท ครบกําหนดชําระในป 2554 อัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตรารอยละ 5.3
ชําระดอกเบี้ยทุกหกเดือน โดยเสนอขายใหแกนักลงทุนสถาบัน
- เปด อนันตรา รี ซอรท แอนด สปา ในภูเก็ต (หรือ อนันตรา ภูเก็ต วิลลาส ในปจจุบัน) และ Desert
Islands Resort & Spa ที่ Sir Bani Yas Island ซึ่งบริหารจัดการภายใตแบรนด “อนันตรา” ที่ Abu
Dhabi ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
เปด อนันตรา สิเกา ที่ชายฝงทะเลกระบี่ และเปด Turtle Village Shopping Plaza ที่ภูเก็ต ภายใตการ
ดําเนินงานของบริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด
เปดรานอาหารและเครื่องดื่ม แบรนด “The Coffee Club” เปนสาขาแรกในประเทศไทย ที่ Turtle Village
Shopping Plaza จังหวัดภูเก็ต
เปดดําเนินการ อนันตรา บานราชประสงค เซอรวิส สวีท อยางเปนทางการ ซึ่งบริษัทเปนผูบริหารงานตาม
สัญญาจางบริหาร โดยใหบริการเซอรวิส สวีท จํานวน 97 หอง
ไดรับการสนับสนุนเงินกูระยะยาว 4 พันลานบาท ระยะเวลา 7 ป เพื่อรองรับการชําระคืนหุนกูและเงินกูที่จะ
ครบกําหนดชําระในป 2552 และ 2553
ปดรานอาหารภายใตแบรนด “เลอแจส” ในประเทศจีน และเพิ่มสัดสวนการลงทุนในบริษัท ฮารเบอรวิว
จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจโรงแรมในเมืองไฮฟง ประเทศเวียดนาม จากเดิมรอยละ 19.98 เปนรอยละ 30.39
- บริษัทเสร็จสิ้นกระบวนการปรับโครงสรางทางธุรกิจของกลุมบริษัทและไดเขาถือหุนใน MINOR จํานวน
รอ ยละ 99.92 และเพิกถอนหุนของ MINOR ออกจากการเปนหลักทรั พ ย จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- Elewana Afrika ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 50 เขาซื้อโรงแรม Afrochic Retreat ซึ่งเปนโรงแรมติดหาดสุด
หรู ในประเทศเคนยา โดยเปดใหบริการจํานวน 10 หอง
- เสนอขายหุนกูจํานวน 2,000 ลานบาทและนักลงทุนสถาบันใหแกประชาชนทั่วไป ประเภทไมดอยสิทธิ
ไมมีหลักประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.65 ตอป และกําหนดชําระคืน
ภายในป 2556
- ไดรับการแตงตั้งจากบริษัท Gap Inc. ใหเปนตัวแทนจําหนายในประเทศไทยแตเพียงผูเดียว โดยดําเนิน
ธุรกิจภายใตการดําเนินงานของ MINOR
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ตุลาคม

พฤศจิกายน

บริษัทเปดใหบริการหองพักรูปแบบพูลวิลลา 12 หอง ซึ่งเปนสวนตอขยายของโรงแรมโฟรซีซั่นส เชียงใหม
รวมทั้งโรงแรมอนันตรา คัสร อัล ซาราป ที่ อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต ซึ่งเปนโรงแรมที่บริษัทเปน
ผูบริหารงานตามสัญญาจางบริหาร โดยไดเปดดําเนินการอยางเปนทางการ ใหบริการหองพักประเภทวิลลา
จํานวน 182 หอง
- โรงแรมอนันตรา ลาวาณา รีสอรท แอนด สปา ซึ่งเปนโรงแรมที่บริษัทรับบริหารงานตามสัญญาจาง
บริหาร ไดเปดดําเนินการอยางเปนทางการ โดยตั้งอยูที่หาดเฉวง เกาะสมุย ใหบริการหองพักจํานวน
122 หอง
- เปดพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง Louis Tussauds แหงที่ 5 ของโลกที่ศูนยการคารอยัลการเดนพลาซา พัทยา

สวนที่ 1 หนา 12

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
โครงสรางของบริษัทและบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2552
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัทประกอบธุรกิจโดยเขาไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมนอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมพัทยา แมริออท รีซอรท แอนด สปา ที่บริษัท
เปนเจาของ ผานบริษัทในเครือและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งสามารถสรุปธุรกิจหลักไดแก ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา ธุรกิจศูนยการคาและ
บันเทิง ธุรกิจสปา และธุรกิจอื่น
ขอมูลบริษัทและบริษัทยอย
1. ธุรกิจโรงแรม
การบริหารธุรกิจโรงแรมของบริษัทในกลุมแบงออกประเภทตางๆ ดังนี้
1.1. โรงแรมที่บริษัทเปนเจาของและบริหารงานดวยตนเอง ภายใตเครื่องหมายการคา “อนันตรา” ซึ่งเปนแบรนดของ
บริษัท
บริษัท

โรงแรม/รีสอรท

จํานวน
หองพัก

บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด
บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด

อนันตรา หัวหิน รีสอรท แอนด สปา
อนันตรา สามเหลี่ยมทองคก รีสอรท แอนด
สปา
อนันตรา บอผุด รีสอรท แอนด สปาเกาะส
มุย
อนันตรา ภูเก็ต วิลลาส

187
77

จํานวนหุนสามัญ
จํานวนหุน จํานวนหุน
รวม
ที่ถือ
500,000
499,998
1,650,000 1,649,998

106

100,000

99,998

100.0

83

100,000

99,998

100.0

บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา
จํากัด
บริษัท เอ็ม ไอ สแควร จํากัด

สัดสวนการ
ถือหุน
(รอยละ)
100.0
100.0

1.2. โรงแรมที่บริษัทเปนเจาของและบริหารงานดวยตนเอง ภายใตเครื่องหมายการคา “แมริออท” ซึ่งบริษัทไดรับ
Franchise จากกลุมแมริออท โฮเทล
บริษัท

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน)
บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด
บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด

โรงแรม/รีสอรท

จํานวน
หองพัก

จํานวนหุนสามัญ

พัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา

296

จํานวนหุน
รวม
-

หัวหิน แมริออท รีสอรท แอนด สปา
กรุงเทพฯ แมริออท รีสอรท แอนด สปา

219
413

2,000,000
12,000,000

จํานวนหุนที่
ถือ
1,999,998
9,748,670

สัดสวนการ
ถือหุน (รอย
ละ)
100.0
81.2

1.3. โรงแรมที่บริษัทเปนเจาของโดยวาจางใหกลุมโรงแรมชั้นนําระดับโลกเปนผูบริหารงานภายใตเครื่องหมายการคา
“โฟรซีซั่นส” “เจดับบลิว แมริออท” และ “เซ็นตรีจิส”
บริษัท

บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด
(มหาชน)

โรงแรม/รีสอรท

โฟรซีซั่นส โฮเท็ล กรุงเทพฯ
(เดิมชื่อ โรงแรมเดอะ รีเจนท กรุงเทพ)
บริหารงานโดยกลุมโฟรซีซั่นส
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จํานวน
หองพัก
356

จํานวนหุนสามัญ
จํานวนหุน จํานวนหุนที่
รวม
ถือ
45,000,000 44,510,793

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
98.9

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท

บริษัท แมริม เทอเรซ รีสอรท จํากัด

บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด
บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด
บริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอป
เมนท จํากัด (‘RGD’)
บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด

โรงแรม/รีสอรท

โฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม
(เดิมชื่อ เดอะ รีเจนท รีสอรท เชียงใหม)
บริหารงานโดยกลุมโฟรซีซั่นส
โฟรซีซั่นส รีสอรท เกาะสมุย
บริหารงานโดยกลุมโฟรซีซั่นส
โฟรซีซั่นส เต็นทแคมป
บริหารงานโดยกลุมโฟรซีซั่นส
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด
สปา บริหารงานโดยกลุมแมริออท
พัฒนาโครงการ เซ็นต รีจิส **
(คาดจะแลวเสร็จปลายป 2553)

จํานวน
หองพัก
76

จํานวนหุนสามัญ
จํานวนหุน จํานวนหุนที่
รวม
ถือ
3,000,000
1,359,370

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
71.4*

60

375,000

374,994

100.0

15

1,650,000

1,649,998

100.0

265

7,000,000

6,999,994

100.0

227

5,000,000

4,999,998

100.0
(โดย RGD)

หมายเหตุ:
* อัตราการถือหุนรวมสวนที่ถือโดยบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) จํานวน 781,250 หุน
** เซ็นตรีจิส โฮเท็ล กรุงเทพ อยูระหวางการกอสรางโดยเปนหองพักของโรงแรมและเซอรวิส สวีท คาดวาจะเปดดําเนินการได
ในปลายป 2553

1.4 อื่น ๆ เชน การเขาไปรับบริหารงาน การรวมลงทุน
จํานวนหุนสามัญ

บริหารโรงแรม

จํานวนหุน
รวม
หุน
170,000

จํานวนหุนที่
ถือ
หุน
169,993

(รอยละ)
100.0

ถือหุนโดย
MINT

ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

100,000

100,000

100.0

MINT

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ธุรกิจโรงแรม

262,515
1,730,000

262,513
1,729,998

100.0
100.0

MINT
MINT

พัฒนาอสังหาริมทรัพย (ยังไมไดเริ่ม
ประกอบกิจการ)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย (ยังไมไดเริ่ม
ประกอบกิจการ)
ใหบริการเครื่องหมายการคา
บริษัทเพื่อการลงทุน

10,000

9,998

100.0

MINT

10,000

9,998

100.0

MINT

1,000
1,000

1,000
1,000

100.0
100.0

MINT
MHG

ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

1,000

1,000

100.0

MINT

บริษัท
บริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด
(‘MHG’)
บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (‘RGI’)
บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รี
สอรท จํากัด
บริษัท โกโก รีครีเอชั่น จํากัด
บริษัท โกโก เรสซิเดนซ จํากัด
M&H Management Limited
Hospitality Investment
International Limited (‘HIIL’)
Lodging Investment (Labuan)
Limited

สัดสวนการถือหุน

ธุรกิจหลัก
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
จํานวนหุนสามัญ

สัดสวนการถือหุน

จํานวนหุน
รวม
หุน
1,000

จํานวนหุนที่
ถือ
หุน
1,000

(รอยละ)
100.0

ถือหุนโดย
HIIL

1,000

1,000

100.0

HIIL

1,000

1,000

100.0

MINT

พัฒนาอสังหาริมทรัพย (ยังไมไดเริ่ม
ประกอบกิจการ)
โรงแรมและขายอสังหาริมทรัพย

10,000

9,998

100.0

MINT

10,000

9,998

100.0

MINT
MINT

บริษัท

ธุรกิจหลัก

Lodging Management (Labuan)
Limited (‘Lodging Labuan’)
Lodging Management
(Mauritius) Limited
Minor International (Labuan)
Limited
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร
จํากัด
บริษัท เจาพระยา รีซอรท แอนด เรส
ซิเดนท จํากัด
บริษัท ไมฝาด บีช รีสอรท จํากัด
บริษัท พีที ล็อดจิ้ง แมเนจเมนท
(อินโดนีเซีย) จํากัด

ลงทุนในธุรกิจโรงแรมและรับบริหารจัดการ
โรงแรม
ลงทุนในธุรกิจโรงแรมและรับบริหารจัดการ
โรงแรม
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

โรงแรม
ลงทุนในธุรกิจโรงแรมและรับบริหารจัดการ
โรงแรม

10,000
150,000

9,998
150,000

100.0
100.0

บริษัท ฮาเบอรวิว จํากัด

โรงแรมฮาเบอรวิวและออฟฟศทาวเวอร –
ไฮฟอง เวียดนาม
โครงการปนสวนเวลาพักผอน (Time
Sharing) –แมริออท ภูเก็ต บีช คลับ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยในมัลดีฟส

11,000,000

3,342,900

30.39

RGI

400,000

199,998

50.0

MINT

1,000,000

499,998

50.0

RGI

ลงทุนในบริษัทอืน่

2

1

50.0

HIIL

ลงทุนในบริษัทอืน่

2

1

50.0

HIIL

2,500
202

2,500
202

100.0
100.0

T
Z

บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด
บริษัท ยูโทเปย โฮลดิ้ง ไพรเวท
จํากัด
Tanzania Tourism and
Hospitality Investments Limited
(‘T’)
Zanzibar Tourism and Hospitality
Investment Limited (‘Z’)
Elewana Afrika (T) Limited
Elewana Afrika (Z) Limited

ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม

93.3%
โดย HIIL
และ 6.7%
โดย
Lodging
Labuan

2. ธุ รกิ จ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ดํ า เนิ น การโดย MFG ซึ่ ง บริษั ท ถือ หุน อยูรอ ยละ 99.72 ดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ประเภทเครือ ขา ย
รานอาหารบริการดวน ไดแก พิซซา แฮมเบอรเกอร ฮอทดอก ไอศกรีมพรีเมี่ยม และซอฟทไอศกรีม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 MFG ไดลงทุนและมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังนี้

สวนที่ 1 หนา 16

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท
บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด
บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด
บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด
บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด
บริษัท อาร.จี.อาร.ฟูด เซอรวิส จํากัด
บริษัท เอสแอลอารที จํากัด
บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด
บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด
(‘SSP’)
บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส จํากัด
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แฟรนไชส โฮล
ดิ้ง (ลาบวน) จํากัด (‘Labuan’)
Franchise Investment Corporation of
Asia Ltd (‘FICA’)
The Minor Food Group (China) Ltd

Primacy Investment Limited
(‘Primacy’)
Delicious Foodstuff (Labuan) Ltd
Delicious Beverage (Labuan) Ltd
Delicious Food Holding (Singapore)
Pte. Ltd (‘DFHS’)
Delicious Food Holding (Australia)
Pty Ltd
Thai Express Concepts Pte. Ltd
(“Thai Express’)
บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
(กัมพูชา) จํากัด

ธุรกิจหลัก

จํานวนหุนสามัญ
จํานวนหุน จํานวนหุนที่
ถือ
รวม
หุน
หุน
1,000,000
999,998
160,000
159,998

รอยละ
100.0
100.0

ถือหุนโดย
MFG
MFG

599,997
599,997
9,994
3,999,998
99,993
949,999
229,494

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
95.01
51.02

MFG
MFG
MFG
MFG
MFG
MFG
MFG

25,495

51.02

MFG

1,800,000

100.0

MFG

16,000,000

100.0

Labuan

จํานวนเงิน
70
ลานหยวน

100.0

FICA

1,000

100.0

MFG

1,000

100.0

Primacy

1,000

100.0

Primacy

1,000

100.0

Primacy

1,000

100.0

DFHS

210,000

70.0

Primacy

1,000

100.0

SSP

รานไอศกรีม – Swensens
คิออส – Dairy Queen และ DQ
Grill & Chill
ผลิตเนยแข็ง
600,000
ผลิตไอศกรีม
600,000
อยูระหวางการชําระบัญชี
10,000
รานอาหาร - Sizzler
4,000,000
อยูระหวางการชําระบัญชี
100,000
รานอาหาร- Burger King
1,000,000
รานอาหาร- ทาอากาศยานกรุงเทพ/
450,000
เชียงใหม/เชียงราย/ภูเก็ต/หาดใหญ/
กระบี่/พนมเปญ/เสียมเรียบ
ใหบริการอาหาร จัดที่พัก การซักรีด
50,000
บนแทนขุดเจาะปโตรเลียม
จดทะเบียนและใหใชเครื่องหมาย
1,800,0003
บริการ/เครื่องหมายการคา
จดทะเบียนและใหใชเครื่องหมาย
16,000,000
บริการ/เครื่องหมายการคา
เจาของกิจการและผูถือลิขสิทธิ์แฟรน จํานวนเงิน
ไชสเครือขายรานอาหาร เลอแจส
70
รานพิซซาและรานซิซซเลอร ในกรุง ลานหยวน
ปกกิ่ง
ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ
1,000
เครื่องดื่ม
ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ
1,000
เครื่องดื่ม
ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ
1,000
เครื่องดื่ม
ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ
1,000
เครื่องดื่ม
ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ
1,000
เครื่องดื่ม
ลงทุนในบริษัทอืน่
300,000
รานอาหาร-กัมพูชา
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1,000

สัดสวนการ
ถือหุน

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท
Sizzler China Pte. Ltd
เดอะ คอฟฟ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด
(‘TCCA’)
The Coffee Club Holding Pty. Ltd
(‘TCCA”)
บริษัท เอ็กซเพรสโซ พีทีวาย จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ อินเวสเมนท พี
ทีวาย จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ แฟรนไชสซิ่ง พี
ทีวาย จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (เอ็นเอสดับบ
ลิว) พีทีวาย จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (วิค) พีทีวาย
จํากัด (เปนทรัสตตีของหนวยลงทุนเดอะ
คอฟฟคลับ)
บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (พรอพเพอรตี้)
พีทีวาย จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ พรอพเพอรตี้
(เอ็นเอสดับบลิว) พีทีวาย จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ พีทีวาย จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (อินเตอรเนชั่น
แนล) พีทีวาย จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (เกาหลี) พีที
วาย จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (มีนา) พีทีวาย
จํากัด
บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (เอ็นซี) พีทีวาย
จํากัด
First Avenue Company Pty Ltd.
บริษัท เดอะ ไทย เอ็กซเพรส เรสเตอรอง
พีทีอี จํากัด
บริษัท บีบีซี ดีไซน อินเตอรเนชั่นแนล พีที
อี จํากัด
บริษัท เอ็นวายเอส พีทีอี จํากัด

ธุรกิจหลัก

จํานวนหุนสามัญ
จํานวนหุน จํานวนหุนที่
รวม
ถือ
หุน
หุน
2
1
20,000
19,998

สัดสวนการ
ถือหุน
รอยละ
50.0
100.0

ถือหุนโดย
Labuan
MFG

รานอาหาร Sizzler ในประเทศจีน
ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ
เครื่องดื่ม
ลงทุนในบริษัทอืน่

46,000,000

23,000,000

50.0

DFHA

ธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย
เจาของลิขสิทธิ์

100
28,616,600

100
28,616,600

100.0
100.0

TCCA
TCCA

ธุรกิจแฟรนไชส

17,282,200

17,282,200

100.0

TCCA

ธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย

2

2

100.0

TCCA

ธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย

2

2

100.0

TCCA

ธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย

100

100

100.0

TCCA

ธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย

2

2

100.0

TCCA

เจาของลิขสิทธิ์
เจาของลิขสิทธิ์

2
100

2
100

100.0
100.0

TCCA
TCCA

เจาของลิขสิทธิ์

100

100

100.0

TCCA

เจาของลิขสิทธิ์

100

100

100.0

TCCA

เจาของลิขสิทธิ์

100

100

100.0

TCCA

จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม และ
ธุรกิจแฟรนไชส
ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ
เครื่องดื่ม
ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ
เครื่องดื่ม
ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ
เครื่องดื่ม

100

100

100.0

TCCA

100,000

100,000

100.0

Thai Express

100,000

100,000

100.0

Thai Express

100,000

100,000

100.0

Thai Express
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท

ธุรกิจหลัก

บริษัท พีเอสโอเซเวน พีทีอี จํากัด
บริษัท ทีอีเอสโอเซเวน พีทีอี จํากัด
บริษัท เอ็กซดับบลิวเอส พีทีอี จํากัด

บริษัท โชกูโดะคอนเซป พีทีอี จํากัด
บริษัท โชกูโดะฮีริน พีทีอี จํากัด
บริษัท โลตัส สกาย เอสดีเอ็น บีเอชดี
จํากัด
บริษัท ไทย เอ็กซเพรส คอนเซ็ปส เอสดี
เอ็น บีเอชดี จํากัด
บริษัท เดอะ บัน พีทีอี จํากัด
หมายเหตุ

1

2

3

ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ
เครื่องดื่ม
ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ
เครื่องดื่ม
ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ
เครื่องดื่ม
ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ
เครื่องดื่ม
ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ
เครื่องดื่ม
ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ
เครื่องดื่ม
ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ
เครื่องดื่ม
ธุรกิจลงทุนในกลุมอาหารและ
เครื่องดื่ม

จํานวนหุนสามัญ
จํานวนหุน จํานวนหุนที่
รวม
ถือ
หุน
หุน
100,000
100,000

สัดสวนการ
ถือหุน
รอยละ
100.0

Thai Express

500,000

500,000

100.0

Thai Express

100,000

100,000

100.0

Thai Express

100,000

100,000

100.0

Thai Express

100,000

100,000

100.0

Thai Express

100,000

100,000

100.0

Thai Express

2

2

100.0

Thai Express

100,000

100,000

100.0

Thai Express

ถือหุนโดย

ถือหุนรอยละ 95 โดย MFG หุนสวนที่เหลืออีกรอยละ 5 ในบริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ถือโดยผูบริหารของบริษัท การถือหุนดังกลาว
เปนการถือหุนมาตั้งแตกอตั้งบริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด และมิไดมีเจตนาที่จะเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัทของผูบริหาร นอกจากนี้
การทํารายการระหวางกันระหวางบริษัทและบริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด จะกระทําเพื่อประโยชนสูงสุดของทั้ง 2 บริษัทโดยอัตรา
คาตอบแทนในการทํารายการระหวางกันสามารถอางอิงไดกับราคาตลาด
ถือหุนรอยละ 51 โดย MFG หุนสวนที่เหลืออีกรอยละ 49 ในบริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด และบริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส จํากัด
ถือโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากบริษัทมีจํานวนเพียงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการของบริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
จํากัด ไมมีอํานาจควบคุมการบริหารจัดการในบริษัทดังกลาว
ทุนจดทะเบียน 4 ลานเหรียญสหรัฐ ทุนชําระแลว 1.8 ลานเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ถือโดย MFG รอยละ 100

3 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท

โครงการ

จํานวนหองพัก

บริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท
จํากัด
บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย เกาะส
มุย
พัฒนาโครงการ - เซ็นตรีจิส
(คาดจะแลวเสร็จปลายป 2553)

วิลลาหรู 14 หลัง
หองชุดเพื่อขาย จํานวน
53 ยูนิต
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จํานวนหุนสามัญ
จํานวนหุน จํานวนหุน
รวม
ที่ถือ
10,000
9,993

สัดสวนการ
ถือหุน
(รอยละ)
100.0

5,000,000

100.0
(โดย RGD)

4,999,998

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

4 ธุรกิจศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย
บริษัท

บริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด
บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด

โครงการ

- ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา
- ศูนยการคา Turtle Village Shopping Plaza ที่ภูเก็ต
ศูนยการคา รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ

จํานวนหุนสามัญ
จํานวนหุน จํานวนหุน
รวม
ที่ถือ
750,000
749,997

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
100.0

12,000,000 9,748,670

81.2

5 ธุรกิจสปา
บริษัท

บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (‘MSpa’)

ธุรกิจหลัก

ธุรกิจสปา

จํานวนหุนสามัญ
จํานวน
จํานวน
หุนรวม
หุนที่ถือ
หุน
หุน
410,000 209,099

บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด
ธุรกิจสปาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
50,000
50,000
(‘MSpaV’)
บริษัท เอ็มสปา เอ็นเตอรไพรซ แมเนจ ธุรกิจสปาในประเทศจีน
140,000 140,000
เมนท (เซี่ยงไฮ) จํากัด
บริษัท อาราเบียน สปา (ดูไบ) จํากัด
ธุรกิจสปาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
300
147
#
อัตราการถือหุนรวมสวนที่ถือโดยบริษัท ฮอสพิทอลลิตี้ อินเวสเมนท อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 200,900 หุน

สัดสวนการถือหุน

รอยละ
100.0#

ถือหุนโดย
MINT

100.0

MSpa

100.0

MSpaV

49.0

MSpaV

6 ธุรกิจบันเทิง ดําเนินการโดย
บริษัท

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน)

R.G.E. (Hong Kong) Limited

ธุรกิจหลัก

สถานบันเทิงสําหรับครอบครัว ประกอบดวย
พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! โรง
ภาพยนตร 4 มิติ (Simulator Theater)
โกดังผีสิง (Haunted Adventure)
มหัศจรรยเขาวงกต (Infinity Maze) พิพิธภัณฑ
หุนขี้ผึ้ง Louis Tussauds ที่พัทยา
ใหบริการดานการบริหารงานในธุรกิจสันทนาการ

สวนที่ 1 หนา 20

จํานวนหุนสามัญ
จํานวนหุน
รวม
-

จํานวนหุนที่
ถือ
-

100,000

99,999

อัตราการถือ
หุน
(รอยละ)
-

100.0

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

7 ธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา
บริษัท

บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) (‘MINOR’)
บริษัท อารมิน ซิสเท็มส จํากัด

บริษัท เรด เอิรธ ไทย จํากัด
บริษัท ไมเนอร คอนซัลแท็นส
แอนด เซอรวิส จํากัด
บริษัท เอสมิโด แฟชั่นส จํากัด
บริษัท อมอรแปซิฟค (ไทย
แลนด) จํากัด
บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
จํากัด
บริษัท ไมเนอร ดีเวลลอปเมนท
จํากัด
บริษัท มารเวลลัส เวลธ จํากัด
&

ธุรกิจหลัก

จํานวนหุนสามัญ
จํานวนหุน
จํานวนหุนที่
รวม
ถือ
หุน
หุน
489,770,722 447,411,869

จัดจําหนายสินคา
จัดจําหนายเครื่องใชตาง ๆ
"สวิลลิ่ง เจ เอ แฮงเคิลส” เสื้อผาสําเร็จรูป “บอส
สีนี่” และรองเทาและกระเปาสตรี “ชาลสแอนด
คีธ”
จัดจําหนายเครื่องสําอางแหงสีสัน “เรด เอิรธ”
จัดจําหนายผลิตภัณฑจากสวนผสมของพฤกษา
ธรรมชาติ “บลูม” เครื่องสําอาง “สแมชบ็อกซ”
กระเปาเดินทาง “ทูมี่”
จัดจําหนายแฟชั่นเสื้อผาสําเร็จรูป “เอสปรี”
จัดจําหนายผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีชั้นสูง
Water Science “ลาแนจ”
ผลิตสินคาอุปโภค เชน ผลิตภัณฑทําความ
สะอาด น้ําหอมปรับอากาศ น้ํายาปรับผานุม
ใหเชาที่ดินและคลังสินคา

สัดสวนการถือหุน
รอยละ
ถือหุน
โดย
91.35

MINT

1,100,000

1,099,997

100.0

MINOR

350,000
700,000

349,997
369,599

100.0&
100.0

MINOR
MINOR

13,000,000
200,000

11,799,995
139,994

90.8
70.0

MINOR
MINOR

100,000

99,998

100.0

MINOR

40,000

39,993

100.0

MINOR

1

1

100.0

MINOR

ธุรกิจลงทุนในหลักทรัพย

อัตราการถือหุนรวมสวนที่ถือโดยบริษัท เรด เอิรธ ไทย จํากัด จํานวน 330,400 หุน)

8 ธุรกิจอื่น
บริษัท

บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี จํากัด

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพ
เพอรตี้ ฟนด
กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยทวี

ธุรกิจหลัก

ใหคําปรึกษา และติดตั้ง บํารุงรักษา
ซอมแซมระบบคอมพิวเตอร โปรแกรม
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
บริษัทและบริษัทในเครือ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย
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จํานวนหุนสามัญ
จํานวนหุน จํานวนหุนที่
รวม
ถือ
หุน
หุน
60,000
59,998

สัดสวนการถือหุน
รอยละ
ถือหุนโดย

100.0

MINT

7,477,508

7,477,451

100.0

MINT

136,500,000
50,000,000

36,500,000
5,000,000

26.7
10.0

MINT
MINT

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

3.3 โครงสรางรายได

3

บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดจากการประกอบธุรกิจหลัก ไดแก รายไดจากการประกอบธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา ธุรกิจศูนยการคาและบันเทิง ธุรกิจสปา และ
ธุรกิจอื่นๆ
โครงสรางรายไดในปที่ผานมาเปนดังนี้1
หนวย : ลานบาท
ผลิตภัณฑ : ดําเนินการโดย

2550
รายได
6,581.39
5,807.31
227.50
434.08
384.42
103.18
491.38
14,029.25

2551
รอยละ
46.91
41.39
1.62
3.09
2.74
0.74
3.50
100.00

รายได
8,404.32
5,885.80
591.13
466.06
358.23
108.48
700.94
16,514.96

2552
รอยละ
50.89
35.64
3.58
2.82
2.17
0.66
4.24
100.00

1

รายได
9,483.55
4,762.11
1,379.18
426.12
315.38
93.67
830.78
17,290.79

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ²
ธุรกิจโรงแรม ³
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา
ธุรกิจศูนยการคา
ธุรกิจสปา
ธุรกิจบันเทิง
รายไดอื่น
รวมรายได
หมายเหตุ 1. ขอมูลจากงบการเงิน
2. รายไดจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มรวมรายไดจากการใหสิทธิแฟรนไชส
3. รายไดจากธุรกิจโรงแรม รวมรายไดจากการบริหารจัดการ
4. รายไดอื่นประกอบดวยเงินปนผลรับจากบริษัทอื่น สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและรายไดอื่น

รอยละ
54.85
27.54
7.98
2.46
1.82
0.54
4.80
100.00

3.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
ในป 2552 บริษัทไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและสถานการณความไมสงบทางการเมืองภายในประเทศ
ตอเนื่องจากชวงปลายป 2551 ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจโรงแรมของบริษัท แตเนื่องดวยบริษัทมีการกระจายความเสี่ยง
ในการดําเนินธุรกิจโดยมีแหลงที่มาของรายไดจากฐานธุรกิจที่หลากหลายครอบคลุมทั้ง ธุรกิจอาหาร ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัด
จําหนายและผลิตสินคา และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ นอกเหนือไปจากธุรกิจโรงแรม อีกทั้ง มีการกระจายความเสี่ยงจากแหลง
ที่ตั้งในการประกอบธุรกิจที่ครอบคลุมประเทศไทย และตางประเทศ ประกอบกับการมุงเนนที่จะดําเนินกลยุทธ Asset - Light
ในการขยายธุรกิจ ดวยการขายสิทธิ์แฟรนไชสรานอาหารและการรับจางบริหารโรงแรมภายใตแบรนดของตนเอง ซึ่งเปนการ
ขยายธุรกิจโดยไมตองพึ่งพิงเงินลงทุน เหลานี้จึงมีสวนสําคัญในการบรรเทาผลกระทบจากภาวะการณดําเนินธุรกิจที่ไม
เอื้ออํานวย นอกจากนี้ บริษัทมีการวางแผนเพื่อปองกันและบรรเทาผลกระทบในระยะสั้น ตลอดจนการวางแผนกลยุทธใน
ระยะกลางและระยะยาว เพื่อใหการดําเนินงานในแตละกลุมธุรกิจมีการเติบโตอยางตอเนื่องในระยะยาว
ในสวนของธุรกิจโรงแรม ป 2552 มีโรงแรมที่บริษัทเปนผูรับจางบริหารงานเปดใหบริการถึง 3 แหง ภายใตแบรนด
อนันตรา ที่กรุงเทพ เกาะสมุย และอาบูดาบี นอกจากนี้ บริษัทมีการลงทุนขยายหองพักแบบพูลวิลลาจํานวน 12 หลัง ที่
โรงแรมโฟรซีซั่นส เชียงใหม และ Elewana Afrika ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 50 โดยเขาซื้อโรงแรม Afrochic Retreat ซึ่งเปน
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ในสวนธุรกิจอาหาร บริษัทไดขยายสาขาของธุรกิจอาหารสุทธิจํานวน 69 สาขาจาก 1,043 สาขา ณ สิ้นป 2551
เปน 1,112 สาขา ณ สิ้นป 2552 แบงเปนการขยายสาขาที่บริษัทลงทุนเองจํานวน 37 สาขา และสาขาแฟรนไชส จํานวน 32
สาขา นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีแผนการขยายตัวในระยะยาวโดยคาดวาจะสามารถขยายไดประมาณ 70 -100 สาขาในแต
ละป
นอกจากนี้ ในสวนของธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา ณ สิ้นป 2552 มีจํานวนรานและจุดจําหนายผาน
หางสรรพสินคา ทั้งสิ้น 293 แหง ลดลงจากปกอน 18 แหง เนื่องจากเปนรานและจุดจําหนายสินคาที่ไมทํากําไร ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และทําใหอัตราการทํากําไรของธุรกิจนี้ดีขึ้น อยางไรก็ดี บริษัทมีแผนในระยะยาว โดยจะ
พิจารณาลงนามในสัญญาแฟรนไชสกับแบรนดแฟชั่นระดับนานาชาติอื่นๆ เชนที่ไดทํากับ Gap Inc ในป 2552ซึ่งเปนแบรนด
ใหมที่บริษัทไดรับสิทธิ์ในการเปนผูจัดจําหนายในประเทศไทย โดยจะเปดสาขาแรกแลวที่เซ็นทรัลเวิลดในเดือนมีนาคม 2553
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4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
4.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
1.
ธุรกิจโรงแรม
จากการขยายการลงทุนอยางตอเนื่องของบริษัท ปจจุบันบริษัทมีจํานวนหองพักของโรงแรมทั้งสิ้น 3,561 หอง
โดย
โรงแรมที่อยูภายใตการบริหารงานของกลุมบริษัท ไดแก
1) กรุงเทพฯ แมริออท รีสอรท แอนด สปา
2) พัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา
3) หัวหิน แมริออท รีสอรท แอนด สปา
4) อนันตรา หัวหิน รีสอรท แอนด สปา
5) อนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา รีสอรท แอนด สปา เชียงราย
6) อนันตรา บอผุด รีสอรท แอนด สปา เกาะ สมุย (เดิมชื่อ “โรงแรมอนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย” )
7) อนันตรา ภูเก็ต วิลลาส
8) อนันตรา ดิหกู รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส
9) อนันตรา เวลิ รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส (เดิมชื่อ “โรงแรมโบดูฮูรา มัลดีฟส” )
10) ฮารเบอรวิว โฮเท็ล เวียดนาม
11) นาลาดู มัลดีฟส
โรงแรมที่บริษัท เปนผูถือหุนแตไมไดเขาไปบริหาร ไดแก
12) เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา
13) โฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม
14) โฟรซีซั่นส กรุงเทพ
15) โฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย
16) โฟรซีซั่นส รีสอรท เกาะสมุย สุราษฎรธานี
17) กลุมโรงแรมเซเรนดิบ ศรีลังกา จํานวน 3 แหง
18) กลุมโรงแรม เอเลวานา แอฟริกา จํานวน 5 แหง
โรงแรมที่บริษัทรับจางบริหารไดแก
19) อนันตรา เซมินยัค รีสอรท แอนด สปา บาหลี
20) เดสเสิรท ไอแลนด รีสอรท แอนด สปา โดย อนันตรา อาบูดาบี
21) อนันตรา สิเกา รีสอรท แอนด สปา ตรัง
22) อนันตรา บานราชประสงค เซอรวิส สวีท กรุงเทพฯ เปดใหม
23) อนันตรา ลาวาณา รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย
เปดใหม
24) คัสร อัล ซาราป เดสเสิรท รีสอรท แอนด สปา โดย อนันตรา เปดใหม
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1.1
กรุงเทพฯ แมริออท รีสอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว กลุมนักธุรกิจ
และกลุมลูกคาที่เปนบริษัทมีลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งสิ้น 413 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มา
พักและลูกคาทั่วไปดังนี้
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟ ฟ ช อ พ
ประกอบดวย:
The Riverside Terrace
The Market
Brio
Trader Vic’s
Benihana
Loy Nam
Elephant
Numero
Manohra

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

ห อ งจั ด เลี้ ย งและห อ งจั ด สั ม มนา
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

พัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยวและกลุมลูกคาที่
1.2
เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งสิ้น 296 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก
และลูกคาทั่วไปดังนี้
ภั ต ตาคารและค อ ฟฟ ช อ พ
ประกอบดวย:
Garden Café
Benihana
Kabuki
Rice Mill
Sala Rim Nam
Manao
Elephant
Dicey Reilly’s

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
140
100
30
80
120
40
60
120

หองจัดเลี้ยงและหองจัดสัมมนา
ประกอบดวย:
Ballroom
Room 1 (Orchid Garden)
Room 2 (Rose Garden)
Room 3 (Sunflower)
Room 4 (Jasmine)
Room 5 (Lotus)
Room 6 (Canna)
Chaba
Board Room
Sala Rim Nam
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ขนาดความจุแบบหองเรียน
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130
100
70
50
50
50
40
20
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

1.3
หัวหิน แมริออท รีสอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยวและกลุมลูกคาที่เปน
บริษัท มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งสิ้น 219 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจและหองจัดเลี้ยง เพื่อใหบริการแกลูกคาที่มา
พักและลูกคาทั่วไปดังนี้
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟ ฟ ช อ พ
ประกอบดวย:
Marriott Café
Chicago Grill
Sala Thai
Ciao

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
137
28
38
45

ห อ ง จั ด เ ลี้ ย ง แ ล ะ ห อ ง จั ด
สัมมนา ประกอบดวย:
A. Petchburi
B. Pranburi
Hua Hin

ขนาดความจุ (คน)
75
75
40

อนันตรา หัวหิน รีสอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเที่ยว และกลุม
1.4
ลูกคาที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งสิ้น 187 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟ ฟ ช อ พ
ประกอบดวย:
Issara Café
Baan Thalia
Sala Siam
Rim Nam
Loy Nam
Saithong
Lagoon

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
146
52
68
54
22
70
26

ห อ ง จั ด เ ลี้ ย ง แ ล ะ ห อ ง จั ด
สัมมนาประกอบดวย:
Ruen Thon
Ruen Thai
Ruen Than
Ruen Anantara
Ruen Nok

ขนาดความจุ (คน)
60
40
30
100
35

1.5
อนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา รีสอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว และ
กลุมลูกคาที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งสิ้น 77 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแกลูกคา
ที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟ ฟ ช อ พ
ประกอบดวย:
Sala Mae Nam Thai

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
120

ห อ ง จั ด เ ลี้ ย ง แ ล ะ ห อ ง จั ด
สัมมนาประกอบดวย:
Rimkhong
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ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟ ฟ ช อ พ
ประกอบดวย:
Baan Dahlia Italian
Elephant Bar & Opium

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
30
20

ห อ ง จั ด เ ลี้ ย ง แ ล ะ ห อ ง จั ด
สัมมนาประกอบดวย:
MaeKhong

ขนาดความจุ (คน)
64 - 144

อนันตรา บอผุด รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว และ
1.6
กลุมลูกคาที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งสิ้น 106 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแกลูกคา
ที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟ ฟ ช อ พ
ประกอบดวย:
ไฮไทด
อีคลิปส
ฟูลมูน
พูบาร

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
60
40
48
60

ห อ ง จั ด เ ลี้ ย ง แ ล ะ ห อ ง จั ด
สัมมนาประกอบดวย:
สมุยแกรนดบอลรูม
เกาะสมุย
เกาะพงัน
เกาะเตา

ขนาดความจุ (คน)
140
70
70
12

อนันตรา ภูเก็ต วิลลาส มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะการใหบริการดังนี้
1.7
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งสิ้น 83 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก
และลูกคาทั่วไปดังนี้
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟ ฟ ช อ พ
ประกอบดวย:
La Sala
The Tree House
The Tasting Room
Sea Fire Salt

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
72
28
18
72

หองจัดเลี้ยงและหองจัด
สัมมนาประกอบดวย:
Andaman East
Andaman West
Sarasin Boardroom

ขนาดความจุ (คน)
30
30
12

อนันตรา ดิหกู รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะ
1.8
การใหบริการ ดังนี้
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งสิ้น 110 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภัตตาคารและบาร เพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักดังนี้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพประกอบดวย:

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)

Fushi café
Aqua Bar
Terrazzo
Fuddan Grill

150
90
36
76
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การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก
- ตกปลา นั่งเรืองชมปลาโลมา Scuba Diving, Snorkeling
- หองออกกําลังกาย (มีผูดูแลใหคําแนะนํา)
- บริการอุปกรณกีฬาทางนํ้า
- ศูนยบริการเพื่อสุขภาพและสามารถใหบริการสปาในหองพักได
- รานคายอย ขายสินคาและของที่ระลึกตางๆ เชน เครื่องประดับ รานขายเสื้อผา
- จัดทัวรนอกสถานที่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท
เปนตน
- ทองเที่ยวและชอปปงในเมืองหลวงที่เกาะ Male
- มีเรือไวคอยบริการลูกคาที่มีความประสงคจะไปทานอาหารที่หองอาหารไทย หรือหองอาหารระหวางเกาะ เชน
แขกที่พักอยูที่โรงแรมอนันตรา ดิกู มัลดีฟส ตองการไปทานอาหารที่หองอาหารที่โรงแรมอนันตรา เวลิ มัลดีฟส
อนันตรา เวลิ รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส (เดิมชื่อ โรงแรมโบดู ฮูรา มัลดีฟส) มุงเนนใหบริการแกลูกคา
1.9
ประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งสิ้น 50 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภัตตาคารและบาร เพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักดังนี้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพประกอบดวย:

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)

Baan Huraa
73 Degree
Dhoni Bar
Gecko

60
110
87
58

การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก
- ตกปลา นั่งเรือชมปลาโลมา Scuba Diving, Snorkeling
- สนามเทนนิส สควอช แบดมินตัน และวอลเลยบอล
- บริการอุปกรณกีฬาทางนํ้า
- ศูนยบริการเพื่อสุขภาพและสามารถใหบริการสปาในหองพักได
- รานคายอย ขายสินคาและของที่ระลึกตางๆ เชน เครื่องประดับ รานขายเสื้อผา
- จัดทัวรนอกสถานที่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท
เปนตน
- ทองเที่ยวและชอปปงในเมืองหลวงที่เกาะ Male
- มีเรือไวคอยบริการลูกคาที่มีความประสงคจะไปทานอาหารที่หองอาหารไทยหรือหองอาหารระหวางเกาะ เชน
แขกที่พักอยูที่โรงแรมอนันตรา เวลิ มัลดีฟส ตองการไปทานอาหารที่หองอาหารที่โรงแรม อนันตรา ดิกู มัลดีฟส
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1.10 ฮาเบอรวิว โฮเท็ล เวียดนาม มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว กลุมนักธุรกิจ และกลุมลูกคา
ที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งสิ้น 127 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหอง
จัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟ ฟ ช อ พ
ประกอบดวย:
Lobby Lounge
The La Terrasse
The Harbour Café
The Nam Phuong

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
30
30
86
90

หองจัดเลี้ยงและหองจัด
สัมมนาประกอบดวย:
Hanoi
Saigon
Haiphong
Danang

ขนาดความจุ (คน)
90
90
60
40

การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก
- ศูนยบริหารรางกาย
- รานคายอยขายสินคาและของที่ระลึกตางๆ
- บริการอื่นๆ เชน บริการสํารองที่นั่ง Business Center แพทยทางโทรศัพท บริการLimousine บริการจัดทัวรนอก
สถานที่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท เปนตน
1.11 นาลาดู มัลดีฟส มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะการใหบริการ ดังนี้
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งสิ้น 19 หอง มีสระวายน้ําสวนตัวทุกหอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภัตตาคารและบาร เพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักดังนี้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพประกอบดวย:

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)

Living Room
Palm Grove

42
20

การใหบริการดานอื่นๆ ไดแก
- ตกปลา นั่งเรือชมปลาโลมา Scuba Diving Snorkeling
- สนามเทนนิส สควอช แบดมินตัน และวอลเลยบอล
- บริการอุปกรณกีฬาทางนํ้า
- ศูนยบริการเพื่อสุขภาพ และสามารถใหบริการสปาในหองพักได
- รานคายอย ขายสินคาและของที่ระลึกตางๆ เชน เครื่องประดับ รานขายเสื้อผา
- จัดทัวรนอกสถานที่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริการซักอบรีด รับสงไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท
เปนตน
- ทองเที่ยวและชอปปงในเมืองหลวงที่เกาะ Male
- มีเรือไวคอยบริการลูกคาที่มีความประสงคจะไปทานอาหารที่หองอาหารไทยหรือหองอาหารระหวางเกาะ เชน
แขกที่พักอยูที่โรงแรมนาลาดู มัลดีฟส ตองการไปทานอาหารที่หองอาหารที่โรงแรมอนันตรา เวลิ หรือโรงแรม
อนันตรา ดิหกู มัลดีฟส
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1.12 เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว และ
กลุมลูกคาที่เปนบริษัท
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งสิ้น 265 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยง เพื่อใหบริการแก
ลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้
ภั ต ตาคารและค อ ฟ ฟ ช อ พ
ประกอบดวย:
Marriott Café
Cucina
Andaman Grill
Kabuki Sushi Bar
Siam Deli
Ginja Taste
Sala Sawasdee Lobby Bar
Rim Nam Pool Bar
Out of the Blue Drink
Our of the Blue Splash
North Pool

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
137
77
60
30
66
68
51
48
74
28
52

ห อ ง จั ดเลี้ ย ง แ ละ ห อ ง จั ด
สัมมนา ประกอบดวย:
Mai Khao Ballroom
Salon A or B or D or E
Salon C
Layan 1, 2 or Rawai 1, 2
Kamala Boardroom

ขนาดความจุ (คน)
600
85
240
60
10

1.13 โฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเที่ยว และกลุมลูกคาที่
เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก มีหองพัก 64 หอง และพูลวิลลา 12 หลัง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัด
เลี้ยงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟ ฟ ช อ พ
ประกอบดวย:
Sala Mae Rim
Elephant Bar
Terrace
Pool Bar

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
54
35
64
22

ห อ ง จั ด เ ลี้ ย ง แ ล ะ ห อ ง จั ด
สัมมนา ประกอบดวย:
Kasalong Pavillion
Intanin
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ขนาดความจุ (คน)
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

1.14 โฟรซีซั่นส โฮเท็ล กรุงเทพฯ มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว กลุมนักธุรกิจ และกลุมลูกคา
ที่เปนบริษัท มีลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งสิ้น 356 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร ค็อกเทลเลาจ และหอง
จัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพักและลูกคาทั่วไปดังนี้
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟ ฟ ช อ พ
ประกอบดวย:
Madison
Biscotti
Health Club
Lobby Lounge
Shintaro
The Spice Market
Terrace
Aqua
Mocha & Muffins

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
90
100
17
129
64
72
88
59
29

หองจัดเลี้ยงและหองจัด
สัมมนา ประกอบดวย:
The Ballroom
Monthatip 1 – 4
The Pimarnman Room
Amorn Room
Ratana Room
Kosin Room
Ratanakosin Room
Boardroom
Napa Room
Dara Room
Suriyan – Chandra Room
Busaba
Mullika

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

1.15 โฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะ
การใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งสิ้น 15 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ, บาร เพื่อใหบริการแกลูกคา
ที่มาพักดังนี้
ภัตตาคารและบาร ประกอบดวย:

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)

Nong Yao
Burma Bar
Wine Cellar

36
16
6

1.16 โฟรซีซั่นส รีสอรท เกาะสมุย สุราษฎรธานี มุงเนนใหบริการแกลูกคาระดับบนประเภทกลุมนักทองเที่ยว มี
ลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งสิ้น 60 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภัตตาคารจําหนายอาหารไทยและตางประเทศ บาร เพื่อใหบริการแกลูกคา
ที่มาพักดังนี้
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ภัตตาคารและบาร ประกอบดวย:

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)

Lan Tania
Pla Pla
Wine Cellar

102
102
8

กลุมโรงแรมเซเรนดิบ ศรีลังกา
กลุมโรงแรมเซเรนดิบ ในประเทศศรีลังกา บริหารงานโดย บริษัทเซเรนดิบโฮเท็ล ซึ่งเปนบริษัทยอยของ Hemas
Holdings Limited (Hemas) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศศรีลังกา ซึ่ง บริษัทฯ ไดเขาลงทุนใน
สัดสวนรอยละ 20 ในบริษัทเซเรนดิบโฮเท็ล ตั้งแตในป 2550 โดยโรงแรมในเครือของเซเรนดิบ โฮเทล ประกอบดวย
1. โฮเท็ล เซเรบดิบ มีหองพักจํานวน 90 หอง
2. คลับ โฮเท็ล ดอลฟน มีหองพักจํานวน 146 หอง
3. โฮเท็ล สิกิริยา มีหองพักจํานวน 79 หอง

1.17

กลุมโรงแรม เอเลวานา แอฟริกา
กลุมโรงแรม เอเลวานา แอฟริกา บริหารงานโดยบริษัทเอเลวานา แอฟริกา มีฐานการดําเนินธุรกิจในประเทศ
แทนซาเนีย ซึ่งบริษัทฯ เขาถือหุนสัดสวนรอยละ 50 ตั้งแตป 2551 บริษัทเอเลวานา แอฟริกา มีชื่อเสียงในดานแหลง
ทองเที่ยวเชิงซาฟารีในทวีปแอฟริกา โดยมีใหบริการที่พักหลายแหงที่มีความหรูหราและกลมกลืนกับสิ่งแวดลอมที่งดงาม
อยางเปนธรรมชาติของทวีปแอฟริกา ที่พักในเครือของเอเลวานา ประกอบดวย
1. เซเรเกติ ไมเกรชั่น แคมป แทนซาเนีย มีหองพักจํานวน 20 หอง
2. ทารางกิรี ทรีท็อป แทนซาเนีย มีหองพักจํานวน 20 หอง
3. อรุชา คอฟฟ ลอดจ แทนซาเนีย หองพักจํานวน 30 หอง
4. เดอะ แมนเนอร แอท โกรองโกโร แทนซาเนีย มีหองพักจํานวน 20 หอง
5. แอฟโร ชิค รีทรีท เคนยา มีหองพักจํานวน 10 หอง ซึ่งเอเลวานา ไดดําเนินการเขาซื้อในเดือนมิถุนายน 2552
1.18

1.19 อนัน ตรา เซมิน ยัค รีสอรท แอนด สปา บาหลี มุ ง เนน ให บ ริ ก ารแกลูก คา ประเภทกลุม นัก ทอ งเที่ย ว มี
ลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งสิ้น 60 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก
และลูกคาทั่วไปดังนี้
ภัตตาคารและคอฟฟชอพ ประกอบดวย:

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)

Wild Orchid
The Payon
Sunset on Seminyak
Rooftop Grill and Wine

60
60
120
20
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1.20 เดสเสิรท ไอแลนด รีสอรท แอนด สปา โดย อนันตรา อาบูดาบี มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุม
นักทองเที่ยว มีลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งสิ้น 64 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก
และลูกคาทั่วไปดังนี้
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟ ฟ ช อ พ
ประกอบดวย:
Al Shams
Samak
The Palm
The Lounge

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
41
80
90
39

ห อ ง จั ด เ ลี้ ย ง แ ล ะ ห อ ง จั ด
สัมมนา ประกอบดวย:
Meeting Room 1
Meeting Room 2
Boardroom
Breakout room

ขนาดความจุ (คน)
12
20
8
8

1.21 อนันตรา สิเกา รีสอรท แอนด สปา ตรัง มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะการ
ใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งสิ้น 138 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก
และลูกคาทั่วไปดังนี้
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟ ฟ ช อ พ
ประกอบดวย:
Leelawadee
Aqua

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
64
40

ห อ ง จั ด เ ลี้ ย ง แ ล ะ ห อ ง จั ด
สัมมนา ประกอบดวย:
Dugong Club
Morakot
Sairong
Kradan

ขนาดความจุ (คน)
40
120
18
18

1.22 อนันตรา บานราชประสงค เซอรวิส สวีท กรุงเทพ มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มี
ลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งสิ้น 97 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก
และลูกคาทั่วไปดังนี้
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟ ฟ ช อ พ
ประกอบดวย:
The Terrazz
Tetto

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
(Inside)
28
49

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
(Outside)
60
16

สวนที่ 1 หนาที่ 33

รวมจํานวน (ที่นั่ง)
88
65

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

1.23 อนันตรา ลาวาณา รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภทกลุมนักทองเที่ยว มี
ลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งสิ้น 122 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก
และลูกคาทั่วไปดังนี้
ภัตตาคารและบาร ประกอบดวย:

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)

OceanKiss
SkyHug

140
32

1.24 คัสร อัล ซาราป เดสเสิรท รีสอรท แอนด สปา โดย อนันตรา อาบูดาบี มุงเนนใหบริการแกลูกคาประเภท
กลุมนักทองเที่ยว มีลักษณะการใหบริการดังนี้
การใหบริการดานหองพัก มีหองพักทั้งสิ้น 206 หอง
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมมีภัตตาคาร บาร ค็อกเทลเลาจ และหองจัดเลี้ยงเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มาพัก
และลูกคาทั่วไปดังนี้
ภั ต ต า ค า ร แ ล ะ ค อ ฟ ฟ ช อ พ
ประกอบดวย:
AL Waha – All day dining
AL Liwan – Lobby
Suhail – Rooftop
Ghadeer – Pool
IRD
TENT

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
240
82
49
137

หองจัดเลี้ยงและหองจัด
สัมมนา ประกอบดวย:
Ballroom
Ballroom A
Ballroom B
Ballroom C
Meeting Room 1
Meeting Room 2

ขนาดความจุ (ที่นั่ง)
240
80
80
80
10
10

ลักษณะทางดานการผลิต
ตารางรายละเอียดที่ตั้ง จํานวนหองพัก อัตราการเขาพัก และอัตราคาหองพักโดยเฉลี่ยของโรงแรม ทั้งนี้ ในป 2552 มี
โรงแรมเปดใหม 3 แหง ไดแก อนันตรา บานราชประสงค เซอรวิส สวีท (เปด มี.ค. 52) คัสร อัล ซาราป เดสเสิรท รีสอรท
โดย อนันตรา อาบูดาบี (เปด ต.ค. 52) และ อนันตรา ลาวาณา รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย (เปด พ.ย. 52)
รายละเอียดโรงแรม
กรุงเทพฯ แมริออท รีสอรท แอนด สปา
257/1-3 ริมแมน้ําเจาพระยา ถนนเจริญนคร พื้นที่ 27 ไร
ประกอบดวยอาคารสูง 7 ชั้นจํานวน 2 อาคาร และอาคาร
สูง 5 ชั้น จํานวน 1 อาคาร มีหองพักรวม 413 หอง

2548
อัตราการเขาพัก
(รอยละ)

86%

คาหองพักเฉลี่ย
(บาท/คืน)

3,444

สวนที่ 1 หนาที่ 34

2549
91%
3,654

2550

2551

2552

87%

75%

60%

3,945

4,337

3,726

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดโรงแรม
พัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา
218/2-3 ถนนชายหาดเมืองพัทยา จ. ชลบุรี พื้นที่ 11 ไร
ประกอบดวยอาคาร 2 หลัง สูง 4 ชั้น และ 10 ชั้น มีหองพัก
รวม 296 หอง
หัวหิน แมริออท รีสอรท แอนด สปา
107/1 ถนนเพชรเกษม หัวหิน จ. ประจวบฯ พื้นที่ 21ไร
ประกอบดวยอาคารสูง 3 ชั้นจํานวน 2 อาคารและอาคาร
สูง 7 ชั้น 1 อาคาร มีหองพักรวม 219 หอง
อนันตรา หัวหิน รีสอรท แอนด สปา
43/1 ถนนเพชรเกษม หัวหิน จ. ประจวบฯ พื้นที่ 36 ไร
ประกอบดวยอาคารสูง 2 ชั้น 7 อาคาร มีหองพัก 187 หอง
อนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา รีสอรท แอนด สปา
229 อําเภอเชียงแสน เชียงราย พื้นที่ 800 ไร
ประกอบดวยอาคารสูง 2 ชั้น 2 อาคาร มีหองพัก 77 หอง
อนันตรา บอผุด รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย
(เดิม อนันตรา รีสอรท แอนด สปา สมุย)
99/9 หมูท1ี่ ต.บอผุด อ.เกาะ สมุย จ.สุราษฎรธานี
ประกอบดวยอาคารสูง 3 ชั้น 2 อาคาร มีหองพัก 106 หอง
อนันตรา ภูเก็ต วิลลาส
ตําบลไมขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ 51 ไร
ประกอบดวยหองพัก 83 หอง
อนันตรา ดิหกู รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส
Dhigufinolhu, South Male Atoll, Male, Republic of
Maldives
ประกอบดวยหองพักจํานวน 110 หอง
อนันตรา เวลิ รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส
Veligandu, South Male Atoll, Male, Republic of
Maldives
ประกอบดวยหองพักจํานวน 50 หอง
ฮารเบอรวิว โฮเท็ล เวียดนาม
ถนนทรานฟู เมืองไฮฟอง เวียดนาม
ประกอบดวยอาคาร 1 หลัง สูง 4 ชั้น มีหองพัก 127 หอง
นาลาดู มัลดีฟส
Veligandu , South Male Atoll, Male, Republic of
Maldives
ประกอบดวยหองพัก 19 หอง

2548

2549

2550

2551

2552

อัตราการเขาพัก
(รอยละ)

80%

86%

79%

77%

68%

คาหองพักเฉลี่ย
(บาท/คืน)
อัตราการเขาพัก
(รอยละ)
คาหองพักเฉลี่ย
(บาท/คืน)
อัตราการเขาพัก
(รอยละ)
คาหองพักเฉลี่ย
(บาท/คืน)
อัตราการเขาพัก
(รอยละ)
คาหองพักเฉลี่ย
(บาท/คืน)
อัตราการเขาพัก
(รอยละ)

3,101

3,360

3,704

3,832

3,403

81%

87%

83%

70%

65%

3,194

3,234

3,373

3,773

3,355

76%

74%

70%

62%

46%

3,814

3,945

4,008

4,050

3,546

40%

40%

45%

41%

32%

4,756

5,457

5,230

5,999

5,915

46%

60%

71%

67%

64%

คาหองพักเฉลี่ย
(บาท/คืน)
อัตราการเขาพัก
(รอยละ)
คาหองพักเฉลี่ย
(บาท/คืน)
อัตราการเขาพัก
(รอยละ)
คาหองพักเฉลี่ย
(บาท/คืน)

5,639

5,578

5,281

5,273

4,457

-

-

-

30%

36%

-

-

-

12,694

12,295

-

70.%

67%

74%

61%

-

11,508

12,508

15,059

15,334

อัตราการเขาพัก
(รอยละ)
คาหองพักเฉลี่ย
(บาท/คืน)

-

74%

71%

83%

70%

-

6,363

6,979

10,854

12,102

อัตราการเขาพัก
(รอยละ)
คาหองพักเฉลี่ย
(บาท/คืน)
อัตราการเขาพัก
(รอยละ)
คาหองพักเฉลี่ย
(บาท/คืน)

46%

60%

63%

43%

29%

1,689

1,556

1,954

2,905

2,848

-

-

24%

52%

47%

-

-

27,635

34,470

31,752
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดโรงแรม
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา
231 หมู 3 ตําบลไมขาว อําเภอถลาง จ. ภูเก็ต พื้นที่ 37 ไร
ประกอบดวยอาคารสูง 3 ชั้น 3 อาคาร มีหองพัก 265 หอง
โฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม
502 หมู 1 ถนนแมริม-สะเมิง (สายเกา) อําเภอแมริม จ.
เชียงใหม พื้นที่ 37 ไร ประกอบดวย อาคารสูง 2 ชั้น
จํานวน 20 อาคาร หองพัก รวม 76 หอง
โฟรซีซั่นส โฮเท็ล กรุงเทพฯ
155 บนถนนราชดําริ เขตปทุมวัน พื้นที่ 10 ไรประกอบดวย
อาคารสูง 7 ชั้น 1 อาคาร สูง 8 ชั้น 1 อาคาร และอาคารสูง
9 ชั้น 1 อาคาร หองพักรวม 356 หอง
โฟรซีซั่นส เต็นทแคมป เชียงราย
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ประกอบดวยเตนทแคมป 15 หลัง
โฟรซีซั่นส รีสอรท เกาะสมุย สุราษฎรธานี
219 หมู 5 อางทอง เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
ประกอบดวยหองพัก 60 หอง
อนันตรา เซมินยัค รีสอรท แอนด สปา บาหลี
Jl. Abimanyu (Dhyana Pura), Seminyak, Bali,
Indonesia
ประกอบดวยหองพักจํานวน 60 หอง
เดสเสิรท ไอแลนด รีสอรท แอนด สปา โดย อนันตรา
อาบูดาบี
Sir Bani Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
ประกอบดวยหองพักจํานวน 64 หอง
อนันตรา สิเกา รีสอรท แอนด สปา ตรัง
198-199 หมู 5 ถ.หาดปากเมง-ฉางหลาง ต.ไมฝาด อ.สิ
เกา จังหวัดตรัง ประกอบดวยหองพักจํานวน 138 หอง
อนันตรา บานราชประสงค เซอรวสิ สวีท กรุงเทพ
3 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดําริ แขวงลุทพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ ประกอบดวยหองพัก 97 หอง
อนันตรา ลาวาณา รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย
92/1 หมู 2 ต.บอผุด อ.เกาะ สมุย จ.สุราษฎรธานี
ประกอบดวยหองพัก 122 หอง

2548

2549

2550

2551

2552

67%

63%

74%

73%

60%

5,561

6,031

6,015

5,925

5,135

59%

56%

54%

46%

32%

คาหองพักเฉลี่ย
(บาท/คืน)

12,115

12,412

12,599

14,031

11,294

อัตราการเขาพัก
(รอยละ)

63%

55%

63%

57%

52%

คาหองพักเฉลี่ย
(บาท/คืน)

5,665

5,975

6,151

6,273

5,383

อัตราการเขาพัก
(รอยละ)

-

42%

48%

38%

30%

คาหองพักเฉลี่ย
(บาท/คืน)
อัตราการเขาพัก
(รอยละ)
คาหองพักเฉลี่ย
(บาท/คืน)
อัตราการเขาพัก
(รอยละ)
คาหองพักเฉลี่ย
(บาท/คืน)

-

21,280

31,379

39,927

40,134

-

-

64%

57%

43%

-

-

17,812

20,948

21,413

-

-

-

63%

59%

-

-

-

8,449

8,319

อัตราการเขาพัก
(รอยละ)
คาหองพักเฉลี่ย
(บาท/คืน)

-

-

-

34%

37%

-

-

-

13,038

11,900

อัตราการเขาพัก
(รอยละ)
คาหองพักเฉลี่ย
(บาท/คืน)
อัตราการเขาพัก
(รอยละ)
คาหองพักเฉลี่ย
(บาท/คืน)
อัตราการเขาพัก
(รอยละ)
คาหองพักเฉลี่ย
(บาท/คืน)

-

-

-

20%

17%

-

-

-

4,138

3,314

-

-

-

-

56%

-

-

-

-

2,210

-

-

-

-

25%

-

-

-

-

6,132

อัตราการเขาพัก
(รอยละ)
คาหองพักเฉลี่ย
(บาท/คืน)
อัตราการเขาพัก
(รอยละ)
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดโรงแรม

2548

2549

2550

2551

2552

อัตราการเขาพัก
คัสร อัล ซาราป เดสเสิรท รีสอรท แอนด สปา โดย
20%
อนันตรา อาบูดาบี
(รอยละ)
1 Qasr Al Sarab Road, Abu Dhabi, United Arab
คาหองพักเฉลี่ย
14,312
(บาท/คื
น
)
Emirates
ประกอบดวยหองพัก 206 หอง
หมายเหตุ: โรงแรมในตางประเทศโดยปกติกําหนดอัตราคาหองพักในสกุลเงินทองถิ่น แตเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบจึงแปลงเปนเงิน
บาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารแหงประเทศไทย

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการในการประกอบธุรกิจโรงแรมนั้น นอกจากหองพัก อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
และคุณภาพของวัตถุดิบที่ใชในการปรุงอาหารและเครื่องดื่มแลว พนักงานที่ใหบริการถือเปนองคประกอบที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง บริษัทมีนโยบายหลักที่จะรับคนทองถิ่น เพื่อใหเกิดการจางแรงงานในระดับทองถิ่นนั้นๆ โดยจัดใหมีการ
ฝกสอนและอบรมแกพนักงานเหลานั้นใหมีความรูและความสามารถในการทํางาน นอกจากนี้ การสงพนักงานคนไทยไป
เรียนรูงานในตางประเทศและการรับผูเชี่ยวชาญมาฝกสอน การจางชาวตางชาติมาทํางาน ก็เปนวิธีที่จะสามารถถายทอด
ความรูและประสบการณใหแกพนักงานคนไทยเพื่อจะปฏิบัติไดเองในอนาคต
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ธุรกิจโรงแรมมีปริมาณการใชน้ําตอวันเปนจํานวนมาก ซึ่งน้ําเสียของโรงแรมไดผานกรรมวิธีทางชีวะเคมี โดย
ผานถังแซต แลวจึงปลอยน้ําทิ้งลงสูระบบกําจัดน้ําเสีย ที่ผานมาบริษัท และบริษัทในเครือ ไมเคยกอปญหาทางดาน
มลภาวะหรือปญหาใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังมีมาตรการที่เขมงวดเพื่อรักษาระดับมาตรฐานการควบคุมของเสีย
สําหรับหนวยงานที่ควบคุมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมจะอยูภายใตการควบคุมของเทศบาลเมืองแตละแหงซึ่งเปนที่ตั้งของ
โรงแรม เชน กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเมืองหัวหิน โดยเทศบาลเมืองแตละแหงจะนําน้ําดังกลาวไปบําบัดอีกครั้ง
หนึ่งกอนปลอยลงทะเลหรือแมน้ํา
ธุรกิจศูนยการคา
ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา
ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด ซึ่ง
บริษัทถือหุนอยูรอยละ 100 ดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นที่เพื่อการพาณิชยเปนอาคารขนาด 4 ชั้น ตั้งอยูเลขที่ 218 หมู 10 ถนน
เลียบชายหาด อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ 8 ไร 3 งาน 88 ตารางวา โดยมีสัญญาเชาที่ดินระยะยาว 30 ป
หมดอายุป 2561 มีพื้นที่ใหเชารวมทั้งสิ้น 19,773.65 ตารางเมตร ซึ่งประกอบดวย พื้นที่ใหเชาสําหรับคาปลีก (Retail
area) 13,695.16 ตารางเมตร Entertainment (Bulk area) 990 ตารางเมตร มินิ แองเคอร (Mini Anchor) 3,655.49
ตารางเมตร และศูนยอาหาร (Food Wave) 1,433 ตารางเมตร
ภายในศูนยการคาประกอบดวยรานคา รานอาหารชั้นนํา อาทิ Guess, Bossini, Esprit, Nautica, Lacoste,
Body Glove, Chic club, Charles&Keith, Jeep, AIIZ, Chaps, Jaspal, Jim Thomson, Boots, City Chain, B2S,
Super Sport, Benihana, , Starbucks Coffee, Zen, S&P, KFC, Sizzler, The Pizza Company, Swensen’s, Burger
King, Coffee Club, Mc Donald’s, Haagen-Dazs เปนตน และแหลงเอนเตอรเทนเมนท พิพิธภัณฑเชื่อหรือไม (Ripley’s
2.
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•

สัญญาการใหเชาพื้นที่มี 2 ประเภท คือ
1. สัญญาระยะสั้น มีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป คิดเปนประมาณรอยละ 99 ของรายไดจากคาเชาพื้นที่
ทั้งหมดของงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
2. สัญญาเชาระยะยาวอายุ 3-20 ป คิดเปนรอยละ 1 ของรายไดจากคาเชาพื้นที่ของงวดป สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2552

•

ลักษณะรายไดจากคาเชา ประเภทของคาเชาพื้นที่มี 3 ประเภทหลัก คือ
1. Fixed Rent คือการคิดคาเชาพื้นที่รายเดือน คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 89 ของรายไดจากคา
เชาพื้นที่รวมของงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
2. Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยขึ้นอยูกับ
ลักษณะของการประกอบธุรกิจแตละอยาง คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 ของคาเชาพื้นที่รวมของงวด
ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
3. Lease คือพื้นที่เซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนจํานวนนอย คิดเปนสัดสวนรอยละ 1 ของ
คาเชาพื้นที่รวมของงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
• นโยบายราคา
บริษัทมีการปรับราคาขึ้นทุกครั้งที่มีการตอสัญญาใหมกับผูเชาโดยจะปรับราคาขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ
รอยละ 5-10 ตอการตอสัญญาแตละครั้ง ซึ่งในปที่ผานมาการปรับราคาไมเปนไปตามที่ไดกําหนดไวเนื่องจากมีคูแขงขัน
รายใหญเปดในพื้นที่ใกลเคียงและจากสถานการณการเมืองที่มีความไมแนนอนสูง ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจตกต่ําโดยรวม
ทําใหผูเชามีการขอสวนลด (Discount) เปนจํานวนมาก โดยมีอัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยเทากับรอยละ 92 ของพื้นที่ทั้งหมด
รายไดของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา คิดเปนสัดสวนรอยละ 92 ของรายไดทั้งหมดจากธุรกิจศูนยการคา
รายไดในงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สามารถจําแนกไดเปน
− คาเชาพื้นที่รอยละ 73
− คาบริการรอยละ 11
− คาน้ําและคาไฟรอยละ 8
− คาที่จอดรถรอยละ 2
− อื่นๆ รอยละ 6
ศูนยการคา Turtle Village Shopping Plaza
ศูนยการคา Turtle Village Shopping Plaza ภายใตการดําเนินงานของบริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด
ดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นที่เพื่อการพาณิชยเปนอาคาร 2 ชั้น ตั้งอยูเลขที่ 889 หมู 3 อาคารเทอรเทิลวิลเลจ ตําบลไมขาว
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บนพื้นที่ 2 ไร 1 งาน 98 ตารางวา มีพื้นที่ใหเชา 2,867.30 ตารางเมตร
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ภายในศูนยการคาประกอบดวยรานคา รานอาหารชั้นนํา อาทิ Jim Thomson, Soul of Asia, Swensen’s,
Triumph, Red Coral, J&P Gems, Coffee Club, Private Collection, Eye Bright, Kashmir Gallery, Bill Bentley Pub.
• สัญญาการใหเชาพื้นที่ เปนสัญญาระยะสั้น มีอายุไมเกิน 3 ป
• ลักษณะรายไดจากคาเชา มี 2 ประเภทหลักคือ
1. Fix rent การคิดคาเชาพื้นที่รายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 91 ของรายไดจากคาเชา
พื้นที่รวมในงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
2. Revenue sharing ลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยขึ้นอยูกับ
ลักษณะของการประกอบธุรกิจแตละอยาง คิดเปนสัดสวนรอยละ 9 ของคาเชาพื้นที่รวมของงวด
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
• บริษัทไดมีการปรับราคาใหเหมาะสมเพื่อดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพื้นที่ใหเชา และในปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยเทากับรอยละ 86.3 ของพื้นที่ทั้งหมด
รายไดในป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สามารถจําแนกไดเปน
− คาเชาพื้นที่รอยละ 45
− คาบริการรอยละ 8
− คาน้ําและคาไฟรอยละ 10
− Bill Bentley Pub รอยละ 37
ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ
ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ ภายใตการดําเนินงานของบริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด ซึ่งบริษัท
ถือหุนอยูรอยละ 81.24 ดําเนินธุรกิจใหเชาพื้นที่เพื่อการพาณิชยเปนอาคาร 2 ชั้น ตั้งอยูบนพื้นที่ของ โรงแรมกรุงเทพฯ แม
ริออท รีซอรท แอนด สปา เลขที่ 257/1-3 ถนนเจริญนคร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ มีพื้นที่ใหเชารวมทั้งสิ้น 7,646.64 ตาราง
เมตร ซึ่งเปนพื้นที่ใหเชาสําหรับคาปลีก (Retail area) ทั้งหมดภายในศูนยการคาประกอบดวยรานคา รานอาหาร โรงเรียน
เสริมทักษะและรานคาแฟชั่น โดยเนนที่รานอาหาร รานหนังสือ และโรงเรียนเสริมทักษะ เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปน
กลุมครอบครัว เชน
− รานอาหาร The Pizza Company, Swensen’s, Sizzler, S&P, Little Home, Mc Donald’s, Loving Hut,
Osaka, Shabu-Hotpot, Fruit berry, เท็กซัส สุกี้, เขียวเสวย, ตํานานไทย, และ Starbuck’s เปนตน
− รานหนังสือและแฟชั่น เชน รานซีเอ็ดบุค, Export Outlet และ Reich Brand
− โรงเรียนเสริมทักษะ เชน Tumble Tots, Kolor Me, Royal Music Academy, King Math, Smart English,
Quality Kids, Japanese’s School, Smart Kids, Clay Works
• สัญญาการใหเชาพื้นที่ มี 2 ประเภท คือ
1. สัญญาระยะสั้น มีอายุสัญญาไมเกิน 3 ป คิดเปนประมาณรอยละ 65 ของรายไดจากคาเชาพื้นที่
ทั้งหมดของป 2552
2. สัญญาเชาระยะยาว มีอายุสัญญา 3-20 ป คิดเปนรอยละ 35 ของรายไดจากคาเชาพื้นที่ของป
2552
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• ลักษณะรายไดจากคาเชา: ประเภทของคาเชาพื้นที่หลักๆ มี 3 ประเภทคือ
1. Fixed Rent คือ การคิดคาเชาพื้นที่รายเดือนโดยคิดเปนรายไดประมาณรอยละ 79 ของรายได
จากคาเชาพื้นที่รวมในงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
2. Lease คือ พื้นที่เซงระยะยาวโดยจัดเก็บคาเชารายเดือนจํานวนนอย คิดเปนรอยละ 16 ของคา
เชาพื้นที่รวมในงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
3. Revenue Sharing เปนลักษณะการจัดเก็บคาเชาจากสัดสวนของรายไดจากผูเชา โดยขึ้นอยูกับ
ลักษณะของการประกอบธุรกิจแตละอยาง โดยคิดเปนรอยละ 5 ของคาเชาพื้นที่รวมในงวดป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
• นโยบายราคา บริษัทไดมีการปรับราคาใหเหมาะสมเพื่อดําเนินตามนโยบายในการทําราคาพื้นที่ใหเชา และ
ในปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 อัตราการเชาพื้นที่เฉลี่ยเทากับรอยละ 91.9 ของพื้นที่ทั้งหมด
รายไดในป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สามารถจําแนกไดเปน
− คาเชาพื้นที่รอยละ 52
− คาบริการรอยละ 19
− คาน้ําและคาไฟรอยละ 26
− คาที่จอดรถรอยละ 1
− อื่นๆ รอยละ 2
ธุรกิจสปา
ธุรกิจสปา อยูภายใตการดําเนินงานของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (เดิมชื่อบริษัท มันดารา สปา
(ไทยแลนด) จํากัด) และบริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด (เดิมชื่อบริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด) โดยดําเนินกิจการ
ใหบริ การดานสถานเสริมความงาม สถานออกกํา ลังกาย การบํา บัดความเครียดอยางครบวงจร ปจจุบันบริษั ทเปด
ดําเนินการในประเทศจํานวน 15 แหงและในตางประเทศจํานวน 21 แหงดังนี้
ธุรกิจสปาในประเทศผานบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จํานวน 13 แหง
เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา
กรุงเทพฯ แมริออท รีสอรท แอนด สปา
พัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา
โฟรซีซั่น กรุงเทพฯ
หัวหิน แมริออท รีสอรท แอนด สปา
รอยัล ออรคิด เชอราตัน
อนันตรา หัวหิน รีสอรท แอนด สปา
เชอราตัน กระบี่ บีช รีสอรท
ศาลา สมุย รีสอรท แอนด สปา
อนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา รีสอรท แอนด สปา
อนันตรา บอผุด รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย
พลาซา แอทธินี กรุงเทพฯ
อนันตรา ภูเก็ต วิลลาส
3.

ธุรกิจสปาในตางประเทศผานบริษัท เอ็ม สปา เอ็นเตอรไพรซ แมนเนจเมนท (เซียงไฮ) จํากัด จํานวน 5 แหง
เจดับบลิว แมริออท รีซอรท แอนด สปา เซี่ยงไฮ
Commune by the Great Wall Kempinski ปกกิ่ง
เชอราตัน ซันยา ไหหนาน
มาโค โปโล เสิ่นเจิ้น
เดอะภูริ โฮเต็ล แอนด สปา เซี่ยงไฮ
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ธุรกิจสปาในตางประเทศผานบริษัทเอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด จํานวน 9 แหง
อนันตรา เวลิ รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส
ฮารเบอรวิว โฮเท็ล เวียดนาม
อนันตรา ดิหกู รีสอรท แอนด สปา มัลดีฟส
Radisson Resort & Spa – Alibaug อินเดีย
นาลาดู มัลดีฟส
Kempinski Residences Astoria Istanbul ตุรกี
Kempinski Ishtar Dead Sea จอรแดน
JW Marriott Hotel Cairo อียิปต
Kuum Hotel & Residence Bodrum ตุรกี
ธุรกิจสปาในตางประเทศผาน Joint Ventures Arabian Spas (Dubai) Limited Liability Company จํานวน 6
แหง
คีรีแมนจาโร คิมพินสกี-ดาเรสซาแลม
ซามานิ คิมพินสกี รีสอรท แซนซิบา
บิลิลา ลอดจ คิมพินสกี เซเรนเกติ แซนซิบา

Emirates Palace
เดสเสิรท ไอแลนด รีสอรท แอนด สปา อาบูดาบี
Anantara Bellevue ตุรกี

บริหารงานบริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด (“MHG”) ซึ่งเปนสวนหนึ่งในสัญญาจางบริหารจัดการโรงแรม
จํานวน 3 แหง
อนันตรา สิเกา รีสอรท แอนด สปา ตรัง
Qasr Al Sarab Desert Resort อาบูดาบี
อนันตรา ลาวาณา รีสอรท แอนด สปา เกาะสมุย

ธุรกิจบันเทิง
กลุมธุรกิจบันเทิงของบริษัท ภายใตการดําเนินงานของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ( มหาชน)
สามารถแบงออกเปน 5 กลุมไดแก
4.1

พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not!
พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! เปนเครือขายธุรกิจพิพิธภัณฑเพื่อความรูและบันเทิงที่ใหญที่สุด มีอัตรา
การเติบโตที่รวดเร็ว และประสบความสําเร็จสูงสุด โดยพิพิธภัณฑแหงแรกเปดบริการในเมืองเซนตออกัสติน รัฐฟลอริดา
สหรัฐอเมริกา เมื่อป 2498 โดยสิ่งที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! จะเปนสิ่งมหัศจรรยอันลี้ลับ
และนาพิศวงที่รวบรวมจากทั่วทุกมุมโลก ตามแนวคิด “เชื่อหรือไม” ปจจุบันพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! เปด
ดําเนินการอยู 27 แหงทั่วโลก โดย Ripley Entertainment Inc. ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ และเปนผูดําเนินการเอง 10 แหง ที่
เหลือเปนการขายใบอนุญาตประกอบการ (license) ใหกับบริษัทอื่น
ในประเทศไทย บริษัทไดซื้อใบอนุญาตในการดําเนินการโดยลงนามในขอตกลง (Franchise Agreement) และ
เริ่มจัดสรางพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! ที่พัทยาเมื่อปลายป 2537 โดยเชาพื้นที่ขนาด 824 ตารางเมตร บนชั้น
2 ของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ใบอนุญาตในการประกอบการจะหมดอายุเมื่อบอกเลิกขอตกลงกับเจาของ
ลิขสิทธิ์
ในงวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีอัตราการเขาชมของนักทองเที่ยวประมาณ 122,489 คน ซึ่งมีปริมาณที่
ลดลงจากปที่ผานมา
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4.2.

โรงภาพยนตร 4 มิติ (4D Moving Theater)
Ripley's 4D Moving Theater เปนโรงฉายภาพยนตร 4 มิติ ดวยระบบเกาอี้ Simulator ที่เคลื่อนไหวได 8
ทิศทาง พรอมระบบเสียงรอบทิศทาง และสเปเชียลเอฟเฟคที่ล้ําสมัยจนทําใหผูชมรูสึกเหมือนไดผจญภัยไปกับเหตุการณ
จริง
โกดังผีสิง (Haunted Adventures)
เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2547 บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ไดเปดตัว Ripley’s Haunted
Adventure โกดังผีสิงที่ใหญที่สุดในจํานวน 5 แหงของโลก ซึ่งไดรับความนิยมและประสบความสําเร็จในสหรัฐอเมริกา
มาแลว ภายในโกดังประกอบไปดวยสเปเชียลเอฟเฟคอันทันสมัยที่นําเขาจากสหรัฐอเมริกาและนักแสดงจริงที่จะทําใหอก
สั่นขวัญหายตลอดระยะเวลาที่ผจญภัย ซึ่งไดรับความสนใจในหมูวัยรุนไทยและนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
เปนอยางมาก

4.3

4.4

มหัศจรรยเขาวงกต (Infinity Maze)
เครื่องเลนที่เปดใหบริการเปนแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย ภายในตกแตงดวยกระจกเงาและจัดแบง
ออกเปนโซนตางๆ เชนโซนแหงจินตนาการ ที่ถูกเนรมิตดวยแสง สี เสียง และ “สเปเชียลเอฟเฟค” อันทันสมัย ทําใหผูเลนได
สนุกสนานเพลิดเพลิน ผอนคลาย อีกทั้งผูเลนจะตองผานดานที่ตื่นเตนระทึกใจไปตลอดเสนทางจนกวาจะคนพบทางออกสู
โลกแหงความเปนจริง
4.5

พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง หลุยส ทุสโซดส แว็กซเวิรค (Louis Tussaud’s Waxworks)
พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง หลุยส ทุสโซด แว็กซเวิรค พัทยา ไดเปดดําเนินการกลางเดือนพฤศจิกายน 2552 เปนสาขาที่
5 ของโลก และเปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงหุนขี้ผึ้งเสมือนจริงของบุคคลสําคัญและคนดังระดับโลก ทั้งไทยและเทศกวา 70
ตัว หุนขี้ผึ้งของหลุยส ทุสโซด ไมไดเปนเพียงแค “หุน” ที่ใชจัดแสดงตามพิพิธภัณฑเทานั้น หากแตเปนงานประติมากรรมที่
มีชีวิตเสมือนคน ทุกครั้งที่เขาชมเสมือนกับวาไดเดินคลองแขนอยูกับซุปเปอรสตารตัวจริง และเพิ่มความนาสนใจมาก
ยิ่งขึ้น ดวยการใส “กลิ่น” เขาไปในแตละหอง ซึ่งมีความแตกตางกันออกไปตามหมวดหมูของหอง เพื่อเพิ่มอรรถรสในการ
เขาชมมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการตกแตงดวยแสงไฟ และการใชเสียงเพื่อสรางบรรยากาศที่สมจริง ยิ่งไปกวานั้นผูชม
สามารถเขาชมหุนทุกตัวไดอยางใกลชิดโดยไมมีการกั้นระหวางผูชมและหุน ทําใหผูชมไดความรูความเพลิดเพลินนับตั้งแต
กาวแรกกระทั่งกาวสุดทายที่ออกจากพิพิธภัณฑไปพรอมกับรอยยิ้มและความประทับใจที่ไมรูลืม
ในงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีอัตราการเขาชมประมาณ 612,446 คน รายไดรวมของรอยัลการเดน
เอ็นเตอรเทนเมนท มาจากพิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! รอยละ 26 จากโรงภาพยนตร 4 มิติรอยละ 22 โกดังผี
สิง รอยละ22 มหัศจรรยเขาวงกต รอยละ 18 พิพิธภัณฑหลุยสทุสโซดสแวคซเวริกค รอยละ 3 และจากเครื่องเลนอื่น ๆ คิด
เปนรอยละ9
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทถือหุนรอยละ 99.72 ในบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ซึ่งเปนผูนําดานการ
ใหบริการดานอาหารหลากหลายรูปแบบ โดยแบรนดที่เปนผูนําในตลาดและเปนที่นิยมอยางกวางขวางในปจจุบันและมี
ผลิตภัณฑที่มีจุดเดนที่หลากหลายครอบคลุมทุกประเภท ดังนี้
5.

สวนที่ 1 หนาที่ 42

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

5.1

พิซซา
ภายใตเครื่องหมายการคาของตนเอง “The Pizza Company” เปนแบรนดที่มีพิซซาหลากชนิดใหเลือกมากที่สุด
ในธุรกิจประเภทนี้ โดยเนนถึงคุณภาพของพิซซาที่ดีเยี่ยมถึงรสถึงเครื่องจากการคัดสรรวัตถุดิบอยางดีในทุกขั้นตอน ไมวา
จะเปนชีสที่ผลิตจากโรงงานของบริษัทเอง เครื่องปรุง หนาพิซซาที่มีความสดใหม แปงพิซซาที่มีสูตรเฉพาะตัว และพิซซา
ซอสที่มีสวนผสมของมะเขือเทศสดๆ มีรสชาติเขมขน
บริษัทเปนผูถือสิทธิในเครื่องหมายการคา “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 วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีรานคาที่บริษัทลงทุนเอง (Own equity) ในประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 156 สาขา และ
เปนสาขาในตางประเทศ 15 สาขา และมีสาขาที่อยูในระบบแฟรนไชสในประเทศจํานวน 49 สาขา และตางประเทศ
จํานวน 24 สาขา ทั้งนี้ทําเลที่ตั้งของรานคาสวนใหญจะอยูในเขตศูนยการคา ยานธุรกิจและยานที่พักอาศัย เปนตน โดยมี
กลุมเปาหมายเปนลูกคาระดับกลางขึ้นไป ในสวนของการใหบริการในรูปแบบแฟรนไชสกับลูกคาในตางประเทศนั้น
ปจจุบันบริษัท ไดใหแฟรนไชสธุรกิจพิซซา “The Pizza Company” ในประเทศซาอุดิอารเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
จอรแดน บารเรน จีน และกัมพูชา เปนตน
ลักษณะการใหบริการ
การใหบริการภายใตเครื่องหมายการคา “The Pizza Company” มีทั้งการใหบริการแบบการรับประทานที่ราน
(Dine in) การจัดสงที่บานหรือสํานักงาน (Delivery) และการรับกลับบาน (Take Away) โดยอาหารหลักที่ใหบริการ คือ
พิซซา พาสตา ไก สลัด และอื่นๆ
5.2

แฮมเบอรเกอร
ภายใตเครื่องหมายการคา “Burger King” เปนแบรนดเบอรเกอรที่มีชื่อเสียงระดับโลก เชน “Whopper” และเปน
ที่รูจักกันดีในการใชกรรมวิธีการผลิตแบบยางดวยไฟ ทําใหแฮมเบอรเกอรของ Burger King มีรสชาติที่ยอดเยี่ยม
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 95
เปนผูดําเนินธุรกิจ Burger โดยการซื้อแฟรนไชสมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิในการเปดราน Burger
King ในประเทศไทยเพียงผูเดียวเทานั้น
ณ สิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไดเปดดําเนินการราน Burger King ทั้งสิ้นจํานวน 23 สาขาทั่วประเทศไทย
โดยรานคาสวนใหญจะตั้งอยูในเขตศูนยการคาและแหลงทองเที่ยวตางๆ เนื่องจาก Burger King มีกลุมลูกคาเปาหมาย
เปนลูกคาระดับกลางขึ้นไปรวมถึงชาวตางชาติที่มีกําลังซื้อ
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ลักษณะการใหบริการ
ปจจุบัน Burger King ใหบริการสําหรับการรับประทานที่ราน (Dine in) รับกลับบาน (Take Away) และการ
บริการจัดสงใหที่บาน (Delivery) โดยอาหารหลักไดแก แฮมเบอรเกอร (Whopper) และมันฝรั่งทอด (French Fries)
ไอศกรีมพรีเมี่ยม
ภายใตเครื่องหมายการคา “Swensen’s” ซึ่งเปนไอศกรีมคุณภาพระดับพรีเมี่ยม แบรนดแรกของประเทศไทย
และปจจุบันยังคงความเปนอันดับหนึ่ง ดวยความหลากหลายของไอศกรีมซันเดย และบรรยากาศการตกแตงราน รวมถึง
การใหบริการที่เปนมิตร ไมเหมือนใคร

5.3

ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริษัท สเวนเซนส(ไทย) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 100 เปนผู
ดําเนินธุรกิจไอศกรีม “Swensen’s” โดยบริษัทไดรับแฟรนไชสในการดําเนินงานจาก บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แฟรนไชส
โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนอยูรอยละ 100 เชนกัน โดย บริษัท สเวน
เซนส (ไทย) จํากัด ไดรับสิทธิในการเปดรานไอศกรีมโดยการลงทุนเอง (Own Equity) และการเปดขายในระบบแฟรนไชส
ในประเทศไทย กัมพูชา และตะวันออกกลาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไดเปดสาขาโดยการลงทุนเองทั้งสิ้นจํานวน 114 สาขา และมีสาขาที่อยูใน
ระบบแฟรนไชสในประเทศจํานวน 103 สาขา และตางประเทศจํานวน 13 สาขา รานคาสวนใหญตั้งอยูตามยาน
ศูนยการคา แหลงธุรกิจและแหลงชุมชน เปนตน นอกจากนี้บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แฟรนไชส โฮลดิ้ง (ลาบวน) จํากัด ยัง
สามารถใหแฟรนไชสกับลูกคาในตางประเทศได โดยปจจุบันบริษัทไดใหแฟรนไชสธุรกิจไอศกรีม “Swensen’s” แก
ผูใหบริการในซาอุดิอารเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และกัมพูชา เปนตน
ลักษณะการใหบริการ
Swensen’s เปดใหบริการทั้งการรับประทานที่ราน (Dine in) การซื้อกลับบาน (Take away) และการบริการ
จัดสงใหที่บาน (Delivery) อีกทั้งยังสามารถซื้อกลับบานไดจาก Modern Trade Channel โดยลูกคาสวนใหญจะเปน
ลูกคาระดับกลางขึ้นไป ทั้งกลุมวัยรุนและครอบครัว ทั้งนี้สินคาหลัก ไดแก ไอศกรีมซันเดย ช็อคโกแลตฟองดู และไอศกรีม
เคก เปนตน
ซอฟทไอศกรีม
ภายใตแบรนด “Dairy Queen” เปนไอศกรีมซอฟทเสิรฟ มีการจัดจําหนายในรูปแบบของ Kiosk มีสินคาที่เปนที่
นิยมคือ “Blizzards” ที่มีรสชาติเขมขน จนเปนที่ชื่นชอบ และไดรับความนิยมจนถือไดวาเปน signature product
ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 เปนผูดําเนิน
ธุรกิจไอศกรีม “Dairy Queen” โดยบริษัทไดรับสิทธิแฟรนไชสในการดําเนินงานจากผูประกอบการในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้
บริษัทไดรับสิทธิในการเปดรานในประเทศไทยเพียงผูเดียวเทานั้น
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ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2552 บริ ษั ท ได เป ด สาขาโดยการลงทุ น เองทั้ง สิ้ น ในประเทศจํา นวน 228 สาขา และ
ตางประเทศจํานวน 3 สาขา ที่กัมพูชา โดยสาขาสวนใหญจะตั้งอยูในศูนยการคา แหลงธุรกิจและแหลงชุมชน
ลักษณะการใหบริการ
บริษัทจําหนายไอศกรีมในรูปแบบของการ Take away เทานั้น โดยสินคาหลักไดแก Blizzard ฮอทด็อก (Hot
dog) ไอศกรีมปน (Moolatte) และน้ําผลไมปน เปนตน โดยลูกคาสวนใหญเปนกลุมลูกคาตั้งแตระดับลางขึ้นไป
5.4

Grill & Chill
ภายใตแบรนด “Dairy Queen” บริษัทไดทําการเปดราน DQ Grill & Chill เปนสาขาแรกในประเทศไทยเดือน
มิถุนายน 2551 โดยใหบริการอาหารที่หลากหลายรูปแบบแกลูกคา ไดแก แฮมเบอรเกอร แซนวิส สลัด และไอศกรีม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไดเปดสาขาโดยการลงทุนเองทั้งสิ้นในประเทศจํานวน 2 สาขา
5.5

สเต็ก ซีฟูด และสลัด
ภายใตเครื่องหมายการคา “Sizzler” เปนรานอาหารที่ประกอบดวยสเต็กหลากหลายชนิด และสลัดบารที่ใหญ
และมีความหลากหลายมากที่สุดในรานอาหารประเภทนี้

ลักษณะของธุรกิจและจํานวนสาขา
บริษัท เอสแอลอารที จํากัด และ Sizzler China Pte. Limited ซึ่งบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด
(มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 และ 50 ตามลําดับ เปนผูดําเนินการธุรกิจรานอาหาร “Sizzler” โดยบริษัทไดรับสิทธิแฟรน
ไชสในการดําเนินธุรกิจจากผูประกอบการในสหรัฐอเมริกา โดยไดรับสิทธิในการเปดรานโดยการลงทุนดวยตนเองใน
ประเทศไทยและจีน และสามารถใหแฟรนไชสกับลูกคาในประเทศจีน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไดเปดดําเนินธุรกิจทั้งสิ้นจํานวน 42 สาขา โดยมี 7 สาขาในตางประเทศ และ
35 สาขาทั่วประเทศไทย ทั้งกรุงเทพ 24 สาขา และในตางจังหวัดตามหัวเมืองใหญ 11 สาขา เชน เชียงใหม ภูเก็ต
หาดใหญ นครราชสีมา อุดรธานี พัทยา หัวหิน ชลบุรีและขอนแกน โดยสวนใหญรานคาจะตั้งอยูในยานศูนยการคา
แหลงธุรกิจและแหลงชุมชน
ลักษณะการใหบริการ
Sizzler ใหบริการสําหรับการรับประทานในราน (Dine in) เทานั้น โดยสินคาหลักไดแก สเต็ก ซีฟูด และสลัด
เนื่องจาก Sizzler เนนการใหบริการดวยสินคาที่มีคุณภาพสูง โดยมีกลุมเปาหมายหลักคือกลุมลูกคาระดับกลางขึ้นไป
5.6

The Coffee Club
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ไดลงทุนซื้อหุนรอยละ 50 ใน Coffee Club Holding (Australia)
Pty Ltd. (“TCC”) ในเดือนมกราคม 2551 โดย TCC เปนผูประกอบการรานอาหารและกาแฟ ในประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนดภายใตแบรนด The Coffee Club TCC เปนธุรกิจกาแฟที่ทํารายไดสูงสุดเปนอันดับหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 TCC เปดบริการทั้งสิ้น 241 สาขาโดยการลงทุนเองทั้งสิ้นจํานวน 17 สาขา เปนสาขา
ที่ลงทุนในประเทศไทย 2 สาขา สาขาที่ลงทุนเองในประเทศออสเตรเลีย 15 สาขา และมีสาขาที่อยูในระบบแฟรนไชส
จํานวน 224 สาขา
5.7

Thai Express
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ไดลงทุนซื้อหุนรอยละ 70 ใน Thai Express Concepts Pte Ltd
(“TEX”) ในเดือนพฤษภาคม 2551 โดย TEX เปนผูนําในดานการใหบริการดานอาหารที่หลากหลายรูปแบบภายใตการ
ใหบริการทั้งสิ้น 6 แบรนดไดแก Thai Express, Hong King Café, New York New York, Shokudo Bazaar, Shokudo
Pasta และ Pinle ปจจุบัน TEX เปดใหบริการใน 6 ประเทศไดแกประเทศสิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย
และออสเตรเลีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 TEX เปดบริการทั้งสิ้น 78 สาขาโดยการลงทุนเองทั้งสิ้นจํานวน 61 สาขา และมีสาขา
ที่อยูในระบบแฟรนไชสจํานวน 17 สาขา
เครือขายรานสาขาของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีดังนี้
บริษัทลงทุนเอง
ราน
จํานวนสาขา
ในประเทศ ตางประเทศ
The Pizza Company
244
156
15
Burger King
23
23
Swensen’s
230
114
Dairy Queen and Grill & Chill
233
230
3
Sizzler
42
35
7
The Coffee Club
241
2
15
Thai Express
78
61
อื่นๆ *
21
21
1,112
581
101
รวมทั้งสิ้น
* อื่นๆไดแก รานอาหารในสนามบินและแบรนดเลอแจ็ส
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แฟรนไชส
ในประเทศ ตางประเทศ
49
24
103
13
224
17
152
278

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
ขอมูลดานการตลาดและภาวะการแขงขัน สวนหนึ่งเปนขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนการรวบรวมขอมูล
เผยแพรจากสวนราชการและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลเกี่ยวกับคูแขงซึ่งจากเปนขอมูลที่บริษัทมีการ
วาจางหนวยงานภายนอกเปนผูจัดทําเปนรายป
1.

อุตสาหกรรมทองเที่ยวและโรงแรม
ในป 2552 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวประเทศไทยมีจํานวน 14 ลานคน ลดลง
จากชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 3 สวนอัตราการเขาพักเฉลี่ยทั้งประเทศเทากับรอยละ 49 ซึ่งลดลงจากชวงเดียวกันของ
ปกอนที่รอยละ 57 โดยในชวงครึ่งปแรกของป 2552 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดรับผลกระทบตอเนื่องจากชวงปลายป
2551 จากปญหาความไมสงบทางการเมืองในประเทศและเหตุการณกลุมผูประทวงรัฐบาลสงผลใหการประชุมซัมมิทของ
ผูนําประเทศอาเซียนในเดือนเมษายนตองถูกยกเลิกอยางกระทันหัน การแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุ H1N1
อยางรวดเร็วในประเทศไทยและทั่วโลก และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ทําใหจํานวนนักทองเที่ยว
ในชวงครึ่งปแรกของป 2552 ลดลงถึงรอยละ 16 อยางไรก็ดี ในชวงครึ่งปหลังอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเริ่มมาฟนตัว โดย
มีจํานวนนักทองเที่ยวเขามาเพิ่มขึ้นรอยละ 12 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกับปกอน เนื่องจาก การเมืองภายในประเทศมี
เสถียรภาพมากขึ้น ประกอบกับผลจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลในประเทศตางๆ รวมถึงมาตรการของกระตุน
เศรษฐกิจของรัฐบาลไทยภายใตโครงการไทยเข็มแข็ง และการสงเสริมการทองเที่ยวและการจับจายภายในประเทศ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดตั้งเปาหมายจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติจํานวน 15.68 ลานคน ในป 2553
โดยคาดวาจะขยายตัวอยางแข็งแกรงถึงรอยละ 11 จากปกอน โดยปจจัยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไดแก
เศรษฐกิ จโลกที่ ป รับตัว ดีขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภ าคเอเชีย การคาดการณการเติ บ โตของ GDP
ภายในประเทศที่หลายสํานักไดประเมินอัตราการขยายตัวไวในชวง รอยละ 3-5 อัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยที่อยูใน
ระดับต่ํา นอกจากปจจัยทางเศรษฐกิจที่เอื้ออํานวยแลว การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดออกมาตราการกระตุนการ
ทองเที่ยวภายในประเทศ อาทิ การประกาศวันหยุดเพิ่มเติมในชวงเทศกาลสงกรานตและวันแมแหงชาติ และการขยาย
ระยะเวลามาตรการกระตุนการทองเที่ยวที่จะหมดอายุลง อาทิ ยกเวนคาธรรมเนียมวีซา การประกันภัยและความเสียหาย
แกนักทองเที่ยว และยกเวนคาธรรมเนียมการลงจอดสนามบิน (แลนดิ้ง ฟ) และการเพิ่มมาตรการกระตุนการทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยวตางชาติ ดวยการเพิ่มประเทศที่ไดรับสิทธิขอวีซาที่ปลายทาง (Visa on arrival) อีก 6 ประเทศใน
ตะวันออกกลาง เชน ดูไบ โอมาน เยเมนและอิหราน ซึ่งถือเปนประเทศเปาหมายการทองเที่ยวที่สําคัญ และการขยาย
เวลาการอยูในประเทศไทย จาก 30 วัน เปน 90 วัน เพื่อกระตุนการทองเที่ยวจากนักทองเที่ยวทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ
2551
2552
ทั้งป
ครึ่งปแรก
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ (พันคน)
14,584
7,876
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
0.8%
13.3%
อัตราการเขาพักโรงแรม (รอยละ)
56.8%
61.2%
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทย

ครึ่งปหลัง
6,708
-10.7%
52.1%
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ทั้งป
14,142
-3.0%
49.1%

ครึ่งปแรก
6,609
-16.1%
47.8%

ครึ่งปหลัง
7,533
12.3%
50.6%

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

นักทองเที่ยวตางชาติ
ลานคน
10.00
11.65
11.52
13.82
14.46
14.58
14.14
15.68

2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552 (ขอมูลเบื้องตน)
2553 (ประมาณการ)
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

เพิ่มขึ้นรอยละ
-7.4%
+16.5%
-1.1%
+20.0%
+4.6%
+0.8%
-3.0%
+10.9%

คูแขงและสถานภาพในการแขงขัน
•
ในเขตกรุงเทพฯ: โรงแรมกรุงเทพฯ แมริออท รีสอรท แอนด สปา เปนโรงแรมจับกลุมลูกคาที่เนนการพักผอน
โดยมีผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัท ไดแก Banyan Tree, Shangri-La, Royal Orchid
Sheraton และ Millenium Hilton ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตอหองในป 2552 เทียบกับคูแขงในกลุมแลว
อยูอันดับ 2 สําหรับโรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ มีคูแขงที่เปนโรงแรมระดับ 5 ดาวเปดใหมหรือมีการปรับ
มาตรฐานโรงแรมเดิมใหมีมาตรฐานสูงขึ้นหลายแหง การแขงขันจึงมีสูงขึ้น ลูกคากลุมเปาหมาย ไดแก ลูกคา
กลุมบริษัทและนักธุรกิจ ซึ่งโรงแรม โฟรซีซั่นส กรุงเทพฯ มีความไดเปรียบคูแขงในดานการใหบริการที่เปนเลิศ
การบํารุงรักษาสถานที่และเครื่องใชตางๆ ใหมีความหรูหรา นอกจากนี้ ยังไดเปรียบในดานที่ตั้งของโรงแรม
วาจางผูบริหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับสากลเขามาบริหารโรงแรม
•
ในเขตพัทยา: โรงแรมพัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา เปนโรงแรมจับกลุมลูกคาที่เนนการพักผอนและ
จัดเปนหนึ่งในผูนําตลาดโรงแรมระดับชั้นนําในกลุมโรงแรมระดับที่มีเครือขายสากลในพัทยา ผูประกอบการที่
อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัทไดแก Dusit Resort, Amari Orchid, Hard Rock Hotel และ Sheraton โดย
โรงแรมพัทยา แมริออท รีสอรท แอนด สปา มีรายไดเฉลี่ยตอหองสูดสุดเปนอันดับ 1 ของกลุมในป 2552
•
ในเขตหัวหิน: โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอรท แอนด สปา เปนโรงแรมจับกลุมลูกคาที่เนนการพักผอนและจัด
อยูในกลุมโรงแรมระดับที่มีเครือขายสากลในหัวหิน ซึ่งเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ขณะที่โรงแรมอนันตรา หัว
หิน รีสอรท แอนด สปา จัดอยูในโรงแรมชั้นนําประเภทที่มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัวและเปนโรงแรมที่เนน
กลุมลูกคาระดับบนเทานั้น ผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกันกับบริษัท ไดแก Hilton, Sofitel, Sheraton
และ Hyatt ซึ่งในป 2552 โรงแรมทั้งสองแหงของบริษัทมีรายไดเฉลี่ยตอหองจัดอยูในอันดับกลางของกลุมคูแขง
•
ในเขตภูเก็ต: โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา เปนโรงแรมจับกลุมลูกคาที่เนนการพักผอน
และจัดอยูในกลุมโรงแรมที่มีเครือขายสากล โดยมีผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกัน ไดแก Sheraton,
Laguna Beach, Le Meridian และ Dusit Laguna ขณะที่โรงแรม อนันตรา ภูเก็ต วิลลาส ถือเปน Flagship
ของเครืออนันตรา มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัว ใหบริการหองพักพรอมสระวายน้ําสวนตัว และเนนกลุมลูกคา
ระดับบน โดยมีผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกัน ไดแก Banyan Tree, Tri Sara, Sala Phuket, Phuket

สวนที่ 1 หนาที่ 48

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

•

•

•

ในเขตสมุย: อนันตรา บอผุด รีสอรท แอนด สปา จัดอยูในกลุมโรงแรมชั้นนําซึ่งมีเอกลักษณของตนเอง ขณะที่
โฟรซีซั่นส รีสอรท สมุย ที่จัดอยูในกลุมโรงแรมที่มีเครือขายสากล โดยผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกัน
ไดแก Renaissance, Chaweng Regent, Central Grand, Amari Plam Reef และImperial Samui โดย
โรงแรมในเครือของบริษัททั้งสองแหงมีรายไดเฉลี่ยตอหองในป 2552 จัดอยูอันดับผูนําตลาด ประกอบกับใน
ปลายป 2552 มีการเปดใหดําเนินการ อนันตรา ลาวาณา รีสอรท แอนด สปา ที่เกาะสมุย ซึ่งบริษัทรับจาง
บริหารจัดการ เทากับเปนการตอกย้ําความเปนผูนําผูประกอบการโรงแรมในเกาะสมุย ที่ใหบริการโรงแรมถึง 3
แหง
ในเขตเชียงใหม: โรงแรมโฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม เปนโรงแรมชั้นนําที่จัดอยูในกลุมโรงแรมระดับ High-end
โดยผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียงกัน ไดแก Mandarin Oriental Dhara Dhevi, Dusit D 2 และ Chedi
โดยในป 2552 โรงแรมโฟรซีซั่นส รีสอรท เชียงใหม มีรายไดเฉลี่ยตอหองอยูในอันดับ 2 ของกลุม
ในเขตเชียงราย : โรงแรมอนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา รีสอรท แอนด สปา มีผูประกอบการที่อยูในระดับใกลเคียง
กัน ไดแก Dusit Island, Imperial , Katilya และ Le Meridien โดยในป 2552 โรงแรมอนันตรา สามเหลี่ยม
ทองคํา รีสอรท แอนด สปา มีรายไดเฉลี่ยตอหองสูงสุดเปนอันดับ 1 ของกลุม นอกจากนี้ บริษัทยังมีโรงแรมโฟรซี
ซั่นส เตนทแคมป ที่จัดอยูในกลุมโรงแรมที่มีเอกลักษณของตนเอง เนื่องจากเปนเอกซคลูซีฟ รีสอรทที่โดดเดน
เรื่องความเปนพื้นบานแหงปาเมืองเหนือที่ใหบริการที่พักเพียง 15 เตนท จึงทําใหไมมีคูแขงโดยตรง

กลยุทธทางการตลาด
บริษัทมีระบบการขายในลักษณะการรวมศูนยดานการตลาด (Centralization) คือ รวบรวมขอมูลของลูกคาและ
โรงแรมในเครือไวที่สวนกลาง เพื่อจะนําไปใชในการขยายตลาดและสงเสริมการขาย (Decentralization) ซึ่งเปนการ
กระจายขอมูลที่มีใหเกิดประโยชนในการเสริมสรางเครือขายในการขายใหกวางขวางและรวดเร็วขึ้น โดยบริษัทมีกลยุทธ
การตลาดและการขาย ดังนี้
1. เนนการใหบริการที่คุมคาเหมาะสมกับราคาขาย และสรางความประทับใจในการใหบริการการขายรวมกับ
บริษัทนําเที่ยว สายการบิน และองคกรอื่นๆ เชน หางสรรพสินคา บริษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร
เปนตน เพื่อเพิ่มจํานวนลูกคา
2. เนนการขยายฐานลูกคาไปยังแหลงตลาดที่ยังไมไดรับการสงเสริมการขายมากนัก สรางความสัมพันธที่ดี
ทั้งตลาดในภูมิภาค เชน เกาหลี จีน และ อินเดีย และตลาดสําคัญอื่นๆในเอเชียและยุโรป ตลอดจน
พัฒนาการขายตรงเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดเพิ่มขึ้น
3. สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาเดิมเพื่อใหเกิดความประทับใจและกลับมาใชบริการอีก โดยปรับปรุงและ
แจงขอมูลลาสุดใหลูกคาทราบเกี่ยวกับบริการหรือโปรแกรมตางๆของโรงแรมตลอดเสมอ
เพื่อใหลูกคา
สามารถเลือกบริการที่เหมาะกับความตองการของตนเองได
4. ประชาสัมพันธการใหความสะดวกในการใหบริการสํารองหองพักผานศูนยกลางสํารองหองพักในกรุงเทพฯ
และสํานักงานตัวแทนขายและสํารองหองพักในตางประเทศ เชน สิงคโปร อังกฤษ มัลดีฟส และอาบูดาบี
เปนตน ซึ่งสามารถสํารองหองพักโรงแรมในเครือไดทุกแหง
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5. พัฒนาระบบสํารองหองพักทางอินเตอรเน็ทซึ่งเปนตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
โดยสามารถสํารอง
หองพักผานเว็บไซต www.anantara.com หรือ สํารองหองพักโดยชองทางการตลาดรวมกับพันธมิตรใน
ธุรกิจทองเที่ยวในระดับสากล ไดแก Global Hotel Alliance, Small Luxury Hotel of the World, Virtuoso,
Kiwi Collection และ The Leading Small Hotels of the World
บริษัทใชรูปแบบในการบริหารธุรกิจในกลุมโรงแรมหลายรูปแบบ คือ การบริหารงานดวยตนเอง การบริหารงาน
ภายใตเครื่องหมายทางการคา และการบริหารงานแบบรวมลงทุน โดยมีปจจัยที่ใชในการพิจารณาเลือกวิธีการบริหาร
โรงแรมดังนี้
1.
การบริหารงานดวยตนเองและใชเครื่องหมายการคาของตนเอง
เนื่องจากบริษัทมีแบรนด อนันตรา ซึ่งเปนแบรนดของตนเอง ในกรณีที่บริษัทพิจารณา ถึงขนาดของ
โรงแรม แหลงที่ตั้ง ภาวะการแขงขัน ประสบการณการดําเนินธุรกิจในตลาดนั้นแลวเห็นวาบริษัทสามารถบริหารงานเองได
ก็จะบริหารงานโดยใชแบรนดของตนเอง ซึ่งชวยลดตนทุนในการดําเนินงาน ในสวนของคาธรรมเนียมการบริหารจัดการ
เพราะใชแบรนดของตนเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับจางบริหารงานใหกับเจาของโรงแรมอื่น ภายใตแบรนดอนันตรา ซึ่ง
ณ สิ้นป 2552 มีโรงแรมที่บริษัทบริหารงานเปดใหบริการแลวทั้งสิ้น 6 แหง จากทั้งหมด 21 แหงที่บริษัทฯ ไดลงนามใน
สัญญาจางบริหารงานแลว โดยโรงแรมที่เหลือ 15 แหง อยูระหวางการกอสราง ซึ่งคาดวาจะทยอยเปดใหบริการไดในป
2553-2556
2.
การบริหารงานดวยตนเองโดยใชเครื่องหมายการคาอื่น
บริษัทจะพิจารณาบริหารงานดวยตนเอง ภายใตเครื่องหมายการคาอื่น เนื่องจากเหตุผลทางการตลาด
และโอกาสที่จ ะไดรับ ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น มีมากกวา ตน ทุน ที่ เพิ่มขึ้น ดั ง จะเห็น ได จ าก บริห ารงานดว ยตนเองภายใต
เครื่องหมายการคา“แมริออท” (Franchise) จํานวน 3 แหง ที่กรุงเทพฯ พัทยา และหัวหิน ซึ่งเปนโรงแรมขนาดใหญกลาว
คื อ มี จํ า นวนห อ งพั ก ระหว า ง 200-400 ห อ ง ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งมี ศู น ย ก ารรั บ จองห อ งพั ก ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได
มาตรฐานสากล โดยที่การบริหารงานภายใตเครื่องหมายการคาอื่นแมวาจะมีคาใชจายแฟรนไชส แตผลตอบแทนที่ไดรับ
นั้นคุมคาทั้งในดานของอัตราการเขาพักและอัตราคาหองพัก ดังจะเห็นไดจากผลการดําเนินงานในระยะเวลากวาสิบปที่
ผานมา เนื่องจากแบรนดแมริออทเปนที่รูจักในระดับสากลและมีศูนยการรับจองหองพักของกลุมแมริออทซึ่งมีเครือขาย
ครอบคลุมทั่วโลก
3.
การหาผูรวมทุนและการวาจางใหผูอื่นบริหารงาน
ในกรณีที่บริษัทขาดประสบการณในการบริหารงานโรงแรมในบางพื้นที่ แตบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพ
การเติบโตของตลาด และโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ อาจหาผูรวมทุนซึ่งมีประสบการณ เชน การรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ
50 ในกลุมโรงแรมที่มัลดีฟสและแอฟริกา หรือการวาจางกลุมโรงแรมที่มีชื่อเสียงและความสามารถในการบริหารงานใน
ระดับสากล มาเปนผูบริหารงานสําหรับโครงการนั้นๆ ดังเชน บริหารงานโดยโฟรซีซั่นส ภายใตเครื่องหมายการคา “โฟรซี
ซั่นส” และบริหารงานโดยกลุมแมริออทโฮเทล ภายใตเครื่องหมายการคา “เจดับบลิวแมริออท” ภายใตสัญญาบริหารงาน
โดยจะคาธรรมเนียมการบริหารจัดการเปนรอยละคงที่ของรายไดรวม และรอยละคงที่ของรายไดหลังหักคาใชจายจากการ
ดําเนินงานของโรงแรม
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กลุมลูกคาเปาหมาย แบงออกเปน 4 ประเภท คือ
1.
นักทองเที่ยวเพื่อการพักผอน
2.
นักธุรกิจ
3.
กลุมการประชุม การจัดแสดงสินคาและสัมมนาในภาครัฐและเอกชน
4.
กลุมนักธุรกิจและนักทองเที่ยวที่เดินทางผาน
ทั้งนี้สัดสวนของกลุมลูกคาจะแตกตางกันไปตามที่ตั้งและนโยบายของแตละโรงแรม
นโยบายดานราคา
ธุรกิ จโรงแรมไดรับผลกระทบจากฤดูกาลคอนขางสูง จํานวนลู กคาจะเขา พักนอยในชวงฤดูฝน ตั้ งแตเดือ น
มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ลูกคาในประเทศจะเขาพักในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม สวนลูกคาจากตางประเทศ
จะมาใชบริการระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม การกําหนดราคานอกจากจะพิจารณาถึงผลกระทบของฤดูกาล
แลว ยังตองพิจารณาถึงตนทุนการดําเนินงานของโรงแรมเปนพื้นฐาน และการปรับราคายังตองพิจารณาถึงราคาตลาดของ
คูแขงขันในระหวางโรงแรมระดับเดียวกันดวย อยางไรก็ตามในชวงที่มิใชฤดูการทองเที่ยวหรือมีนักทองเที่ยวไมมาก
โรงแรมใชกลยุทธในการสงเสริมการขาย เชน การลดราคาในชวงพิเศษ เสนอโปรแกรมขายรวมกับโรงแรมในเครือในราคา
พิเศษ การใหบริการพิเศษโดยไมคิดมูลคาเพิ่ม รวมสงเสริมการขายกับบริษัทบัตรเครดิต และบัตรเครดิตธนาคาร เปนตน
บริษัทมีความสามารถในการแขงขันที่สําคัญคือ
1.
มีประสบการณในการประกอบธุรกิจโรงแรมมายาวนาน
2.
มีการใหบริการที่ดีและมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
3.
มีโรงแรมในเครือ ซึ่งตั้งอยูในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ และมีระบบสํารองหองพักที่ทันสมัย
และรวดเร็ว
มีหุนสวนทางธุรกิจระดับนานาชาติ ที่มีประสบการณในธุรกิจโรงแรมมายาวนาน คือ กลุมแมริออท
4.
และโฟรซีซันส
5.
การสรางมาตรฐานและความมีเอกลักษณ (Uniqueness) ที่สําคัญ โดยเฉพาะโรงแรมในเครืออนันตรา
ซึ่งทําใหบริษัท สามารถใชแบรนดในธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมซึ่งสามารถขยายฐานลูกคาและอัตรา
การทํากําไรใหกับบริษัทฯ
การจําหนายและชองทางการจําหนาย ชองทางการจัดจําหนายแบงได 3 ทางคือ
1.
การขายโดยเจาหนาที่ฝายขายของบริษัทคิดเปนรอยละ 25 ของรายไดที่มาจากชองทางจําหนา ย
ทั้งหมด เจาหนาที่ฝายขายของบริษัทจะเสนอสินคาใหลูกคาโดยตรงหรือตัวแทนขายและกลุมลูกคาจัด
ประชุมและสัมมนาทั้งภายในและตางประเทศ
2.
ขายผานตัวแทนจําหนายหรือบริษัททองเที่ยว (Tour/Travel Agent) ในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 33
ของรายไดที่มาจากชองทางจําหนายทั้งหมด Tour/Travel Agent จะทําหนาที่ลักษณะเดียวกับคน
กลางในการจัดจําหนายหองพักใหกับบริษัท โดย Tour/Travel Agent ของบริษัท จะมีอยูทั้งในเอเชีย
ออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา และทําธุรกิจประเภทรับจองหองพักและขายตั๋วเครื่องบินและ
อํานวยความสะดวกในการเดินทางใหกับผูใชบริการโดยอาจเสนอขายตั๋วเครื่องบินพรอมหองพักใน
ลักษณะ Package ดวย โดยคุณสมบัติของตัวแทนจําหนายหรือบริษัททองเที่ยว ที่โรงแรมเสนอราคา
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3.

อื่นๆ คิดเปนรอยละ 42 ของรายไดที่มาจากชองทางจําหนายทั้งหมด ไดแก (1) การ Walk In ของกลุม
นักทองเที่ยวทั่วไป และ (2) พนักงานรับจองหองพักจากกลุมนักทองเที่ยวทั่วไปซึ่งรูจักโรงแรมผานสื่อ
ตางๆ เพื่อนฝูงหรือกลุมลูกคาเดิม ทั้งนี้ (1) และ (2) เปนลูกคาคนละกลุม โดยลูกคา Walk in คือลูกคา
ที่ไมไดจองหองพักมากอน ทั้งนี้หากลูกคาจองหองพักผาน Internet บริษัทจะไมนับลูกคานั้นเปนลูกคา
ประเภท Walk in
ลักษณะของลูกคา ลูกคาของธุรกิจโรงแรม มีทั้งลูกคาที่เปนคนไทยและตางชาติ ซึ่งแบงได เปน 3 กลุมใหญ ๆ
1.
กลุมลูกคาที่จองผานบริษัททองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ เปนที่รับจองหองพักจากลูกคา
แลวบริษัททองเที่ยวจะสงลูกคาใหโรงแรม โดยจํานวนหองพักที่ขายผานบริษัททองเที่ยวจะมีปริมาณ
สูงและถือเปนลูกคากลุมใหญของบริษัท
2.
กลุมนักทองเที่ยวทั่วไป เปนลูกคาที่ติดตอเขาพักที่โรงแรมดวยตนเอง
3.
กลุ ม ลู ก ค า ที่ ม าจั ด ประชุ ม และสั ม มนาเป น กลุ ม ลู ก ค า ที่ เ ข า พั ก โรงแรมเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการ
ประชุมสัมมนา ลูกคาประเภทนี้จะกอใหเกิดรายไดอื่นๆ นอกเหนือจากหองพัก
ลูกคาสวนใหญของบริษัท เปนลูกคาที่ติดตอผานมาทางบริษัททองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ จึงมี
ความหลากหลาย และเป น การยากที่ จ ะให ร ายชื่ อ ลู ก ค า รายใหญ ที่ แ น น อนได สํ า หรั บ ลู ก ค า ภายในประเทศที่ เ ป น
บริษัทเอกชน องคกรภาครัฐตางๆ ที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัท มีการมาใชบริการอยางสม่ําเสมอ และจากโครงการไทย
เที่ยวไทยของรัฐบาลสงผลใหกลุมลูกคาภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น
สัดสวนของลูกคาที่เขาพักแบงตามทวีป มีรายละเอียด ดังนี้
ประเทศ/ทวีป

2552
9%
24%
3%
3%
41%
14%
5%
2%
100%

ประเทศไทย
เอเชียตะวันออก
เอเชียใต
ตะวันออกกลาง
ยุโรป
อเมริกา
หมูเกาะทางแปซิฟก
อื่น ๆ
รวม
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12%
24%
3%
5%
38%
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4%
2%
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สัดสวนของลูกคาแยกตามรายประเทศ 5 อันดับแรก ในป 2553 ดังนี้
ลําดับที่
ประเทศ
1
ไทย
2
อเมริกา
3
เยอรมัน
4
อังกฤษ
5
ฮองกง
หมายเหตุ: ขอมูลสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

2553
12%
11%
10%
9%
6%

2552
9%
12%
10%
11%
5%

2.

ธุรกิจใหเชาศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา
จากภาวะการขยายตัวของตลาดคาปลีกในปที่ผานมา มีการพัฒนาและสรางศูนยการคาใหม ทําใหพื้นที่คาปลีก
ในกรุ ง เทพฯ มี เ พิ่ ม ขึ้ น การขยายตั ว ของตลาดค า ปลี ก สู ต ลาดนั ก ท อ งเที่ ย วจึ ง ยั ง คงเป น ช อ งทางในการขยายตั ว ที่
ผูประกอบการนํามาใชตลอด 2 – 3 ปที่ผานมา ซึ่งแหลงทองเที่ยวที่ใกลกรุงเทพฯและมีศักยภาพมากที่สุดคือพัทยา อีกทั้ง
สนามบินสุวรรณภูมิที่เปดดําเนินการในปลายป 2549 ทําใหทิศทางการเจริญเติบโตของเมืองพัทยา ยังคงเปนไปอยาง
ตอเนื่อง ในเมืองพัทยาจะมีผูประกอบการที่จัดอยูในระดับเดียวกันประมาณ 4-5 รายแตจะมีกลุมลูกคาเปาหมายที่
แตกตางกันไป เชนธุรกิจ หางสรรพสินคาโดยกลุมเซ็นทรัล Factory Outlet และ Hyper Mart เชน บิ๊กซี โลตัส และ คารฟูร
และศูนยการคาประเภท IT Mall จะมีเปาหมายกลุมลูกคาทองถิ่นและนักทองเที่ยวในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน ในขณะที่
ศูน ย การคา รอยัลการเดน พลาซา พั ทยา จะมีกลุมลูกคา เปา หมายหลัก คื อ นั กท อ งเที่ยวและลูกคา ที่เข า พัก โรงแรม
นอกจากนี้ทําเลที่ตั้งก็เปนปจจัยสําคัญในการแขงขัน
ภาวะการแขงขันของศูนยการคาในพัทยามีการแขงขันกันรุนแรงตลอดปที่ผานมาและในปนี้มีการพัฒนาพื้นที่
เพื่อสรางศูนยการคาใหม รวมถึงแขงขันทางดานการจัดการสงเสริมการขายมากขึ้น ทั้งนี้การแขงขันดังกลาวมีผลกระทบ
ตอศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยานอย เนื่องจากศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา ตั้งอยูในทําเลที่ดี โดย
เมื่อเปรียบเทียบคาเชาพื้นที่ของศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยาแลวยังคงเปนที่นาสนใจสําหรับผูเชามากสังเกต
ไดจากอัตราการเชาพื้นที่ที่มีอยูสูงถึงอัตรารอยละ 92
ตลอดป ที่ ผ า นมา ศู น ย ก ารค า รอยั ล การ เ ด น พลาซ า พั ท ยา ได มี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ ให มี ค วามแตกต า ง
(Differentiate) จากคูแขง โดยปรับเปลี่ยนรานคาเพิ่มธุรกิจบันเทิง คือ พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งหลุยส ทุสโซดส แว็กซ เวิรค เพิ่ม
รานคาแฟชั่นแบรนดชั้นนําตางๆ พรอมทั้งรูปแบบของการนําเสนอสินคาและบริการในสวนของการใหบริการดานอาหาร
และเครื่องดื่ม (Food and Beverage) สินคาประเภทไลฟสไตล (Life Style) เพื่อใหทางศูนยรองรับความตองการของ
นักทองเที่ยวไดอยางแทจริง
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, Starbucks’s รานขายของตกแตง
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เนื่องจากป 2552 มีการแขงขันของศูนยการคาในบริเวณศูนยกลางทางธุรกิจ อยางรุนแรง ทําใหธุรกิจคาปลีก
ตองปรับตัวกันอยางมาก ถึงแม รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ จะไมไดอยูในเขตที่ตองแขงขันอยางรุนแรงนั้น แตเนื่องจาก
สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไป ความตองการของผูบริโภคเปลี่ยนไป ศูนยการคาตางๆ ในเขตรอบนอก จึงหนีไมพนที่จะตอง
แขงขันกันมากขึ้น ดังนั้น รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ ซึ่งเปน Community Mall นั้น จะตองตอกย้ําความเปน
ศูนยการคาใกลบานใหชัดเจนและทําการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง
นอกจากนี้ในป 2548-2549 ไดปรับปรุงศูนยการคา รอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ ทั้งในสวนของสถาปตยกรรม
สิ่งอํานวยความสะดวกและการเพิ่มจํานวนพื้นที่รานคาจนเสร็จสมบูรณ ซึ่งทําใหมีรานคาเปดใหมหลากหลาย ทําใหมี
สินคาและบริการตอบสนองความตองการใหลูกคาเขามาซื้อสินคาและใชบริการเพิ่มขึ้นมาก
โดยลูกคาสวนใหญจะเปนทั้ง เด็ก วัยรุน และวัยกลางคน และกลุมครอบครัวและกลุมคนทํางาน
4.

ธุรกิจใหเชาศูนยการคาเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต
กลุมลูกคาเปาหมายของศูนยการคาเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต คือ กลุมครอบครัว และนักทองเที่ยวที่เขาพักโรงแรม
บนหาดไมขาวซึ่งเปนที่ตั้งของศูนย โดยภายในศูนยการคาเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต มีรานคาหลายประเภท ไมวาจะเปน
รานอาหาร อาทิ Coffee Club Swensen’s และ Bill Bentley Pub รานคาแฟชั่น อาทิเชน ราน Esprit, Surfer Paradise,
Jim Thompson และรานคาอื่น ๆ อีกหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย
ถึงแมศูนยการคาเทอเทิล วิลเลจ ภูเก็ต จะไมมีคูแขงขันทางตรงในบริเวณใกลเคียงกัน แตเนื่องจากป 2552 ซึ่ง
เปนปแรกของการดําเนินงานของศูนย เกิดเหตุการณตางๆ มากมายซึ่งสงผลลบตอการทองเที่ยวที่สงผลใหนักทองเที่ยวที่
เขาพักในโรงแรมลดลงอยางมาก จํานวนลูกคาที่มาใชบริการในศูนยจึงไมเปนไปตามคาด จึงนับเปนปที่มุงเนนในการทํา
การตลาดใหศูนยเปนที่รูจักแกกลุมลูกคาเปาหมาย และการหารานคาที่ดีและมีคุณภาพเพื่อเปดบริการในศูนย อยางไรก็ดี
เนื่องจากสถานที่ตั้งของศูนยอยูทามกลางโรงแรมระดับหาดาวทั้งที่เปดแลว และกําลังจะเปดหลายๆ แหง จํานวนลูกคาจึง
คอยๆ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และคาดวาจะเพิ่มขึ้นอีกอยางมีนัยสําคัญในระยะเวลาอันใกล หลังจากการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนนักทองเที่ยวที่เขาพักในโรงแรมในละแวกนั้น และเกิดผลจากงานการตลาดที่ศูนยไดจัดทําไป และจะทําเพิ่มขึ้นอีก
5.

ธุรกิจสปา
บริษัทเอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (เดิมชื่อบริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด) และบริษัทเอ็ม สปา
เวนเจอร จํา กัด (เดิมชื่อ บริษัท มัน ดารา สปา เวนเจอร จํ ากัด) ดํา เนิน กิจ การและรับบริห ารศูน ยบริ การเพื่อ สุข ภาพ
ใหบริการดานสถานเสริมความงาม สถานออกกําลังกาย การบําบัดความเครียดอยางครบวงจร โดยมีกลุมเปาหมายคือ
ลูกคาที่เขาพักในโรงแรมและกลุมลูกคาที่เห็นความสําคัญในเรื่องสุขภาพ ธุรกิจการใหบริการเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะธุรกิจ
สปา ไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน จํานวนผูประกอบการไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แตอยางไรก็ตามบริษัท ได
เปดดําเนินการเปนรายแรกๆ และปจจุบันมีสาขาทั้งหมด 15 แหงทั่วประเทศ และอีก 21 แหงในตางประเทศ คูแขงที่อาจ
จัดระดับเพื่อการเปรียบเทียบคือ (1) บันยันทรี สปา และ อังสนา สปา ซึ่งดําเนินการภายใตกลุมเจาของเดียวกัน มีสาขา
ทั้งหมด 60 แหง เปนสาขาในประเทศ 7 แหง (2) ดุสิต เทวารันย สปา ซึ่งมีทั้งหมด 5 แหง เปนสาขาในประเทศ 4 แหง (3)
Centara Spa ซึ่งมีทั้งหมด 16 แหง เปนสาขาในประเทศ 14 แหง โดยจะตั้งอยูตามโรงแรมของกลุมธุรกิจ Central Hotels
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6.

ธุรกิจรานอาหารที่มีสาขาในประเทศไทย
ในป 2553 บริษัท คาดวาตลาดโดยรวมของธุรกิจอาหารบริการดวนจะยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัท
คาดวาจะมีอัตราการเติบโตที่ดีกวาปที่ผานมา เนื่องจากสภาวะความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเงิน การเมืองและความ
เชื่อมั่นของผูบริโภคของประเทศไทยในปจจุบัน โดยคาดวาอัตราการเติบโตของยอดขายรานสาขาเดิม (Same Store
Sales) จะอยูระดับเดียวกับการเติบโตของ GDP ซึ่งจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 3-5 โดยบริษัทไดเล็งเห็นถึงความเสี่ยงใน
ดานอัตราเงินเฟอในป 2553 และไดวางแผนในเรื่องการเตรียมความพรอมในการจองวัตถุดิบและการทําสัญญากับ คูคา
(Suppliers) ในระยะยาว
ตารางเปรียบเทียบสวนแบงตลาดของธุรกิจรานอาหารบริการดวนสไตลตะวันตกในประเทศไทย
ตารางเปรียบเทียบสวนแบงตลาดของธุรกิจรานอาหารบริการดวนสไตลตะวันตกในประเทศไทย
2550
2551
2552 (ประมาณการ)
รายได (ลานบาท)
รายได
รอยละ
รายได
รอยละ
รายได
รอยละ
ไก
7,079
31.0%
7,793
30.4%
8,339
30.2%
แฮมเบอรเกอร
2,916
12.8%
3,493
13.6%
3,807
13.8%
พิซซา
4,732
20.8%
5,153
20.1%
5,462
19.8%
ไอศกรีม
3,037
13.3%
3,480
13.6%
3,828
13.9%
อื่นๆ (รวมซิซซเลอร)
5,039
22.1%
5,741
22.4%
6,143
22.3%
ตลาดรวม
22,802
100.0%
25,659
100.0%
27,578
100.0%
บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
7,258
31.8%
8,547
33.3%
9,190
33.3%
ที่มา: กระทรวงพาณิชย
หมายเหตุ: รายไดของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) รวมรายไดของแฟรนไชส

สภาพการแขงขันและคูแขง
สภาพการแขงขันและคูแขงในอุตสาหกรรมอาหารบริการดวนแยกตามประเภทอาหาร มีดังนี้
1.
พิซซา
•
ตลาดรวมของพิซซา มีมูลคากวา 4,969 ลานบาท โดย เดอะ พิซซา คอมปะนี มีสวนแบงตลาดรอยละ
70 และมีอัตราการเติบโตรอยละ 11 ( Thailand Equity and Franchise ) ในป 2551
•
ปจจุบันผูบริโภครับประทานพิซซาโดยเฉลี่ย 1.1 เดือนตอครั้ง ซึ่งเปนกลุมครอบครัว และกลุมวัยรุน
•
แนวโนมตลาดในอนาคตจะเนนเรื่องนวัตกรรมใหม และการคนควาวิจัยเมนูใหมๆ ควบคูกับการทํา
โปรโมชั่นอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความถี่ในการรับประทานพิซซาของผูบริโภค และทําใหผูที่ไมทานพิซ
ซาหันมารับประทานพิซซามากขึ้น โดยคาใชจายสวนใหญ จะใชในเรื่องของโฆษณาทางโทรทัศน
•
ในสวนของแฟรนไชส อัตราการเติบโตของจํานวนสาขาแฟรนไชสอาหารในประเทศสูงถึง 12 เทาตัว
เมื่อเทียบกับป 2544 มาถึงป 2552 ( จาก 4 สาขาเปน 49 สาขา)
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•

2.

3.

4.

5.

ปจจุบัน เดอะ พิซซา คอมปะนี มีจํานวนสาขาในประเทศไทยทั้งสิ้น 205 สาขา (เปนเจาของเองจํานวน
156 สาขา และขายแฟรนไชสจํานวน 49 สาขา) และพิซซา ฮัท มีจํานวน 78 สาขา
แฮมเบอรเกอร
•
ปจจุบัน ธุรกิจอาหารจานดวนมีมูลคารวมมากกวา 20,000 ลานบาท อาหารจานดวนประเภทเบอร
เกอรมีสวนแบงตลาดอยูที่ประมาณ 3,000 ลานบาท โดยแมคโดนัลดมีสวนแบงตลาดรอยละ 70
รองลงมาคือเคเอฟซี โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ 24 เบอรเกอรคิงมีสวนแบงตลาดรอยละ 5 ในป
2551 ยอดขายเติบโตรอยละ 23
•
ปจจุบัน เบอรเกอร คิง มีสาขาทั้งสิ้นจํานวน 23 สาขา และวางแผนขยายสาขาปละ 3-4 สาขา เพื่อ
ครอบคลุมลูกคาเปาหมายหลักที่เคยอาศัยอยูในตางประเทศ สวน เค เอฟ ซี มีสาขาทั้งสิ้นจํานวน 368
สาขา และ แมคโดนัลด มีสาขาจํานวน 130 สาขา
ไอศกรีมพรีเมี่ยม
•
ปจจุบันตลาดไอศกรีมพรีเมี่ยมมีมูลคาเกือบ 3,200 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29 ของตลาดไอศกรีม
โดยรวมซึ่งมีมูลคาประมาณ 11,000 ลานบาท สเวนเซนสยังคงรักษาตําแหนงผูนําตลาดไอศกรีมพ
รีเมี่ยมไวไดอยางตอเนื่อง โดยมีสวนแบงตลาดเชิงมูลคาประมาณรอยละ 80 โดยในป 2552 สเวนเซน
มีอัตราการเติบโตถึงรอยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551
•
ปจจุบัน สเวนเซนส มีสาขาในประเทศไทยทั้งสิ้นจํานวน 217 สาขา (เปนเจาของเอง 114 สาขา และ
ขายแฟรนไชสในประเทศ 103 สาขา) บาสกิ้น รอบบิ้น มีสาขาทั้งสิ้นจํานวน 15 สาขา ฮาเกน ดาส มี
สาขาทั้งสิ้นจํานวน 21 สาขา ไอ เบอรี่ มีสาขาทั้งสิ้นจํานวน 16 สาขา และ เรด แมงโก มีสาขาทั้งสิ้น
จํานวน 35 สาขา
ซอฟทไอศกรีม
•
ภาพรวมสินคาประเภทไลทฟาสฟูดส อาทิ เบเกอรี่ ขนมปง ไอศกรีม โดนัท ซึ่งมีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกป
เนื่องจากเปนอาหารที่คนสวนใหญนิยมรับประทาน ไมวาเด็กหรือผูใหญ โดยในปนี้สินคาประเภท
โดนัทมีการเติบโตตอเนื่อง ผูบริโภคนิยมรับประทานมากขึ้น โดยตลาดไลทฟาสฟูดส มีอัตราเติบโต
ประมาณรอยละ 4-5 ตอป จากมูลคาตลาดรวมเกือบ 2 หมื่นลานบาท
•
ปจจุบัน แดรี่ควีน ( รวม DQ Grill and Chill ) มีสาขาทั้งสิ้นจํานวน 233 สาขา เค เอฟ ซี ซอฟท
ไอศกรีม มีสาขาทั้งสิ้นจํานวน 131 สาขา และ แมคโดนัลด ซอฟทไอศกรีมมีสาขาทั่วประเทศทั้งสิ้น
จํานวน 87 สาขา
สเต็ก
•
ใชกลยุท ธใหความสํา คัญ กับกระแสสุขภาพตามพฤติกรรมของผูบริโภคอยางตอ เนื่อ ง และคิ ดคน
พัฒนาเมนูอาหารใหมๆ ตามฤดูกาลวัตถุดิบ ผัก-ผลไม
•
ในแงการแขงขัน ซิซซเลอร ไมมีคูแขงตรงในรานอาหารประเภทเดียวกัน แตจะเปนในรูปแบบของการ
ของสวนแบงการทานอาหารของผูบริโภคจากพฤติกรรมการทานอาหารนอกบาน ทั้งจากรานอาหารสุกี้
รานอาหารสากล อิตาลี ญี่ปุน จีน หรือรานอาหารไทยทั่วไป
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กลยุทธทางการตลาด
บริษัทมีกลยุทธทางตลาดและการขาย ดังนี้
1.
เนนการบริการลูกคาใหลูกคาไดรับความพึงพอใจอยางเต็มที่ (100% customer satisfaction) ใชกลยุทธเพื่อยก
มาตรฐานการบริการ หาทําเลที่ตั้งราน คุณภาพผลิตภัณฑ
2.
เนนในการใหบริการดวยสินคาที่มีคุณภาพ พรอมทั้งการพัฒนาสินคาใหมและเมนูอาหารใหมๆ อยางตอเนื่อง
3.
เนนการเปดสาขาในศูนยการคา แหลงธุรกิจ และยานชุมชน
4.
ในสวนของการบริการจัดสงถึงบาน ไดกําหนดใหจัดสงภายในเวลา 30 นาที
5.
จัดกิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับพันธมิตรและบัตรเครดิตตาง ๆ
6.
เนนการขยายสาขาดวยระบบแฟรนไชสสําหรับ The Pizza Company, Swensen’s, The Coffee Club และ
Thai Express ทั้งนี้รวมถึงการขยายธุรกิจแฟรนไชสในตลาดประเทศไทย และตางประเทศ
7.
มีการจัดเซ็ตเมนูหรือการปรับราคาเพื่อใหเกิดความคุมคาแกลูกคา ( Price Value)
นโยบายราคา
เนื่องจากธุรกิจอาหารบริการดวนเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง การตั้งราคาสินคาของบริษัท ไดคํานึงถึงตนทุนของ
สินคาและการบริการรวมถึงราคาของคูแขงในตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน
การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย ชองทางการจําหนายแบงได 4 ชองทาง คือ
1.
การรับประทานในราน
2.
การบริการจัดสงถึงบาน (Delivery) ไดแก The Pizza Company, Swensen’s และ Burger King ทั้งนี้ในสวน
ของ “The Pizza Company” บริษัทไดจัดตั้งสาขาเพื่อใชในการบริการจัดสงถึงบานเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
กรุงเทพ และปริมณฑล รวมทั้งตามตางจังหวัดที่บริษัทมีสาขาตั้งอยู โดยกําหนดใหมีเวลาตั้งแตการสั่งสินคา
จนถึงการรับสินคาภายใน 30 นาที
3.
การซื้อกลับบาน (Take away) ไดแก The Pizza Company, Swensen’s, Dairy Queen, Burger King, Sizzler
(เฉพาะสลัด)
4.
การซื้อจาก Modern Trade Channel เชน ซูเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ตหรือรานสะดวกซื้อ เฉพาะสําหรับ
Swensen’s เทานั้น
ทั้งนี้ ชองทางการจําหนายสวนใหญจะเปนการรับประทานในรานและการจัดสงถึงบาน โดยสาขาสวนใหญจะ
ตั้งอยูในยานศูนยการคา แหลงธุรกิจ และยานชุมชน
กลุมเปาหมาย
กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญเปนลูกคาระดับกลางขึ้นไป ยกเวนสําหรับไอศกรีม Dairy Queen ซึ่งเจาะกลุม
ลูกคา ตั้ ง แต ระดับ ลา งขึ้น ไป โดยลู กค า สว นใหญจ ะเปน ทั้ง เด็ก วัยรุน และวัย กลางคน และกลุม ครอบครั ว และกลุ ม
คนทํางาน
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

การวิจัยและพัฒนา

ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพยสินถาวรหลักของบริษัท และบริษัทยอย
กลุมบริษัทมีทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ ประกอบดวย ที่ดนิ สิทธิการเชาที่ดิน และอาคาร สิทธิการเชาพื้นที่ และสวนปรับปรุงสิทธิการเชา โดยแยกเปนธุรกิจไดดังนี้

ธุรกิจโรงแรม
บริษัท

ขนาดที่ดิน
(ไร)

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล

11

บริษัทยอย
บจก. หัวหิน วิลเลจ

36

บจก. บานโบราณ เชียงราย

800

บจก. สมุย รีซอรท แอนด สปา

14

บจก. หัวหิน รีซอรท

21

ที่ตั้ง

ลักษณะกรรมสิทธิ์

218/2-3 หมู 10 เมืองพัทยา สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุดป 2561)

ทรัพยสินถาวรหลัก

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)
ภาระผูกพัน
ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2551 (ลานบาท)

อาคารโรงแรม 2 หลัง 4 ชั้นและ 10
ชั้น
สิทธิการเชาที่ดิน

276.27

313.08

5.61

6.23

43/1 ถนนเพชรเกษม หัวหิน สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุดป 2573) *
สิทธิการเขาทําประโยชน 30
229 หมู 1 ต.เวียง
อ.เชียงแสน เชียงราย
ป (สิ้นสุดป 2561)

อาคารโรงแรม 2 ชั้น 12 หลัง *
สิทธิการเชาที่ดิน
อาคารโรงแรม 2 ชั้น 2 หลัง มี
หองพัก 90 หอง

180.52
0.97
245.99

191.54
1.43
264.60

499 หมู 1 ต.เวียง
อ.เชียงแสน เชียงราย
99/9 หาดบอผุด สมุย

เปนเจาของ

121.04
14.90
404.76

135.80
18.42
417.61

-ไมมี-

107/1 ถนนเพชรเกษม
หัวหิน

สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุดป 2555)

เตนทแคมป 15 หลัง
สิทธิการเชาที่ดิน
อาคารโรงแรม 3 ชั้น
หองพัก 106 หอง
อาคารโรงแรม 1 หลัง 7 ชั้น

42.64

57.18

-ไมมี-
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-ไมมี-

-ไมมี-ไมมี-

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท
บจก. เจาพระยา รีซอรท (เฉพาะ
สวนของโรงแรม)
บมจ. โรงแรมราชดําริ

บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท

ขนาดที่ดิน
(ไร)
27

10

37

ที่ตั้ง
ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ

ถนนราชดําริ กรุงเทพฯ

อําเภอแมริม เชียงใหม

ลักษณะกรรมสิทธิ์
สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุดป 2562)
สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุดป 2556) และมีสิทธิ
ตออายุไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ
15 ป
สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุดป 2567)

บจก. รอยัล การเดน
ดีเวลลอปเมนท
บจก. เอ็ม ไอ สแควร
บจก. สมุย วิลเลจ

37

หาดไมขาว ถลาง ภูเก็ต

เปนเจาของ

46
48

บจก. สมุย บีช คลับ โอนเนอร

2

หาดไมขาว ถลาง ภูเก็ต
219 หมู 5 ต.อางทอง อ.
เกาะสมุย สุราษฎรธานี
หาดบอผุด สมุย

เปนเจาของ
สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุดป 2555)
สิทธิการเชา 29 ป 5 เดือน
(สิ้นสุดป 2582)
สิทธิการเชา 23 ป
(สิ้นสุดป 2573)

Minor International (Labuan) Ltd.

เกาะ Kihavah Huravlhu

ทรัพยสินถาวรหลัก

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)
ภาระผูกพัน
ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2551 (ลานบาท)

อาคารโรงแรม 7 ชั้น 2 หลัง และ
อาคารที่จอดรถ 7 ชั้น 1 หลัง
สิทธิการเชาที่ดิน

614.49

688.62

-ไมมี-

210.02

233.35

อาคารโรงแรม 7 ชั้น 1 หลัง 8 ชั้น 1
หลัง และ 9 ชั้น 1 หลัง
สิทธิการเชาที่ดิน

588.79

620.70

918.91

946.25

อาคารโรงแรม 3 ชั้น 1 หลัง และ
อาคาร 2 ชั้น 17 หลัง
สิทธิการเชาที่ดิน
อาคารโรงแรม 3 ชั้น 8 หลัง และ
อาคาร 1 ชั้น 3 หลัง
อาคารวิลลา 1 ชั้น 83 หลัง
อาคารวิลลา 1 ชัน้ 61 หลัง

554.84

412.58

-ไมมี-

24.19
1,269.17

26.38
1,342.66

-ไมมี-

1,266.61
629.35

1,208.87
638.53

-ไมมี-ไมมี-

สิทธิการเชาที่ดิน

13.24

-

-ไมมี-

สิทธิการเชาเกาะ

334.41

376.47

-ไมมี-

-ไมมี-

หมายเหตุ * ขายฝากอาคารใหกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย เพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจพรอมกับใหกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยเชาชวงสิทธิการเชาที่เหลืออยูของบริษัท หัวหิน วิล
เลจ จํากัด ระยะเวลา 30 ป 9 เดือน ซึ่งทําใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทดีขึ้น
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท

ขนาดที่ดิน
(ไร)

ที่ตั้ง

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ทรัพยสินถาวรหลัก

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)
ณ 31 ธ.ค. 2552

ณ 31 ธ.ค.
2551

ภาระผูกพัน
(ลานบาท)

3,188 ตร.ม.

ชั้น 15 – 17 อาคารเบอรลี่ยุค
เกอร คลองเตย กรุงเทพฯ

สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุดป 2567)

สิทธิการเชาและสวนปรับปรุงสิทธิ
การเชา

115.85

128.14

-ไมมี-

-

สิทธิการเชารานอาหารหลาย
แหง จํานวน 44 สาขา

สิทธิการเชา 3-30 ป

สิทธิการเชา
สวนปรับปรุงสิทธิการเชารานอาหาร
หลายแหง จํานวน 156 สาขา

153.41
392.31

168.52
449.86

-ไมมี-

บจก. สเวนเซนส (ไทย)

-

สิทธิการเชารานอาหารหลาย
แหง จํานวน 16 สาขา

สิทธิการเชา 3-28 ป

62.25
95.51

61.52
109.17

-ไมมี-

บจก. เอส.แอล.อาร.ที

-

สิทธิการเชารานอาหารหลาย
แหง จํานวน 6 สาขา

สิทธิการเชา 3-22 ป

41.21
223.67

47.80
197.87

-ไมมี-

บจก. เบอรเกอร ประเทศไทย

-

สิทธิการเชารานอาหารจํานวน
6 สาขา

สิทธิการเชา 12-15 ป

38.67
76.40

44.68
88.65

-ไมมี-

บจก. ไมเนอร ชีส
บจก. ไมเนอร แดรี่

29
-

อําเภอปากชอง นครราชสีมา
อําเภอปากชอง นครราชสีมา

เจาของ
เจาของ

สิทธิการเชา
สวนปรับปรุงสิทธิการเชารานอาหาร
หลายแหง จํานวน 112 สาขา
สิทธิการเชา
สวนปรับปรุงสิทธิการเชารานอาหาร
หลายแหง จํานวน 30 สาขา
สิทธิการเชา
สวนปรับปรุงสิทธิการเชารานอาหาร
หลายแหง จํานวน 17 สาขา
อาคารโรงงาน*
อาคารโรงงาน*

47.73
117.99

48.98
115.26

-ไมมี-ไมมี-

บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป

หมายเหตุ * ขายฝากอาคารและใหเชาชวงสิทธิการเชาใหกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวีเพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับเพื่อประกอบธุรกิจ
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย
บริษัท
ขนาดที่ดิน
(ไร)
บจก. รอยัลการเดน พลาซา

บจก. เจาพระยา รีซอรท
(เฉพาะสวนของพลาซา)
(บริเวณเดียวกับโรงแรม)

ที่ตั้ง

8

218 หมู 10 เมืองพัทยา

2
27

889 หมู 3 หาดไมขาว จ.ภูเก็ต
ถนนเจริญนคร กรุงเทพฯ

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

ทรัพยสินถาวรหลัก

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)
ภาระผูกพัน
ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2551 (ลานบาท)

อาคารศูนยการคา 1 หลัง 3 ชั้น *

447.96

367.75

-ไมมี-

อาคารศูนยการคา 1 หลัง 2 ชั้น
อาคารศูนยการคา 1 หลัง 2 ชั้น
สิทธิการเชาที่ดิน

138.99
76.86
3.84

116.18
83.90
4.27

-ไมมี-

หมายเหตุ *ขายฝากอาคารใหกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย เพื่อนําเงินไปชําระคืนเงินกูและเชากลับ เพื่อประกอบธุรกิจพรอมกับใหกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยเชาชวงสิทธิการเชาที่เหลืออยูของบริษัท รอยัลการ
เดน พลาซา จํากัด ระยะเวลา 9 ป 2 เดือนซึ่งทําใหโครงสรางทางการเงินของบริษัทดีขึ้น

ธุรกิจการจัดจําหนายและผลิตสินคา
บริษัท
ขนาดที่ดิน
(ไร)
บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง

บจก ไมเนอร ดีเวลลอปเมนท

ที่ตั้ง

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ที่ดิน + อาคาร 60/185 หมู 19 ซอย 17 นิคม เปนเจาของ
อุตสาหกรรมนวนคร อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เปนเจาของ
ที่ดิน และ
101/97 นิคมอุตสาหกรรม
นวนคร หมู 20 ตําบลคลอง
อาคาร
3 ไร 30 ตรว. หนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
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ทรัพยสินถาวรหลัก
ที่ดินและอาคาร

ที่ดินและอาคารใหเชา(ตามสัญญา
เชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 20 ป)

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)
ภาระผูกพัน
ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2551 (ลานบาท)
122.48

-

-ไมมี-

9.16

-

-ไมมี-

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

บริษัท

ขนาดที่ดิน
(ไร)

ที่ตั้ง
ศูนยการคา รอยัล การเดน
พลาซา พัทยา หองเลขที่ A50
และ A53a

บมจ.ไมเนอร คอรปอเรชั่น

ทรัพยสินถาวรหลัก

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)
ภาระผูกพัน
ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2551 (ลานบาท)

สิทธิการเชา 8 ป 6 เดือน
(สิ้นสุดป 2556)

สิทธิการเชาพื้นที่

20.03

-

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปน สิทธิการเชา 9 ป 4 เดือน
(สิน้ สุดป 2558)
เกลา หองเลขที่ 113

สิทธิการเชาพื้นที่

15.24

-

สิทธิการเชา 16 ป 1 เดือน สิทธิการเชาพื้นที่
(สิ้นสุดป 2558)

14.37

-

ศูนยการคา เซ็นทรัล ซิตี้ บาง
นา
หองเลขที่ 117
ศูนยการคา เซ็นทรัล ซิตี้ บาง
นา
หองเลขที่ 227

บจก. เอสมิโด แฟชั่น

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ศูนยการคา เอ็มโพเรี่ยม
หองเลขที่ 2S23 และ 2P24

สิทธิการเชา 30 ป
(สิ้นสุดป 2566)

สิทธิการเชาพื้นที่

-

-

สิทธิการเชา 24 ป
(สิ้นสุดป 2564)

สิทธิการเชาพื้นที่

11.73

-

-ไมมี-

-ไมมี-

ธุรกิจอื่น
บริษัท

ขนาดที่ดิน
(ไร)

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพ
เพอรตี้ ฟนส

72

ที่ตั้ง
หาดแหลมใหญ สมุย

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เปนเจาของ
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ทรัพยสินถาวรหลัก
ที่ดินใหเชาพื่อสรางโรงแรม

มูลคาทางบัญชี (ลานบาท)
ภาระผูกพัน
ณ 31 ธ.ค. 2552 ณ 31 ธ.ค. 2551 (ลานบาท)
62.47

62.47

-ไมมี-

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

มูลคาสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ มีดังนี้
ราคาทุน ณ วันที่
ทรัพยสินของบริษัท
และบริษัทยอย
31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 51
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน

1,184.56

1,062.43

อาคารและอุปกรณประกอบ

10,031.93

9,968.26

สิ่งปรับปรุงอาคาร

4,194.81

3,308.66

เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ
สํานักงาน
อุปกรณอื่น
ยานพาหนะ
เครื่องใชในการดําเนินงาน
งานระหวางกอสราง
รวม

4,528.48

4,285.56

1,966.82
221.75
551.89
95.78
22,776.02

1,904.81
208.60
433.83
250.27
21,422.43

อายุการใช
งาน*
(ป)
อายุสัญญาเชา
5 ป และ 20 ป
อายุสัญญาเชา
5,10,20,30,40
ป
อายุสัญญาเชา
และ 10 ป
5,10,15 ป
5,10 ป
5 ป
-

หนวย ลานบาท
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธ.ค. 52

31 ธ.ค. 51

1,047.92

939.75

5,808.93

6,115.60

1,958.78

1,613.85

1,204.39

1,248.94

566.32
75.30
350.52
95.78
11,107.94

644.23
78.29
250.96
250.27
11,141.89

* ยกเวนที่ดินซึ่งมีอายุการใหประโยชนไมจํากัด

มูลคาสุทธิทางบัญชีของสิทธิการเชามีดังนี้
หนวย ลานบาท
ราคาทุน ณ วันที่
ทรัพยสินของบริษัท
อายุการใชงาน มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
(ป)
และบริษัทยอย
31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 51
31 ธ.ค. 52
31 ธ.ค. 51
สิทธิการเชา
3,637.15
3,451.73 อายุสัญญาเชา
1,963.58
2,019.40
รวม
3,637.15
3,451.73
1,963.58
2,019.40
บริษัทใชนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับคาความนิยมและการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 เรื่องการ
รวมธุรกิจ โดยการเปรียบเทียบตนทุนการซื้อเงินลงทุนกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพย และหนี้สินที่กําหนดได ณ วันที่เกิด
รายการ อันมีผลทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีมูลคาสุทธิของทรัพยสินถาวรรวมการ
ปรับมูลคายุติธรรมสุทธิ 1,499.39 ลานบาท และ 1,609.89 ลานบาท ตามลําดับ
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

5.2 ทรัพยสินที่ไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย
ทรัพยสินที่ไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย มีดังนี้
หนวย ลานบาท
ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน
ราคาทุน ณ วันที่
อายุการใชงาน มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
(ป)
31 ธ.ค. 52
31 ธ.ค. 51
31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 51
ตนทุนการพัฒนาแฟรนไชส
171.57
158.43
1-3 ป
13.39
5.02
คาลิขสิทธิ์
135.88
128.17
3-20 ป
43.25
38.68
คาความนิยม
3,400.76
3,054.35
3,008.95
2,662.54
เครื่องหมายการคา
560.03
0
560.03
0
โปรแกรมคอมพิวเตอร
219.98
116.51
3-5 ป
124.56
77.53
รวม
4,488.22
3,457.45
3,750.18
2,783.77
5.3 นโยบายการลงทุน
จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและ
กิจการรวมคา ในธุรกิจโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจที่เกี่ยวของ เปนจํานวนรวม 6,683.55 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 36.57 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายลงทุนผานบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา โดยบริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่
สนับสนุนใหบริษัทสามารถพัฒนารูปแบบสินคาและบริการ
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดรับสินคาและ
บริการในระดับที่สมบูรณ เหนือความพึงพอใจของลูกคา
สําหรับการกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม บริษัทไดแตงตั้งผูบริหารของบริษัทเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
และผูบริหารในบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อรวมดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวม นอกจากนี้ บริษัทยัง
มอบหมายใหตัวแทนของบริษัทในฐานะผูถอื หุน
เขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนตาม
นโยบายและหลักการของบริษัท
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

โครงการในอนาคต

ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

6. ขอพิพาททางกฎหมาย
บริษัทไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัท ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ
5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทอยางมีนัยสําคัญ
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

7. โครงสรางเงินทุน
7.1 หลักทรัพยของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,351.85 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 3,351.85 ลานหุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เปนหุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลว 3,246.42 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ
3,246.42 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท
หลักทรัพยอื่น

หุนกู
ประเภทหุนกู

มูลคาที่ออก
(ลานบาท)

อายุ

ครบกําหนดไถถอน

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

หุ น กู ไ ม ด อ ย สิ ท ธิ แ ล ะ ไ ม มี
ประกัน ไมมีผูแทนผูถือหุนกู
หุนกูระบุชื่อผูถือประเภทไมดอย
สิ ท ธิ ไม มี ห ลั ก ประกั น ชนิ ด
ทยอยคืนเงินตน
ไมมีผูแทนผูถือหุนกู
หุนกูระบุชื่อผูถือประเภทไมดอย
สิทธิ ไมมีประกัน
ไมมีผูแทนผูถือหุนกู
หุนกูระบุชื่อผูถือประเภทไมดอย
สิทธิ ไมมีประกัน
ไมมีผูแทนผูถือหุนกู
หุนกูระบุชื่อผูถือประเภทไมดอย
สิทธิ ไมมีประกัน
ไมมีผูแทนผูถือหุนกู
หุนกูระบุชื่อผูถือประเภทไมดอย
สิทธิ ไมมีประกัน และ
มีผูแทนผูถือหุนกู

1,000

6 ป 11 เดือน

8 ธันวาคม 2553

5.25

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 2552
(ลานบาท)
1,000

1,100

5 ป

6 พฤษภาคม 2553

4.73

275

1,840

5 ป

19 กันยายน 2555

4.81

1,840

2,060

7 ป

19 กันยายน 2557

5.21

2,060

1,000

3 ป

24 ตุลาคม 2554

5.30

1,000

2,000

4 ป

24 กรกฎาคม 2556

4.65

2,000



ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ
อายุโครงการ (ป)
วันสิ้นสุดโครงการ
จํานวนหนวย (ลานหนวย)
จํานวนหนวยที่จดั สรร (ลาน
หนวย)

MINT ESOP 2
5
16 มกราคม 2554
123.80
92.67

MINT ESOP 3
5
17 ธันวาคม 2555
20.00
12.25
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MINT ESOP 5
4
21 ตุลาคม 2556
60.00
33.64

MINT-W
5
12 มิถุนายน 2557
2.72
2.72

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันที่จัดสรร
- ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 2
จํานวนที่จัดสรร (ลานหนวย)
- ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 2
อัตราการใชสิทธิ (ลาสุด)
ราคาใชสิทธิ (บาทตอหุน)
(ลาสุด)
จํานวนหนวยที่ใชสิทธิแลว
ณ 31 ธันวาคม 2552 (หนวย)
จํานวนหนวยที่ยังไมใชสิทธิ
ณ 31 ธันวาคม 2552 (หนวย)

7.2

MINT ESOP 2

MINT ESOP 3

MINT ESOP 5

MINT-W

16 มกราคม 2549
15 ธันวาคม 2549

18 ธันวาคม 2550
-

22 ตุลาคม 2552
-

12 มิถุนายน 2552

69.66
23.01

12.25
-

33.64
-

2.72
-

1:1.12645
2.645

1:1.1
8.918

1:1
7.65

1:1
8.08

71,470,000

2,625,600

569,250

94,400

21,200,000

9,629,367

33,065,750

2,629,377

ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรก ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2552
รายชื่อผูถือหุน
กลุมนายวิลเลีย่ ม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค ¹

1

1.1 บริษัท ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) จํากัด ²
1.2 นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
1.3 นางแค็ทลีน แอนน ไฮเน็ค
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายนิติ โอสถานุเคราะห
นายจอหน สกอต ไฮเน็ค
Merrill Lynch, Pierce, Fenner, & Smith Inc.
SYMPHONY CAPITAL PARTNERS LIMITED
บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด
The Bank of New York (Nominees) Limited
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 3
นายเดวิด ไฮเน็ค
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่มา : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
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จํานวนหุน ที่ถือ
903,164,003

สัดสวนรอยละ
27.9

592,164,003

18.3

311,338,421

9.6

3,909
247,968,414
179,317,010
125,120,954
112,290,000
109,700,815
102,037,518

0.0
7.7
5.5
3.9
3.5
3.4
3.1

89,513,369
85,100,051
72,470,861

2.8
2.6
2.2

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ:

¹ การจัดกลุมนี้เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
เทานั้น มิใชการจัดกลุมตามมาตรา 258 แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแกไข) แตอยางใด

²

รายชื่อผูถือหุนใหญของบริษัท ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) จํากัด มีดังตอไปนี้
รายชื่อผูถือหุน
1.
2.
3.
4.
5.

บริษัท ไมเนอร กรุป โฮลดิ้ง จํากัด
นายวิลเลี่ยม เอ็ลวูด ไฮเน็ค
นายจอหน สกอต ไฮเน็ค
นายเดวิด วิลเลี่ยม ไฮเน็ค
อื่นๆ
รวม

จํานวนหุน
30,000
19,997
15,200
14,800
3
80,000

รอยละเมื่อเทียบกับจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทัง้ หมด
37.50
25.00
19.00
18.50
0.00
100.00

³ ผูลงทุนใน NVDR จะไดรับสิทธิประโยชนทางการเงินตางๆ (Financial Benefits) เชนเงินปนผลและสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุน เสมือนการ
ลงทุนในหุน แตจะไมมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non – Voting Rights) (เวนแตกรณีการใชสิทธิออกเสียง
เพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) ทําใหจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงของบริษัทลดลงไป ซึ่งจะมีผลใหสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน อื่นเพิ่มขึ้น ทั้งนีใ้ นการตรวจสอบจํานวนหุนที่ถูกออกเปน NVDR
นั้น สามารถตรวจสอบไดจาก http://www.set.or.th/nvdr

7.3

การปรับโครงสรางการถือหุน

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 มีมติอนุมัติใหมีการปรับ
โครงสรางการถือหุนระหวางบริษทั กับ MINOR โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการขจัดโครงสรางการถือหุนไขว และทําให
โครงสรางการถือหุนมีความเหมาะสม ชัดเจน และโปรงใส อีกทั้งยังเปนการกอใหเกิดความชัดเจนในอํานาจควบคุมบริหาร
จัดการ ทั้งนี้สาระสําคัญของแผนการปรับโครงสรางการถือหุนของบริษัท มีดังนี้
1.
บริษัททําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ MINOR จากผูถือหลักทรัพยของ MINOR (ไมรวมหุน MINOR ที่ถือ
โดย MFG ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดโครงสรางการถือหุนไขวขึ้นใหมภายหลังการทําคําเสนอซื้อ) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.6/2543 เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมพรอมกับการ
ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ ในการนี้ MINT ดําเนินการ
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 511,154,008 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัท (MINT-W) จํานวนไมเกิน 5,411,632 หนวย อายุ 5 ป โดยมีอัตราการใชสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญ
ในราคาหุนละ 8.08 บาท เพื่อที่จะใชชําระเปนคาตอบแทนแกผูถือหลักทรัพยของ MINOR ที่จะนํามาเสนอขาย ดังนี้
1.1 หุนสามัญของ MINOR จํานวน 1 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท สามารถแลกหุนสามัญที่ออก
ใหมของบริษัทจํานวน 1.14 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของ MINOR ที่ออกใหแกกรรมการหรือพนักงาน (MINOR ESOP
Warrant)
- MINOR ESOP Warrant ครั้งที่สอง จํานวน 1 หนวย ตอ MINT-W จํานวน 1.96 หนวย
- MINOR ESOP Warrant ครั้งที่สาม จํานวน 1 หนวย ตอ MINT-W จํานวน 1.51 หนวย
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- MINOR ESOP Warrant ครั้งที่สี่ จํานวน 1 หนวย ตอ MINT-W จํานวน 0.86 หนวย
โดยไมมีการชําระคาตอบแทนหลักทรัพยในรูปของตัวเงิน (no cash alternative) ในกรณีที่มีเศษของหลักทรัพย
จากการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย ใหปดเศษนั้นทิ้ง และจะไมมีการชดเชยเพื่อชําระคาเศษที่ปดทิ้งดังกลาว
ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม
ของบริษัทพรอมกับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเดิมของ MINOR เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และบริษัทไดทําการ
เสนอซื้อหลักทรัพย MINOR จากผูถือหุนของ MINOR โดยไดกําหนดระยะเวลาการรับซื้อทั้งสิ้น 25 วันทําการ ตั้งแตวันที่ 11
พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และเสร็จสิ้นในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยบริษัทไดชําระการซือ้ หลักทรัพย MINOR ดังนี้
1.

การออกหุนสามัญของบริษัท จํานวน 510,049,430 หุน เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญของ MINOR
447,411,869 หุน

2.

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จํานวน 2,723,777 หนวย

บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 15 มิถุนายน 2552
2.

บริษัทดําเนินการลดทุนแบบเฉพาะเจาะจง โดยการลดจํานวนหุนสามัญของบริษัทที่ถือโดยผูถือหุนบางรายดังนี้
ทั้งนี้เพื่อมิใหเกิดการถือหุนไขวกันระหวาง บริษัทกับ MINOR และบริษัท กับ MFG
3.1 หุนสามัญจํานวน 611,745,387 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทที่ถือโดย MINOR
3.2 หุนสามัญจํานวน 59,621,887 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทที่ถือโดย MWL ซึ่งเปนบริษัทยอยที่
MINOR ถือหุนอยูรอยละ 100
3.3 หุนสามัญจํานวน 215,313,429 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทที่ถือโดย MFG

โดยบริษัทคืนเงินลดทุนใหแกผูถือหุนดังกลาวขางตนในราคาตามมูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัทและตามจํานวนหุนที่
ถูกลดทุนของผูถือหุนแตละรายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และไดจดทะเบียนลดทุนที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย
ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
3.
ภายหลังการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย MINOR สิ้นสุดลง MINOR ดําเนินการขออนุมัติจากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยใหเพิกถอนหลักทรัพยของ MINOR จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552
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7.4
นโยบายการจายเงินปนผล
คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลสําหรับงวดประจําป 2552 ของบริษัทและบริษัทยอยดังนี้
1)
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการ
ลงทุน การขยายงาน ขอกําหนดตามสัญญาเงินกูหรือหุนกูของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงความจําเปนและความ
เหมาะสมในอนาคต เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายในการจายเงินปนผลของบริษัทจึง
พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเปนหลัก
ในป 2552 บริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานที่ผานมาของป 2551 จํานวน 2 ครั้ง โดย
ครั้งที่ 1 จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.23 บาท เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2552 และครั้งที่ 2 จายเงินปนผลในอัตราหุนละ
0.08 บาท เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 ใหแกผูถือหุน เมื่อรวมการจายเงินปนผลระหวางกาลทั้ง 2 ครั้ง บริษัทไดจายเงิน
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,090 ลานบาท คิดเปนรอยละ 57 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
2) นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย

สําหรับบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 มีนโยบายการจายเงินปนผลโดย
พิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ขอกําหนดตามสัญญาเงินกูหรือ
หุนกูของบริษัทและบริษัทยอย รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายในการจายเงินปนผล
ของบริษัทยอยดังกลาวจึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทยอยนั้นๆ เปนหลัก

สําหรับบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนในสัดสวนนอยกวารอยละ 100 มีนโยบายในการจายเงิน
ปนผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ขอกําหนดตามสัญญา
เงินกูหรือหุนกูของบริษัท และบริษัทยอย รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสรางผลตอบแทนตอผู
ถือหุนในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายในการจายเงินปนผลของบริษัทยอยดังกลาว จึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท
ยอยนั้นๆ เปนหลัก
สําหรับการจายเงินปนผลในปอื่นๆ คณะกรรมการจะไดพิจารณากําหนดนโยบายตอไป
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8. การจัดการ
8.1 โครงสรางการจัดการ

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกํากับดูแลกิจการ

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน

นาย วิล เลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ
นาย วิล เลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
ประธานเจาหนาที่บริหาร - โรงแรม
นางปรารถนา มงคลกุล
ประธานเจาหนาที่การเงิน
และบริหารสวนกลาง
นายสตีเฟ น ฮอนนาวสก กี้
General Counsel

นางปรารถนา มงคลกุล
รักษาการประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
- ศูนยการคา

นางสาว ไฮดี้ แกมเ เบล
รองประธานฝายบริหารรายได

นาย วิล เลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
รักษาการการณประธานเจาหนาที่
ปฏิบัติการ- ฝายพัฒนาธุรกิจ
นาย จอห น กริฟฟน
รองประธานฝายการตลาด

โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 9 ทานดังนี้
รายชื่อ
ตําแหนง
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ และ ประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นายพอล ชาลีส เคนนี่
กรรมการ
3. นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการ
4. นายเอ็มมานูเอล จูด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
กรรมการ
5. นายอานิล ธาดานี่
กรรมการ
6. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา *
กรรมการ
7. นายเคนเนธ ลี ไวท
กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย**
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
เลขานุการบริษัทไดแก นางสาวจิตรลดา นทีธร
8.1.1

* นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553

** นายไมเคิล เดวิด เซลบีย ไดลาออกจากการเปนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553
ทั้งนี้ นางสาวจันทนา สุขุมานนท ไดรับแตงตั้งเปน กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ
2553
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท
นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค นายพอล ชาลีส เคนนี่ นายอานิล ธาดานี่ นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการสองใน
สี่คนเปนผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
สําหรับบริษัทยอย กําหนดใหกรรมการ 2 ทานจากกรรมการทั้งหมดมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท และในกรณีที่
กรรมการซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทเขาไปเปนกรรมการในบริษัทยอย ก็เปนการเขาไปทําหนาที่ในการตรวจสอบ
เพื่อใหเกิดการถวงดุล โดยมิไดเกี่ยวของกับการบริหารงานที่เปนธุรกิจปกติประจําวันของบริษัทยอยนั้นๆ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยาง
หนึ่งแทนกรรมการภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมี
อํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆได คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปน
ประธานเจา หน า ที่บ ริห ารเพื่ อ ปฏิบัติ กิจ การของบริษั ท ภายใต การควบคุ ม ของคณะกรรมการก็ ไ ด ให
คณะกรรมการมอบอํานาจแกประธานเจาหนาที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการเห็ นเปนการจําเปนและ
สมควร ตองรับผิดชอบโดยตรงตอคณะกรรมการ
2. กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท โดยใหคณะกรรมการมี
อํานาจกําหนดรายชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได
3. คณะกรรมการมีหนาที่กําหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้ง
การลงทุนในธุรกิจใหม เวนแตเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
4. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํากับบริษัทหรือถือหุนหรือ
หุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
5. กรรมการตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทหรือเขาเปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการ
ของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการ
ของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่
จะมีมติแตงตั้ง
6. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ ทั้งหมดจํานวน 3 ทานดังนี้
รายชื่อ
ตําแหนง
1. นายเคนเนธ ลี ไวท*
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม*
กรรมการตรวจสอบ
3. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย*
กรรมการตรวจสอบ
4. นางปรารถนา มงคลกุล
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
* เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control system) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit system) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว
รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต
ละทาน
ช. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ
บัตร
ซ. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา
ดังตอไปนี้

ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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1. รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
2. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
3. การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบจากกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงใน website ของบริษัท)
คุณสมบัติและแนวทางการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญบริษัทยอย บริษัทรวม ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน
วันที่แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน
ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผล
ใหผขู ออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขอ
อนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตาม
วิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑในการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอน
วันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวาสองปกอนวันที่แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
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6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น
ดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8.
ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
8.1.3 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายเคนเนธ ลี ไวท
2. นายอานิล ธาดานี่
3. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
พิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงของบริษัท (ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจากกฎบัตรของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนที่แสดงใน website
ของบริษัท)
8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายเคนเนธ ลี ไวท
2. นายอานิล ธาดานี่
3. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท แทนตําแหนงที่วางลง
2. ทบทวนและนําเสนอคําแนะนําเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ตอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของ
บริษัท
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3. ทบทวน และนําเสนอคําแนะนําเกี่ยวกับหลักกํากับดูแลกิจการตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับ
แนวทางปฏิบัติที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย และมาตรฐานสากล
4. ดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหสอดคลองกับหลักกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษทั
5. รายงานการกํากับดูแลกิจการตอคณะกรรมการ
(ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการจากกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการที่แสดงใน website ของบริษัท)
8.1.5 คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผูบริหารของบริษัทมีจํานวน 5 ทาน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2. นางปรารถนา มงคลกุล
3. นายสตีเฟน ฮอนนาวสกี้
4. นายจอหน กริฟฟน
5. นางสาวไฮดี้ เกมเพล

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่การเงิน
ที่ปรึกษา (General Counsel)
รองประธานฝายการตลาด
รองประธานฝายบริหารรายได

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2541 เมื่อ
วันที่ 13 สิงหาคม 2541 และครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548)
ประธานเจาหนาที่บริ หารของบริษัท มีอํ านาจในการบริหารกิจการตามปกติ ข องบริษัทยกเวน กิจการในเรื่ อ ง
ดังตอไปนี้ ซึ่งตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
1. การกําหนดอํานาจหนาที่ตามหนังสือมอบอํานาจภายใน
2. การแกไขขอบังคับของบริษัท
3. การควบกิจการ การแบงแยกกิจการหรือเปลี่ยนแปลงแกไขรูปแบบกิจการของบริษัท
4. การเลิกกิจการ
5. การเพิ่มทุน ลดทุน หรือโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท
6. การเริ่มดําเนินธุรกิจใหม หรือยกเลิกการดําเนินธุรกิจที่มีอยูเดิม
7. การถอดถอนกรรมการบริษัทและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทน
8. การอนุมัติงบประมาณประจําป
ทั้ง นี้ในการบริหารกิจการตามปกติข องบริษัท ประธานเจาหนา ที่ บริหารไมมีอํานาจอนุมัติการทํารายการที่
ประธานเจาหนาที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในสวนของการอนุมัติการทํารายการทั่วไปในการบริหารงานของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และการมอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นทําหนาที่แทน โดยมีขอบเขต
อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจในการอนุมัติตามสายงานและมูลคาของรายการซึ่งไดกําหนดไวอยางชัดเจน
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นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่10/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมัติ
นโยบายในการมอบอํานาจของคณะกรรมการ และนโยบายเกี่ยวการอนุมัติรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนดังนี้
คณะกรรมการจะไมอนุมัติการมอบอํานาจใหกับประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลใด ๆ ที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทยอย
(1) เขาทํารายการ อนุมัติ หรือตัดสินใจในการเขาทํารายการ ซึ่งรวมถึงการแตงตั้งผูรับมอบอํานาจชวง ซึ่งเปน
บุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ตอรายการดังกลาว หรือ
(2) มีความขัดแยงสวนตัว ตอรายการดังกลาว หรือ
(3) เขาทํารายการซึ่งไมใชรายการที่มีลักษณะธุรกรรมปกติกับบุคคลใด ๆ เวนแตรายการดังกลาวมีเงื่อนไขที่เปน
ประโยชนตอบริษัท
8.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองมีคุณสมบัติครบตามมาตรา
68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยการคัดเลือกจะดําเนินการดังนี้
การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตองมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกินกวา 11 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ทั้งนี้ที่ประชุมผูถือหุนจะเลือกตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมาก ตาม
หลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1)
การเลือกตั้งกรรมการจะกําหนดใหเลือกเปนรายบุคคลหรือคราวละหลายคนก็ได
(2)
ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก โดยใหถือวาผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียง
เทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง (1 หุน ตอ 1 เสียง) ซึ่งเปนวิธีที่บริษัทไดกําหนดไวในขอบังคับบริษัท
(3)
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีใหประธานที่ประชุมออกเสียงไดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด
เมื่อมีการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการหนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมการในขณะนั้นพนจาก
ตําแหนง ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดใหใชจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
ทั้งนี้ บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นตามที่กลาวมาแลวในหัวขอ 8.1.4 โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแล
กิจการจะเปนผูพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทแทนตําแหนงที่วางลง
การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 3 ทาน และมีวาระการดํารงตําแหนง คราวละ 3 ป ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะตอ งไมเปนกรรมการบริหารและจะตองมีความรูและประสบการณดา นธุ รกิ จการเงิ นการบัญ ชีแ ละการ
ตรวจสอบบัญชี
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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
8.3 หลักการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่จะทําใหบริษัทบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจและสรางการเติบโตใหบริษัทอยางยั่งยืน
ในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับ
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทบทวน และปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีทุกป
เพื่อใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดําเนินธุรกิจ สภาพแวดลอม สถานการณหรือกฎหมาย
1. สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุน และกําหนดในหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ให
บริษัทดูแลผูถือหุนทุกรายใหไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอยางเทาเทียมกันดังนี้
1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ผูถือหุนพึงจะไดรับ ทั้งสิทธิในการออกเสียง สิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิในการซื้อขาย
หรือโอนหุน สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และสิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ เทาเทียมกัน
และในรูปแบบที่เหมาะสมตอการพิจารณาตามเวลาที่เหมาะสม
1.2 สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมถึงการแตงตั้งผูสอบบัญชีอิสระ
1.3 สิทธิในการจัดสรรเงินปนผล
1.4 สิท ธิใ นการไดรับทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ย วกับรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผูถือ หุน
ลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนวันประชุมผูถือหุน โดยเปดเผยขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท
1.5 สิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและขอมูลที่เกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม เวลา วาระการประชุม
กฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม และประเด็นที่ใชในการพิจารณา โดยบริษัทจะสงหนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะจัดวัน เวลาและสถานที่เพื่ออํานวย
ความสะดวกสูงสุดใหแกผูถือหุนที่เขารวมประชุม
1.6 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามลวงหนาสําหรับการประชุมผูถือหุนโดยติดตอสงคําถามผาน
เว็บไซตของบริษัท
2. ความเทาเทียมกันของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยไดกําหนด
นโยบายใหดูแลและปกปองสิทธิของผูถือหุน และสนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอยางเปน
ธรรมและเทาเทียมกัน นอกจากนี้ นโยบายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูถือหุนจะตองเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
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2.1 การเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนา
บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีโอกาสเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนา เพื่อใหผูถือหุน
ทุกรายมีโอกาสในการเสนอวาระการประชุม ความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนําเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และการประชุมผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทไดกําหนดหลักเกณฑในการเสนอวาระการประชุมและ
เผยแพรใหผูถือหุนไดทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท
2.2 การเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถรวมประชุมมอบฉันทะได
2.2.1 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนได บริษัทไดอํานวยความสะดวกโดยการเสนอ
หนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพื่อเปดโอกาสใหผูมอบฉันทะสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับความ
ตองการของผูมอบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะทั้งหมด เปนหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กําหนด
โดย กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย
2.2.2 อํานวยความสะดวกใหผูมอบฉันทะ โดยผูมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระซึ่งจะ
เปนผูปฏิบัติหนาที่ตามเจตนารมณของผูมอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทไดแนบรายละเอียดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระดังกลาวไปพรอมหนังสือมอบฉันทะ
2.3 ความเทาเทียมกันในระหวางการประชุมผูถือหุน
2.3.1 กอนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมแจงใหผูถือหุนทราบถึงกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุม และ
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
2.3.2 ในการประชุมผูถือหุน ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะอนุกรรมการ เขารวมประชุมเพื่อเปด
โอกาสใหผูถือหุนซักถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระการประชุม หรือบริษัทอยางเต็มที่
2.3.3 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
2.3.4 ในการประชุมผูถือหุน ตองดําเนินตามวาระตามที่ไดแจงในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ บริษัทไม
มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงลําดับวาระการประชุม เวนแตการเพิ่ม
หรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีเหตุผลอันสมควร
2.3.5 เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได ในการประชุมผูถือหุนประจําป 2553 บริษัทจะใชบัตรลงคะแนนใน
ทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและแมนยํา บริษัทไดนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการ
ลงทะเบียนและลงมติผูถือหุน
2.4 ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมตามวาระ พรอมทั้งมติที่ประชุม และจํานวนเสียง
ที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดที่สําคัญที่ใชในการพิจารณา ใหแลวเสร็จภายใน 14
วันนับจากวันประชุม และเผยแพรไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท
2.5 นโยบายและมาตรการการดูแลขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวน
ตน โดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหารแจงและนําสงรายงานการถือครองหลักทรัพยผานมายังสํานักเลขานุการ
บริษัท กอนนําสงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครอง นอกจากนี้ บริษัทยังขอความรวมมือไปยังกรรมการและผูบริหารทุกทานใหงดการซื้อขายหลักทรัพยในชวงที่
ไดรับขอมูลที่สําคัญและมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท จนกวาบริษัทจะเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนแลว
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3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยปฏิบัติตามขอบังคับและกฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี
ผูถือหุน

บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มุงมั่นในการสรางการเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดี
ใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องในระยะยาว
ลูกคา
บริษัทมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการอยางตอเนื่อง เพื่อความพอใจสูงสุดของ
ลูกคา
คูคา
บริษัทมุงมั่นที่จะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรม โดย
คํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน
เจาหนี้
บริษัทจะปฏิบัติตอเจาหนี้อยางเปนธรรม โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดของสัญญา
และพันธะทางการเงินอยางเครงครัด
คูแขง
บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันสากล ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงดวย
การกลาวหาในทางรายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
พนักงาน
บริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม ทั้งในดาน
โอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พรอมใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความ
ปลอดภัยในการทํางาน
สังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทมุงมั่นดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม และใหความสําคัญกับการ
ดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม โดยบริ ษั ท ได จั ด ตั้ ง สายงานด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม เพื่ อ
สงเสริมวัฒนธรรมองคกร และสรางจิตสํานึกใหกับทุกคนในองคกร ในอันที่จะดูแล พัฒนา
และเสริมสรางสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียโดยรวมควบคูกับการเติบโตของบริษัท
อยางยั่งยืน
ทั้งนี้ ผูมีสวนไดเสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจงขอรองเรียน หรือแจงเบาะแสการกระทําผิดเกี่ยวกับรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทผานเว็บไซตบริษัท โดยผูสอบบัญชีภายในจะ
พิจารณากอนนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ขอมูลรองเรียนและแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครองและเก็บ
ไวเปนความลับ โดยจะดําเนินการตรวจสอบ และหาแนวทางแกไข (ถามี) และจะรายงานตอคณะกรรมการตอไป
4. การเปดเผยขอมูล
4.1 ความสัมพันธของผูลงทุน
คณะกรรมการไดใ หความสํา คัญเปนอยางยิ่งตอการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ ถูกตอง แมนยํา และตรงเวลา ทั้ง
รายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไป โดยผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธจะจัดทําแผนนักลงทุนสัมพันธประจําป
ซึ่งรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่การเงินเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีวีธีการ ชองทาง และขอมูลขาวสารที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งเพื่อสื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน และผูจัดการกองทุน ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับวิสัยทัศน กลยุทธ
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ผูดูแลสวนงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทไดแก นางสาวประภารัตน ตังควัฒนา ผูอํานวยการอาวุโสฝาย
การเงิน ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธ
4.2 หลักการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับบริษัท การสราง
การเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว โดยไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร และพิจารณา
ปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการทุกป หลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการที่สําคัญไดแก สิทธิ
และความเทาเทียมกันของผูถือหุน วิสัยทัศน พันธกิจ คณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หลักการ
ในการดําเนินธุรกิจ การควบคุมและการกํากับดูแลความขัดแยงทางผลประโยชน นโยบายที่มีตอลูกคา คูแขง ชุมชน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม การกําหนด “ขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม” เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
สําหรับพนักงาน การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส รวมถึงกําหนดชองทางการรายงานกรณีที่มีการประพฤติผิดกฎหมาย
หรือนโยบายที่กําหนดไว ทั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการเผยแพรหลักการกํากับดูแลกิจการ กฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กฎบัต รของคณะกรรมการสรรหากํ า กับ ดูแ ลกิ จ การ กฎบัต รของคณะกรรมการกํ า หนดค า ตอบแทน
รวมถึ ง ระเบี ย บปฏิ บั ติ ซึ่ ง เป น ข อ พึ ง ปฏิ บั ติ ท างจริ ย ธรรมสํ า หรั บ พนั ก งานไว ใ น Website
ของบริ ษั ท ที่
www.minorinternational.com
4.3 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ขอมูลทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําป และจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวางบการเงินไดถูกจัดทําภายใต
นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีแหงประเทศไทย และเปดเผยขอมูลที่เพียงพอตอสาธารณชน
นอกจากนี้ คณะกรรมการไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพที่ไดการรับรองดานบัญชีที่
ถูกตองและเพียงพอ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเปนอิสระ ใหเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป
4.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารใหอยูในระดับที่สามารถแขงขันได โดยอยูในระดับที่สามารถ
เปรียบเทียบไดกับอุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดและรักษากรรมการและผูบริหารที่มีคุณภาพ โดยคาตอบแทนกรรมการจะ
อยูในรูปเบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการ สําหรับในสวนของผูบริหาร รวมถึงประธานเจาหนาที่บริหาร จะไดรับใน
รูปคาตอบแทนและโบนัส นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีโครงการใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับผูบริหารและพนักงาน มี
อายุ ก ารใช สิ ท ธิ เ ป น ระยะเวลา 4-5 ป เพื่ อ สร า งแรงจู ง ใจในการสร า งการเติ บ โตในระยะยาวให กั บ บริ ษั ท ทั้ ง นี้
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระและกรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งหมด จะ
พิจารณาคาตอบแทนดังกลาว
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ในป 2552 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร มีรายละเอียดดังนี้
4.4.1. คาตอบแทนกรรมการ
กรรมการ

เขาประชุม
คณะกรรมการ
คณะ
คณะกรรมการ คณะ คาตอบแทน รวม
คณะกรรมการ
บริษัท
กรรมการ
กําหนด
กรรม
กรรมการ
(ครั้ง)
ตรวจสอบ คาตอบแทน การ
อื่นจาก
สรรหา บริษทั ยอย
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮ
11/11
200,000
180,000
380,000
เน็ค
2. นายพอล ชาลีส เคนนี่
11/11
200,000
200,000
3. นางปรารถนา มงคลกุล
11/11
200,000
180,000
380,000
4. นายเคนเนธ ลี ไวท
11/11
1,140,000
440,000
50,000
50,000
1,680,000
5. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย
6/11
580,000
100,000
50,000
50,000 220,000 1,000,000
6. นายกิตติพล ปราโมช ณ
11/11
1,140,000
1,140,000
อยุธยา
7. นายอานิล ธาดานี่
9/11
1,100,000
50,000
50,000 180,000 1,380,000
8. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริ
11/11
1,140,000
260,000
1,400,000
ธรรม
9.นายเอ็มมานูเอล จูด ดิ
11/11
200,000
180,000
380,000
ลิปรัจ ราชากาเรีย

4.4.2. คาตอบแทนผูบริหารของบริษัท
ในป 2552 บริษัทไดจายผลตอบแทนใหกับผูบริหารจํานวน 5 ทาน รวมทั้งสิ้น 101.52 ลานบาท
4.5 การปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ซึ่งมีบทบาท หนาที่
และความรับผิดชอบตามรายละเอียดในหัวขอ 8.1 เรื่องโครงสรางการจัดการ
4.5.1. ตารางสรุปการเขารวมประชุมของคณะอนุกรรมการ
กรรมการ
จํานวนครั้งที่เขาประชุม จํานวนครั้งที่เขาประชุม จํานวนครั้งที่เขาประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการกําหนด
คณะกรรมการสรรหา
ตรวจสอบ
คาตอบแทน
1. นายเคนเนธ ลี ไวท
4/4
3/3
2/2
2. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย
0/4
2/3
1/2
3. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
4/4
4. นายอานิล ธาดานี่
2/3
2/2
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4.6 นโยบายการดูแลดานสังคมและสิ่งแวดลอม
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสังคม และสิ่งแวดลอม ในฐานะเปนสมาชิกของสังคม โดย
สนับสนุนนโยบายที่จะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมควบคูกับการขยายธุรกิจของกลุมบริษัท บริษัทไดจัดตั้งสายงาน
ดานความรับผิดชอบตอสังคมขึ้น เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมองคกร และสรางจิตสํานึกใหกับทุกคนในองคกร ในอันที่จะ
ดูแล พัฒนา และเสริมสรางสังคม สิ่งแวดลอมและผูมีสวนไดเสียโดยรวมควบคูกับการเติบโตของบริษัทอยางยั่งยืน
เพื่อดําเนินการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น
ความรั บ ผิด ชอบต อสังคมในฐานะองคกรธุรกิจที่ดีนั้น สะท อ นใหเห็น จากทุกขั้ นตอนของการดํ า เนิ น งานและใน
กิจกรรมตางๆ ที่บริษัทไดดําเนินการ ทั้งนี้ บริษัทไดตระหนักถึงความรับผิดชอบขององคกรและใหความสําคัญกับ
ปจจัยนี้ในการดําเนินธุรกิจเสมอมา โดยไดกําหนดมาตรฐานขึ้นไวในหลักธรรมาภิบาลในการประกอบกิจการ รวมถึง
มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง บริษัทเห็นวาความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจนั้น ไมเปนเพียง
แคกิจกรรมเพื่อสังคม หากแตเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร
กลุมบริษัทไมเนอรเปนหนึ่งในผูนําดานความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทพยายามเปนตัวอยางที่ดี รวมรณรงคและ
รวมมือกับบริษัทชั้นนําอื่นๆ และหนวยงานของรัฐ ผลักดันใหภาคธุรกิจ และภาครัฐมีมาตรฐานความรับผิดชอบตอ
สังคมสูงขึ้น กลุมบริษัทยังไดรวมมือกับสํานักนายกรัฐมนตรีและศูนยคุณธรรม จัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ
ครั้งที่ ๔ “ฝาวิกฤติดวยธุรกิจคุณธรรม” เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และความเขมแข็งของประเทศในยาม
วิกฤติ ดวยหลัก CSR
นอกจากนี้ กลุมบริษัทไมเนอรและบริษัทชั้นนําในดาน CSR ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรวมกันจัดตั้ง
CSR Club ขึ้น ผูบริหารของบริษัทไดรับเกียรติใหดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการใน
CSR Club นี้ดวย นอกจากนี้ กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมบริษัทไมเนอร ไดถูกนําเสนอเปนกรณี
ตัวอยางใหกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆอีกดวย
นับตั้งแตเริ่มเปดดําเนินกิจการ กลุมบริษัทไมเนอรไดกําหนดหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการประกอบกิจการและไดตอบ
แทนสังคมในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง ทั้งในดานการศึกษา สิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย และการมีสวนรวมพัฒนา
ชุมชน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหทุกหนวยงาน ไมวาจะเปนธุรกิจรานอาหาร โรงแรม บริการ คาปลีกรวมถึงพนักงาน
ทุกคน ใหมีความรับผิดชอบตอสังคมในฐานะพลเมืองที่ดี
ภายใตปรัชญา “MY PEOPLE”
การพัฒนาทุนมนุษย หรือการพัฒนาคน คือหัวใจของงาน CSR ของบริษัท โดยบริษัทใหการสนับสนุนการพัฒนาคน
ในทุกระดับ ดังนี้
การพัฒนาในระดับรากหญา กลุมบริษัทไมเนอรใหความชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนในถิ่นธุรกันดาร โดยเริ่ม
พัฒนาโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืน ซึ่งไมไดเปนเพียงแคการจัดหาอาหารกลางวันใหเทานั้น แตยังสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนสามารถพึ่งพาตัวเองได เมื่อทองอิ่ม เด็กๆ ก็สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การพั ฒ นาในระดั บ โรงเรี ย น กลุ ม บริ ษั ท ไมเนอร มี พั น ธะสั ญ ญาในการสนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นาโรงเรี ย นใน
หลากหลายรูปแบบ เชน การปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา การติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรและการเรียนการสอน
ทางดานไอทีและภาษาอังกฤษ การยกระดับมาตรฐานหองสมุด การบริจาคหนังสือ อาสาสมัครสอนหนังสือ และ
โครงการอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้กลุมบริษัทไมเนอรยังใหทุนการศึกษาอยางตอเนื่องภายใตกองทุน รอย อี ไฮเน็ค
เพื่อชวยเหลือเด็กยากจนที่เรียนดี ในทั่วทุกภูมิภาค
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัยและระดับวิทยาลัย กลุมบริษัทไมเนอรจัดใหมีการสนับสนุนดานวิชาการและใหทุน
ชวยเหลือกับนักเรียนที่มีความสนใจเรียนทางดานวิชาชีพ พนักงานของบริษัทไดอาสาไปสอน และพัฒนาหลักสูตร
รวมตามมหาวิทยาลัยตางๆ นอกจากนี้บริษัทไดเปดโอกาสใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะดวยการเรียนรูฝกงาน และเปน
พนักงานชั่วคราว
การพัฒนาในระดับธุรกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือเปนสวนสําคัญของกลยุทธการดําเนินธุรกิจ และองคกรจะ
ประสบความสําเร็จไดตองมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา และเชื่อวาการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ จะสามารถสราง
ความพึงพอใจสูงสุดใหกับทุกภาคสวน
กลุมบริษัทไมเนอรเปดโอกาสใหพนักงานไดทํากิจกรรมเพื่อสังคม โดยในวันที่ 4 มิถุนายน ของทุกป ซึ่งถือเปนวัน
Minor Charity Day บริษัทสนับสนุนใหพนักงานใชชวงเวลาในวันทํางาน 1 วัน เพื่อออกไปทํากิจกรรมเพื่อสังคมตาม
ความตองการของพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทยังพัฒนากิจกรรม “จิคอาสา” ใหผสมผสานไปกับกิจกรรมประจําวัน
ตางๆ เชน การฝกอบรมพนักงาน กิจกรรมนอกสถานที่ กิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อการพัฒนาทีมงาน กิจกรรมทาง
การตลาด และอื่นๆ
ภายใตปรัชญา “MY PLANET”
ด ว ยจิ ต อาสาและความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม กลุ ม บริ ษั ท ไมเนอร มี ค วามห ว งใยในชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล อ ม ความ
รับผิดชอบของกลุมบริษัทไมเนอรตอสิ่งแวดลอมเห็นไดจากการวางมาตรฐานระดับ สูงในการดําเนินงาน ระบบ
ติดตาม วัดผลและมีการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง กลุมบริษัทสนับสนุนใหพนักงานและลูกคาใหความสําคัญกับ
การพิทักษสิ่งแวดลอมและภาวะโลกรอน โดยการลด การใชซ้ํา และการนํากลับมาใชใหม (reduce, reuse, recycle)
อี ก ทั้ ง ช ว ยพิ ทั ก ษ ชี วิ ต สั ต ว แ ละการอนุ รั ก ษ พั น ธุ สั ต ว ป า รวมถึ ง ส ง เสริ ม การขยายพั น ธุ พื ช และสั ต ว ใ ห เ กิ ด ความ
หลากหลายในระบบนิเวศน
โครงการ Golden Triangle Elephant Foundation ที่จังหวัดเชียงราย มีสวนสําคัญในการชวยเหลือชางที่เรรอนอยู
ตามถนนในเมือง ไดเดินทางกลับสูปาซึ่งเปนภูมิลําเนาทางภาคเหนือของประเทศไทย ปจจุบันบริษัทไดชวยเหลือชาง
กวา 30 เชือก โดยมีควาญชางและสัตวแพทยคอยดูแลอยางใกลชิด นอกจากนี้บริษัทไดจัดใหมีการแขงขันโปโลชาง
เปนประจําทุกป ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดหาทุนชวยเหลือชางที่เจ็บปวย
โครงการ Mai Khao Marine Turtle Foundation ที่จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนการปกปองและอนุรักษเตาทะเล และ
สิ่งแวดลอมที่เตาอาศัยอยู โดยการทํางานรวมกับคนในชุมชน โครงการนี้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักรู
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นอกจากนี้กลุมบริษัทไมเนอรยังรวมสนับสนุนองคกรการกุศลตางๆ เชน สภากาชาดไทย มูลนิธิชัยพัฒนาโครงการ
ชวยเหลือเหยื่อผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส (HIV/AIDS) ที่วัดพระบาทน้ําพุ อาสาสมัครสรางที่อยูอาศัยแกผูยากไร การ
ระดมทุนชวยการผาตัดเพื่อรอยยิ้ม (ปากแหวงเพดานโหว) การสรางโรงเรียนและการบริจาคชวยผูประสบภัยจากซึนา
มิที่หมูบานชาวไทยใหม จังหวัดพังงา การวิ่งการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยมะเร็งเตานม การบริจาคเงินสราง
อาคารโรงพยาบาล มูลนิธิรามาธิบดี และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ บริษัทตางๆในกลุมบริษัทไมเนอรแสดงความมุงมั่นในโครงการ CSR ในพื้นที่ที่หนวยธุรกิจตั้งอยู อาทิ
เดอะ คอฟฟ คลับ เปนผูใหการสนับสนุนหลักกับโรงพยาบาลเด็กในออสเตรเลีย โรงแรม โฟรซีซั่นส กรุงเทพ รวมกับ
โรงแรม โฟรซีซั่นส รีสอรท อื่นๆ ในประเทศไทย จัดโครงการวิ่งการกุศล Terry Fox Run มาแลวกวา 14 ป ในแตละป
จะจัดงาน Cancer Care Run งานวิ่งการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยโรคมะเร็ง โรงแรมแมริออท ไดประสาน
คานิยมองคกรดาน CSR กับกลุมบริษัทไมเนอร ในขณะเดียวกันยังคงปรัชญาการดําเนินงานของแมริออทไว คือ
Spirit to Serve ดวยการสนับสนุนกิจกรรมการกุศล และพัฒนาสังคมมากมาย นอกจากนี้ธุรกิจอาหารภายใตการ
ดําเนินงานของบริษัท ใหการสนับสนุนโครงการตางๆเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน อีกทั้งสนับสนุนโครงการใหความ
ชวยเหลืออื่นๆ ในพื้นที่ที่รานตั้งอยู
ตั้งแตป 2550 กลุมบริษัทไมเนอรไดแตงตั้งรองประธานกรรมการ ดานความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ทําหนาที่ยกระดับคานิยมองคกรที่ดี ใหมีความเปน
สากล และเพิ่มความสามารถในการชวยเหลือพัฒนาสังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้บริษัทมีความมุงมั่นที่จะตอบแทน
บุณคุณสังคมอยางตอเนื่อง และพรอมที่จะสรางนวัตกรรมใหมๆ เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหยั่งยืน
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 และมีสัดสวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการที่เปนอิสระจะตองมีคุณสมบัติที่บริษัท
กําหนด และตองมีคุณสมบัติสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และขอบังคับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5.1.1.3 กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยบุคคลที่ไดรับการเสนอเปนกรรมการ จะผานกระบวนการสรรหาที่โปรงใส
โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะเปนผูพิจารณารายละเอียดในเบื้องตน กอนที่
จะนําเสนอรายละเอียดของบุคคลที่ไดรับการเสนอเปนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
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5.1.1.4 กรรมการของบริษัท ต อ งไมดํ า รงตํา แหนง เปน กรรมการในบริษั ท มหาชนไทยที่เ ปน บริษั ท จด
ทะเบียนเกิน 5 บริษัท
5.1.2. การถวงดุลของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน โดยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารมีจํานวน 5 ทาน ซึ่งมีสัดสวนเกินกวากึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมการทั้งหมด
5.1.3. การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารเปนบุคคลคนเดียวกัน นอกจากนี้ประธานกรรมการมิไดเปนกรรมการ
อิสระ ทั้งนี้ โครงสรางดังกลาวยังคงเปนโครงสรางที่มีการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานที่เหมาะสม
เนื่องจากโครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและกรรมการอิสระมากกวากึ่ง
หนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด
5.1.4. คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการได แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการซึ่ ง ประกอบด ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํ า หนด
คาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ
5.1.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระอยางนอย 3 ทาน โดยกรรมการที่เปน
อิสระทั้งหมดตองมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกําหนด และตองมีคุณสมบัติสอดคลองกับประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5.1.4.2 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ ประกอบดวย
กรรมการที่เปนอิสระอยางนอยกึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการ
5.1.4.3 ประธานและสมาชิกของคณะอนุกรรมการทุกคณะ ตองไมดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
5.1.5. เลขานุการบริษัท
บริษัทไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท มีหนาที่ดําเนินการดังนี้
5.1.5.1 จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผูถือหุนซึ่งไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือ
นั ด ประชุ ม คณะกรรมการและผู ถื อ หุ น รายงานการประชุ ม คณะกรรมการและผู ถื อ หุ น และ
รายงานประจําปของบริษัท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท
5.1.5.2 จัดเก็บรายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหารของบริษัท
5.1.5.3 แนะนํากฎหมายที่เกี่ยวของกับการทํางานและความรับผิดชอบของกรรมการ
5.1.5.4 ดําเนินการอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
5.2 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.2.1. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการของบริษัททุกทานเปนบุคคลที่มีภาวะการเปนผูนํา มีวิสัยทัศนที่กวางไกล และมีความเปนอิสระในการ
ตัดสินใจ นอกจากนี้ คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด หรือใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย
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5.2.2. การแบงแยกบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ
คณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ มีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการ
บริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและใหความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เชน วิสัยทัศน ภารกิจ กล
ยุทธ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝายจัดการ จะมีหนาที่ในการบริหารบริษัท ตามนโยบายที่กําหนดโดย
คณะกรรมการ ทั้งนี้ บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ ไดแสดงรายละเอียด
ในขอ 8.1 เรื่องโครงสรางการจัดการ
5.2.3. การกําหนดและการดูแลหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญ สนับสนุนหลักการและปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได
จัดใหมีนโยบายกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งกําหนด “ขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม” เพื่อเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน และมีชองทางการรายงานกรณีที่มีการประพฤติผิดกฎหมาย และ/หรือนโยบายที่
กําหนดไว ทั้งนี้ คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัททุกป เพื่อปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และใหสอดคลองกับแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
องคกรที่ดูแลเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี
5.2.4. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทไดกําหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน โดยกําหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันระหวางบริษัท หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง ไวเปนลายลักษณอักษร
ในกรณีที่มีกรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระใดๆ กรรมการทานนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว รวมทั้งกําหนด
นโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดวย
5.2.5. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยรวม และเพื่อดูแลใหกิจการของบริษั ทสามารถดํา เนิ นไดอ ยางมีป ระสิท ธิภ าพ
สัมฤทธิ์ผล โดยบริษัทไดกําหนดภาระ หนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารไวเปนลายลักษณ
อักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ผูควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
บริษัทมีฝายตรวจสอบภายในที่ทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ โดยใหขึ้นตรงและรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทาง
ที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
5.2.6. ระบบบริหารความเสี่ยง
ในการดําเนินธุรกิจอาจเกิดความเสี่ยงขึ้นตลอดเวลา ไมวาจะเกิดจากปจจัยภายในหรือภายนอก บริษัทไดเล็งเห็น
และใหความสําคัญกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกลาว โดยไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในทํา
หนาที่ในการประเมินความเสี่ยง ในการประเมินความเสี่ยง ทุกหนวยงานของบริษัทจะระบุปจจัยความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของหนวยงาน ไมวาจะเปนความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการผลิต
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5.2.7. การประชุมคณะกรรมการ
เพื่อใหกรรมการสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการ ฝายเลขานุการไดกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ
สําหรับป 2552 ลวงหนา และไดแจงใหกรรมการทุกทานรับทราบตารางการประชุมดังกลาว
กอนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระประชุมตอประธานกรรมการ (ประธาน
เจาหนาที่บริหาร) เพื่อพิจารณาเลือกเขาเปนวาระประชุม ฝายเลขานุการบริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอม
เอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน ใหคณะกรรมการพิจารณา
ในป 2552 ที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยฝายเลขานุการบริษัทไดจัดสง
หนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน ในการประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการไดเขารวมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และในระหวางการประชุม ประธานในที่ประชุมไดเปด
โอกาสและจัดสรรเวลาใหกรรมการสอบถามจากฝายจัดการ และพิ จารณาขอมูลอยางรอบคอบ เหมาะสมและ
เพียงพอ และไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจาก
คณะกรรมการพรอมใหกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได นอกจากนี้ บริษัทไดสรุปผลประกอบการของบริษัท
และรายงานใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน
ในป 2553 บริษัทจะดําเนินตามระเบียบการประชุมคณะกรรมการตามที่กลาวขางตน
5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการเปน ประจําทุกป เพื่อ ประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานในปที่ผานมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการในปตอๆ ไป
5.4 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
5.4.1. การพัฒนาความรูของกรรมการ และผูบริหาร
บริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการ และผูบริหารเขารับการฝกอบรมและพัฒนาความรู
ที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหมเปน
ประจํ า ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารแต ง ตั้ ง กรรมการใหม โดยจั ด ให มี เ อกสารคู มื อ เกี่ ย วกั บ กฎหมาย ระเบี ย บ
ขอบังคับของหนวยงานที่เกี่ยวของ บทบาท อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย
การกํา กับ ดูแ ลกิจการ หนัง สือบริค ณหสนธิ หนัง สือ รับรอง ขอ บัง คับ และระเบียบบริษัท วิสัยทั ศน
เป า หมาย ข อ มู ล การดํ า เนิ น งานและกิ จ กรรมของบริ ษั ท รวมทั้ ง จั ด ให ก รรมการเข า ร ว มประชุ ม ที่
เกี่ยวของกับการกําหนดวิสัยทัศนและแผนธุรกิจรวมกับผูบริหารระดับสูงของบริษัท
5.4.2. แผนสืบทอดงาน
คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติ และจัดใหมีแผนสืบทอดตําแหนงสําหรับตําแหนงประธานเจาหนาที่
บริหารและผูบริหารระดับสูง โดยจะพิจารณาอนุมัติแผนสืบทอดตําแหนงดังกลาวทุกป
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จํานวนหลักทรัพยของบริษัทที่กรรมการหรือผูบริหารถือ ณ 31 ธันวาคม 2552
จํานวนหลักทรัพยที่ถือ
จํานวนหลักทรัพยที่ถือเพิ่มขึ้น
ณ 31 ธ.ค. 2552
(ลดลง)
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
หุนสามัญ
*ESOP
หุนสามัญ
*ESOP
1. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ และ 358,135,822
3,483,100 91,066,554
1,283,100
ประธานเจาหนาที่
บริหาร
2. นายพอล ชาลีส เคนนี่
กรรมการ
3,436,078
4,780,000
471,016
800,000
3. นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการและประธาน 14,215,944
3,083,100
3,230,292
1,683,100
เจาหนาที่การเงิน
4. นายเคนเนธ ลี ไวท
กรรมการ
69,114
0
0
0
5. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย
กรรมการ
0
0
0
0
6. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
กรรมการ
0
0
0
0
7. นายอานิล ธาดานี่
กรรมการ
55,551,566
0 13,722,881
0
8. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
กรรมการ
0
0
0
0
9. นายเอ็มมานูแอล จูด ดิลิปรัจ ราชา
กรรมการ
440,000
2,100,000
220,000
1,300,000
กาเรีย
10. นายสตีเฟน ฮอนนาวสกี้
General Counsel
0
1,450,000
(165,000)
850,000
11. นายจอหน กริฟฟน
รองประธานฝาย
0
668,000
0
524,000
การตลาด
12. นางสาวไฮดี้ เกมเพล
รองประธานฝาย
13,090
309,680
0
262,000
บริหารรายได
หมายเหตุ *ESOP คือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย
ซึ่งรวม ESOP2, ESOP3, ESOP5 และ MINT-W

8.4 คาตอบแทนผูบริหาร
8.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป 2552
คาตอบแทนกรรมการ
- โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ 4.4.1 คาตอบแทนกรรมการ ใน 8.3 การกํากับดูแลกิจการ
คาตอบแทนผูบริหาร
- โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ 4.4.2 คาตอบแทนกรรมการ ใน 8.3 การกํากับดูแลกิจการ
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8.8 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 16,758 คน โดยบริษัทจาย
ผลตอบแทนใหกับพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาใชจายในการฝกอบรมพนักงาน
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับพนักงาน รวมทั้งสิ้น 3,954 ลานบาท
1. บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
530
2. บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด
238
3. บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด
227
4. บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด
655
5. บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด
50
6. บริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด
23
7. บริษัท เอ็มสปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
355
8. บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด
72
9. บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด
175
10. บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด
4
11. บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด
142
12. บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด
277
13. บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด
602
14. บริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด
275
15. บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด
164
16. บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด
32
17. บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด
198
18. บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)
11,759
19. บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
980
รวม
16,758
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมุงเนนการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีการฝกอบรมทักษะ พัฒนาความสามารถ และการเรียนรูในทุก
ระดับของพนักงานอยางตอเนื่อง บริษัทเนนการเลื่อนตําแหนงจากภายใน และประเมินผลการทํางานเพื่อใหพนักงานไดรับ
การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับการเติบโตของธุรกิจอยางมั่นคงและแข็งแกรง ซึ่งนโยบาย
การพัฒนาอบรมดังกลาวสอดคลองกับลักษณะธุรกิจและหนวยงานในองคกรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงและสอดคลอง
กับการใหคําปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกองคกร
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9. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน
โดยมี ป ระธานเจ า หน า ที่ ก ารเงิ น และผู จั ด การฝ า ยตรวจสอบภายในเป น สมาชิ ก ในฐานะเลขานุ ก ารและผู ป ระสานงาน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหปฏิบัติหนาที่ในการสอบทานขอมูลตางๆ ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การรายงานทางการเงิ น การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต พร อ มกั น นี้
คณะกรรมการตรวจสอบพยายามสงเสริมและผลักดันใหบริษัทมีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให
บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนใหการแนะนําในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในตอผูบริหาร
สําหรับป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) มีการประชุม 4 ครั้ง
เพื่อทบทวนและสอบทานขอมูลและรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท ซึ่งไดรับการรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได
พูดคุยถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท ที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี
ในการประชุมแตละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดพบปะอยางอิสระกับฝายบริหารและผูตรวจสอบภายในและผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัท เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ
การบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังไดทบทวนและ
รับรองขอมูลและรายงานทางการเงินสําหรับทุกๆ สิ้นไตรมาสของป 2552 และไดใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทในการ
จัดทําแผนงาน เพื่อปองกันหรือลดจุดออนในการควบคุมภายใน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
ฝายตรวจสอบภายในมีหนาที่ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและขอบกพรองในการควบคุมภายในบริษัท โดยตรวจสอบ
กระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครืออยางมีระบบ จัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดี
นํ า เสนอแก ผู บ ริ ห ารของธุ ร กิ จ นั้ น ๆ เพื่ อ กํ า หนดแผนงาน การปฏิ บั ติ ง านในอนาคต และรายงานต อ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ
คณะกรรมการตรวจสอบตอไป ผูจัดการตรวจสอบภายในยังมีการประชุมอยางสม่ําเสมอกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อรายงานผลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการทําใหมั่นใจไดวา
ข อ บกพรอ งดา นการควบคุม ภายในตา งๆ จะได รับ การแกไ ขและปอ งกัน อยา งมีป ระสิ ท ธิภ าพและภายในเวลาที่เ หมาะสม
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ไดอนุมัตินโยบายการทํารายการและการรายงานรายการที่อาจมี
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในระหวางป 2552 โดยไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในการ
รายงานรายการดังกลาว
ฝายตรวจสอบภายในยังทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกและผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการจัดการความเสี่ยง ดาน
การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร เพื่อการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผานขบวนการตรวจสอบภายใน การติดตามผล
ภายหลังจากกระบวนการตรวจสอบภายใน และการเริ่มดําเนินการประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง ทั้งนี้ ฝายตรวจสอบภายในยัง
ดําเนินงานรวมกับฝายบุคคล เพื่อใหมั่นใจวามีการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร และการจัดการความเสี่ยงดานจรรยาบรรณอยางมี
ประสิทธิผล โดยผานการพัฒนาบุคคลากร การจัดทํามาตรฐานและขอกําหนด และการจัดทําขอควรปฏิบัติ
นอกจากนี้ ฝายตรวจสอบภายในยังเขาตรวจสอบใน 5 สวนหลัก ไดแก (1) องคกรและสภาพแวดลอม (2) การบริหาร
ความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการศึกษา และ (5) ระบบติดตาม ทั้งนี้ ใน
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

10. รายการระหวางกัน
10.1 รายละเอียดของรายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
-

-

รายการระหวางกันดังตอไปนี้ เปนรายการที่เกิดขึ้นทั้งกอนและหลังจากการปรับโครงสรางการถือหุนระหวาง บริษัท และบริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งกอนการปรับโครงสรางการถือหุนจะเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 นั้น บริษัท ไมเนอร
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนของบริษัท แตภายหลังจากการปรับโครงสรางการถือหุนเสร็จสิ้น บริษัทกลายเปนผูถือหุนของ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทไดรวมเอางบการเงินของ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ซึ่งถือเปนบริษัทยอยของบริษัท เขามารวมในงบการเงินของบริษัท บางรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นระหวางปกอนการปรับโครงสรางการถือหุนจะเสร็จสิ้น จึงเปนรายการที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทยอยในปจจุบันของบริษัททั้งสองฝาย
ความสัมพันธที่ระบุไวในแตละรายการ เปนความสัมพันธ ณ จุดที่เกิดรายการ
หนวย : บาท

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

รายไดคาเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา

2,700,499.55

8,639,373.32

เหตุผลและความจําเปน

บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา (ประกอบธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย)
ผูเชา : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น (ดําเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินคาอุปโภค
บริโภค เครื่องบินและอะไหล หนังสือและสื่อการศึกษาและธุรกิจบริการดานการจัดการ)
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปน
ผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. รอยัล การเดน พลาซา
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

ใหบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น เชาพื้นที่
จํานวน 314.85 ตร.ม.ในศูนยการคารอยัล
การเดนพลาซา พัทยา เพื่อวางขายสินคา
เสื้อผาสตรียี่หอ Eprit และ Bossini ซึ่งบริษัท
ยอยของ บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น เปนผูนํา
เขามาจําหนายในประเทศไทย โดยคิดอัตรา
คาเชาเปนอัตราคาเชาตอตารางเมตรตอ
เดือน ซึ่งอัตราเชาดังกลาว เปนอัตราเดียวกับ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป โดยมีสัญญาเชาที่
กําหนดระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน
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บริษัทยอย ให บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น เชา
พื้นที่ โดยการใหเชาตามราคาตลาดและ
เงื่อนไขการคาตามปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
ผูใหเชา : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
ผูเชา : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล รอยละ 18.58* ซึ่งถือ
หุนใน บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72
2. บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 8.60 ใน บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
3. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นางปรารถนา มงคลกุล

ผูใหบริการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
ผูรับบริการ : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล รอยละ 18.58* ซึ่งถือ
หุนใน บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72
2. บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 8.60 ใน บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
3. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นางปรารถนา มงคลกุล

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ
รายไดคาเชา : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด
กรุป ให บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น เชาชวง
พื้นที่ จํานวน 476 ตร.ม. เพื่อใชเปน
สํานักงานที่ชั้น 17 อาคาร BJC โดยคิดอัตรา
คาเชาเปนอัตราคาเชาตอตารางเมตรตอ
เดือน ซึ่งอัตราเชาดังกลาว เปนอัตราตาม
สัญญาเชาที่กําหนดระยะเวลาและอัตราคา
เชาที่ชัดเจน และเปนอัตราเชาที่ บมจ.เดอะ
ไมเนอร ฟูด กรุป จายจริงใหแก BJC
(เจาของอาคารซึ่งเปนบุคคลภายนอก) บวก
ดวยตนทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ย) (เนื่องจาก
MFG จายเปนสิทธิคาเชาระยะเวลา 30 ป
ใหแก BJC)
รายไดคาบริการจัดการ : บมจ. เดอะ ไม
เนอร ฟูด กรุป ใหบริการดานการบริหารงาน
แก บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ทั้งนี้ อัตรา
คาบริการจัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิดจาก
ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่ใชกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย
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สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

1,066,104.00

2,132,208.00

บริษัทยอย ให บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น เชา
พื้นที่ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

711,343.24

747,985.10

บริษัทยอยใหบริการกับ บมจ.ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

เหตุผลและความจําเปน

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปน
บริษัทแมของ บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ถือหุนรอยละ 100
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร

ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปน
บริษัทแมของ บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ถือหุนรอยละ 100
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายไดคาเชา : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น

ผูใหบริการ : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูรับบริการ : บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท (โรงแรม โฟรซีซั่นส รีซอรท เชียงใหม)
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนใน บจก. แมริม
เทอเรซ รีซอรทรอยละ 71.04**
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นางปรารถนา มงคลกุล

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

1,777,774.00

8,978,127.16

บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

276,503.19

251,622.66

บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ เปนผู
เชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหตนทุน
การเชาที่ต่ํากวา
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

105,000.00

210,000.00

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มี
บุคลากรซึ่งใหคําปรึกษา การบริหารจัดการ
อาคารชุดและเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใหมี

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก
บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการดังกลาว เปน
อัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา
เดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย
จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. ไม
เนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ทั้งนี้อัตราคา
เชาดังกลาว เปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จายใหแกบริษัทลิสซิ่ง
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง

ปอเรชั่น ใหบริการที่ปรึกษาและการบริหาร
จัดการอาคารชุด แก บจก. แมริม เทอเรซ รี
ซอรท โดยคิดอัตราคาบริการตามลักษณะ
และปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการ
ดังกลาว เปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุก
ราย
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ประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความเปน
ธรรมและสมเหตุสมผล

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
ผูใหบริการ : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
ผูรับบริการ : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

ผูจายเงินปนผล : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
ผูรับเงินปนผล : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล
ผูรับเงินปนผล : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
ผูจายเงินปนผล : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทแมของ บมจ.
เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป โดยถือหุนรอยละ 99.72
2. บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 8.60 ใน บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
3. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นางปรารถนา มงคลกุล

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

รายไดคาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร

-

828,000.00

140,701,439.01

75,521,704.80

-

6,296,234.40

อินเตอรเนชั่นแนล ใหบริการดานการบริหาร
จัดการและดานการเงิน โดยคิดอัตรา
คาธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการ
ดังกลาว เปนอัตราที่คิดจากตนทุนจริง และ
เปนอัตราเดียวกันกับที่ใชกับผูรับบริการทุก
ราย
เงินปนผลจาย : บมจ. ไมเนอร อินเตอร
เนชั่นแนล จายเงินปนผลใหกับ บมจ. ไมเนอร
คอรปอรเรชั่น ในอัตราเดียวกับที่บริษัทจาย
ใหแกผูถือหุนทั่วไป

เงินปนผลรับ : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด
กรุป รับเงินปนผลจากการลงทุนใน บมจ. ไม
เนอร คอรปอเรชั่น ในอัตราเดียวกับที่ บมจ.
ไมเนอร คอรปอเรชั่น จายใหแกผูถือหุนทั่วไป
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บริษัทใหบริการดานการบริหารจัดการและ
ดานการเงินกับ บมจ.ไมเนอร คอรปอเรชั่น
เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
เปนผลจากการที่ บมจ.ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ถือหุนใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง
ถือเปนเงินลงทุนประเภทหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผลแลว
เปนผลจากการที่บริษัทยอยถือหุนใน บมจ. ไม
เนอร คอรปอเรชั่น ซึ่งถือเปนลงทุนประเภท
หนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผลแลว

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
ผูใหบริการ : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ผูรับบริการ : บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล (ศูนยบริการสปาเพื่อสุขภาพ)
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนโดยตรงรอยละ 51
และรอยละ 49 ผาน RGI ในบจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นางปรารถนา มงคลกุล
ผูใหเชา : บจก. รอยัล การเดน พลาซา
ผูเชา : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผู
ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. รอยัล การเดน พลาซา
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

คาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร คอร

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

210,000.00

360,000.00

เนื่องจากบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นมี
บุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดานบัญชี
และเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีความเห็นวา
รายการที่เกิดขึ้นมีความเปนธรรมและ
สมเหตุสมผล

-

257,769.48

เนื่องจาก บจก. รอยัล การเดน พลาซา เปนผู
เชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหมี
ตนทุนการเชาที่ต่ํากวา
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

-

23,963.64

บจก. รอยัล การเดน พลาซา เปนผูเชาเครื่อง
คอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหมี
ตนทุนการเชาที่ต่ํากวา
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

ปอเรชั่น ใหบริการดานการบันทึกบัญชี
สําหรับการขายสินคา Elimis แก บจก. เอ็ม
สปา อินเตอรเนชั่นแนล โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการจัดการดังกลาวเปน
อัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา
เดียวกันกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย

รายไดคาเชา : บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก.
รอยัล การเดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชา
ดังกลาว เปนอัตราที่ บจก.รอยัล การเดน
พลาซา จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง

เหตุผลและความจําเปน

บจก. เอสมิโด แฟชั่น
ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา
ผูเชา : บจก. เอสมิโด แฟชั่น (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเสื้อผายี่หอ Esprit)
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 90.77 ใน บจก. เอสมิโด แฟชั่น และถือหุนรอย
ละ 18.58* ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. รอยัล การเดน พลาซา
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายไดคาเชา : บจก. เอสมิโด แฟชั่น จาย
คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. รอยัล
การเดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชาดังกลาว
เปนอัตราที่ บจก.รอยัลการเดน พลาซา จาย
จริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก
บวกดวยตนทุนการดําเนินงานจริง
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ: บจก. เอสมิโด แฟชั่น
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 90.77 ใน บจก. เอสมิโด แฟชั่น และถือหุนรอย
ละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร

ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ : บจก. เอสมิโด แฟชั่น
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 90.77 ใน บจก. เอสมิโด แฟชั่น และถือหุนรอยละ
18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายไดคาเชา : บจก. เอสมิโด แฟชั่น จาย

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

4,541,400.00

8,610,000.00

57,875.02

55,542.46

679,417.19

1,149,994.30

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก
บจก. เอสมิโด แฟชั่น โดยคิดอัตราคาบริการ
รายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่ง
เปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับการ
ใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก

คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. ไม
เนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ทั้งนี้อัตราคา
เชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร อินฟอร
เมชั่น เทคโนโลยี่ จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง

เหตุผลและความจําเปน
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร สารสนเทศ และเพื่อ
เปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัท
ลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก
ทําใหมีตนทุนการเชาที่ต่ํากวา
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

บจก. เรดเอิรธ ไทย
ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา
ผูเชา : บจก. เรดเอิรธ ไทย (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องสําอางยี่หอเรดเอิรธ)
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. เรดเอิรธ ไทย และถือหุนรอยละ
18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. รอยัล การเดน พลาซา
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายไดคาเชา : บจก. รอยัล การเดน พลาซา
ให บจก. เรดเอิรธ ไทยเชาพื้นที่จํานวน 18
ตร.ม. ในศูนยการคารอยัล การเดน พลาซา
พัทยา เพื่อวางขายสินคายี่หอเรดเอิรธ ซึ่ง
บจก. เรดเอิรธ ไทย เปนผูนําเขามาจําหนาย
ในประเทศไทย โดยคิดอัตราคาเชาเปนอัตรา
คาเชาตอตารางเมตรตอเดือน และเปนอัตรา
เดียวกับที่คิดกับลูกคาทั่วไป โดยมีสัญญาเชา
ที่กําหนดระยะเวลาและอัตราคาเชาที่ชัดเจน
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บริษัทยอยให บจก. เรดเอิรธ ไทย เชาพื้นที่ใน
ราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ และ
เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ : บจก. เรดเอิรธ ไทย
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. เรดเอิรธ ไทย และถือหุนรอยละ
18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล
ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ : บจก. เรดเอิรธ ไทย
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. เรดเอิรธ ไทย และถือหุนรอยละ
18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

1,598,400.00

3,149,004.00

34,581.85

31,414.21

-

9,863.88

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก
บจก. เรดเอิรธ ไทย โดยคิดอัตราคาบริการ
รายเดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่ง
เปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับการ
ใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก

รายไดคาเชา : บจก. เรดเอิรธ ไทย จายคา
เชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. ไมเนอร
อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ทั้งนี้อัตราคาเชา
ดังกลาว เปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร อินฟอร
เมชั่น เทคโนโลยี่ จายใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่ง
เปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง

เหตุผลและความจําเปน
บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ เปนผู
เชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหมี
ตนทุนการเชาที่ต่ํากวา
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส
ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา
ผูเชา : บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องสําอางยี่หอบลูม เสื้อผา และกระเปาเดินทาง
ยี่หอทูมี่)
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส และถือ
หุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. รอยัล การเดน พลาซา
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายไดคาเชา : บจก. ไมเนอร คอน
ซัลแท็นส จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร
ใหแก บจก. รอยัล การเดน พลาซา ทั้งนี้อัตรา
คาเชาดังกลาว เปนอัตราที่ บจก.รอยัล การ
เดน พลาซา จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่ง
เปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง
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เนื่องจาก บจก. รอยัล การเดน พลาซา เปนผู
เชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหมี
ตนทุนการเชาที่ต่ํากวา
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ : บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส และ ถือ
หุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี่
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร

ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ : บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส และ ถือ
หุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี่
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายไดคาเชา : บจก. ไมเนอร คอน

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

1,258,200.00

1,887,000.00

39,469.97

44,387.24

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก
บจก. ไมเนอร คอนซัลแท็นส โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับ
การใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก

ซัลแท็นส จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร
ใหแก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ทั้งนี้อัตราคาเชาดังกลาว เปนอัตราที่ บจก.ไม
เนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จายจริงใหแก
บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวย
ตนทุนการดําเนินงานจริง

สวนที่ 1 หนาที่ 100

เหตุผลและความจําเปน
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยัง
เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัท
ลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก
ทําใหมีตนทุนการเชาที่ต่ํากวา
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

1,920,461.93

4,607,726.25

บริษัทยอยให บจก. อารมิน ซิสเท็มส เชาพื้นที่
ในราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติและ
เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

-

6,066.06

บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปนผูเชาเครื่อง
คอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหมี
ตนทุนการเชาที่ต่ํากวา
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

เหตุผลและความจําเปน

บจก. อารมิน ซิสเท็มส
ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา
ผูเชา : บจก. อารมิน ซิสเท็มส (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชตาง ๆ ยี่หอ "เฮงเคล" เสื้อผา ยี่หอ Bossini)
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. อารมิน ซิสเท็มส และถือหุนรอย
ละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. รอยัล การเดน พลาซา
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา
ผูเชา : บจก. อารมิน ซิสเท็มส (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชตาง ๆ ยี่หอ "เฮงเคล" เสื้อผา ยี่หอ Bossini)
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. อารมิน ซิสเท็มส และถือหุนรอย
ละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. รอยัล การเดน พลาซา
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายไดคาเชา : บจก. รอยัล การเดน
พลาซา ให บจก. อารมิน ซิสเท็มส เชาพื้นที่
จํานวน 61 ตร.ม.ในศูนยการคารอยัล การ
เดน พลาซา พัทยา เพื่อวางขายสินคาที่ บจก.
อารมิน ซิสเท็มส เปนผูนําเขามาจําหนายใน
ประเทศไทย โดยคิดอัตราคาเชาเปนอัตราคา
เชาตอตารางเมตรตอเดือน ซึ่งอัตราเชา
ดังกลาว เปนอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกคา
ทั่วไป โดยมีสัญญาเชาที่กําหนดระยะเวลา
และอัตราคาเชาที่ชัดเจน

รายไดคาเชา : บจก. อารมิน ซิสเท็มส จาย
คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. รอยัล
การเดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชาดังกลาว
เปนอัตราที่ บจก.รอยัลการเดน พลาซา จาย
จริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก
บวกดวยตนทุนการดําเนินงานจริง

สวนที่ 1 หนาที่ 101

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ : บจก. อารมิน ซิสเท็มส (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชตางๆ ยี่หอ "เฮงเคล" เสื้อผา ยี่หอ
Bossini)
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. อารมิน ซิสเท็มส และถือหุนรอย
ละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล
ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ : บจก. อารมิน ซิสเท็มส (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชตางๆ ยี่หอ "เฮงเคล" เสื้อผา ยี่หอ
Bossini)
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. อารมิน ซิสเท็มส และถือหุนรอย
ละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

4,968,000.00

6,792,012.00

บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

93,807.02

86,805.45

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัท
ลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก
ทําใหมีตนทุนการเชาที่ต่ํากวา
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก
บจก. อารมิน ซิสเท็มส โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับ
การใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก

รายไดคาเชา : บจก. อารมิน ซิสเท็มส จาย
คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. ไม
เนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ทั้งนี้อัตราคา
เชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จายจริงใหแกบริษัท
ลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุน
การดําเนินงานจริง

สวนที่ 1 หนาที่ 102

เหตุผลและความจําเปน

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

คาบริการจัดการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร

ผูใหบริการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
ผูรับบริการ:: บจก. อารมิน ซิสเท็มส (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องใชตางๆ ยี่หอ "เฮงเคล" เสื้อผา ยี่หอ
Bossini)
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. อารมิน ซิสเท็มส และถือหุนทางตรงและทางออมรอยละ
18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทแมของ บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป โดยถือหุนรอยละ
99.72
2. บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 8.60 ใน บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
3. มีกรรมการรวมกันคือ
2) นางปรารถนา มงคลกุล
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

1,414,500.00

-

บริษัทยอย ไดรับบริการจาก บจก. อารมิน ซิส
เท็มส เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

-

12,747.36

บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปนผูเชาเครื่อง
คอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหมี
ตนทุนการเชาที่ต่ํากวา
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

ฟูด กรุป ไดรับบริการดานการบริหารงานจาก
บจก. อารมิน ซิสเท็มสทั้งนี้ อัตราคาบริการ
จัดการดังกลาวเปนอัตราที่คิดจากตนทุนจริง
และเปนอัตราเดียวกันกับที่ใชกับผูรับบริการ
รายอื่นทุกราย

เหตุผลและความจําเปน

บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย)
ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา
ผูเชา : บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) (ประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเครื่องสําอางยี่หอลาเนจ)
1. ความสัมพันธมีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 70 บจก. อมอร แปซิฟค
(ประเทศไทย) และถือหุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก.
รอยัล การเดน พลาซา
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายไดคาเชา : บจก. อมอร แปซิฟค
(ประเทศไทย) จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร
ใหแก บจก. รอยัล การเดน พลาซา ทั้งนี้อัตรา
คาเชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.รอยัล การ
เดน พลาซา จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่ง
เปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ : บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย)
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 70 บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) และ ถือ
หุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี่
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร

ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ : บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย)
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 70 ในบจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) และ
ถือหุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอร
เมชั่น เทคโนโลยี่
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายไดคาเชา : บจก. อมอร แปซิฟค

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

658,800.00

1,000,992.00

20,015.97

19,721.52

13,713,034.01

-

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก
บจก. อมอร แปซิฟค (ประเทศไทย) โดยคิด
อัตราคาบริการรายเดือน ตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะ
เดียวกับการใหบริการของผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก

(ประเทศไทย) จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร
ใหแก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ทั้งนี้อัตราคาเชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไม
เนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จายจริงใหแก
บริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวย
ตนทุนการดําเนินงานจริง

เหตุผลและความจําเปน
เนื่องจากบจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโล
ยี่ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยัง
เพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ เปนผู
เชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหมี
ตนทุนการเชาที่ต่ํากวา
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

Marvelous Wealth Limited
ผูจายเงินปนผล : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
ผูรับเงินปนผล : Marvelous Wealth Limited
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ใน Marvelous Wealth Limited และถือ
หุนทางตรงและทางออมรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

เงินปนผลจาย : บมจ. ไมเนอร อินเตอร
เนชั่นแนล จายเงินปนผลใหกับ Marvelous
Wealth Limited ในอัตราเดียวกับที่บริษัท
จายใหแกผูถือหุนทั่วไป
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เปนผลจากการที่ Marvelous Wealth
Limited ถือหุนใน บมจ. ไมเนอร อินเตอร
เนชั่นแนล ซึ่งถือเปนเงินลงทุนประเภทหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผลแลว

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

ผูขาย : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
ผูซื้อ : บจก. ไมเนอร ดีคิว
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง และถือหุนรอยละ 18.58* ใน บมจ.
ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป โดยที่ บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด
กรุป ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร ดีคิว
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

ซื้อสินคา : บจก.ไมเนอร ดีคิว ซื้อผลิตภัณฑ

92,400.00

139,260.00

ผูขาย : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
ผูซื้อ : บจก. ไมเนอร แดรี่
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง และหุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไม
เนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 ใน บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป โดยที่ บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด
กรุป ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร แดรี่
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

ซื้อสินคา : บจก.ไมเนอร แดรี่ ซื้อผลิตภัณฑ

200,000.00

450,000.00

-

49,014.24

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

เหตุผลและความจําเปน

บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง

ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา
ผูเชา : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง และถือ
หุนรอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถอื หุนรอยละ 100 ใน บจก. รอยัล การเดน พลาซา
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

จาก บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เชน น้ํายา
ทําความสะอาดสําหรับใชในบริษัท ทั้งนี้อัตรา
คาสินคาดังกลาว เปนราคาตลาดและ
ใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท
ดังกลาวจากบุคคลภายนอก

จาก บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เชน น้ํายา
ทําความสะอาดสําหรับใชในบริษัท ทั้งนี้อัตรา
คาสินคาดังกลาว เปนราคาตลาดและ
ใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท
ดังกลาวจากบุคคลภายนอก

รายไดคาเชา : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก.
รอยัลการเดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชา
ดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.รอยัล การเดน
พลาซา จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง
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บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เปนผูเชี่ยวชาญ
ในการผลิต เชน น้ํายาทําความสะอาด และ
ราคาซื้อเปนราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท
บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง เปนผูเชี่ยวชาญ
ในการผลิต เชน น้ํายาทําความสะอาด และ
ราคาซื้อเปนราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท
บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปนผูเชาเครื่อง
คอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหตนทุน
การเชาที่ต่ํากวา
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 100 ในบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง และถือหุน
รอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล
ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดยบมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่นถือหุนรอยละ 100 ในบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง และถือหุน
รอยละ 18.58* ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนผูถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

2,527,200.00

12,193,008.00

80,836.28

75,341.09

-

146,432.05

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก
บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับ
การใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก

รายไดคาเชา : บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอ
ริ่ง จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก.
ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ทั้งนี้อัตรา
คาเชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จายจริงใหแกบริษัท
ลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุน
การดําเนินงานจริง

เหตุผลและความจําเปน
บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ เปนผู
เชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหมี
ตนทุนการเชาที่ต่ํากวา
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

บจก. เอ็มเจ็ท
ผูใหบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท (ธุรกิจขายและใหเชาเครื่องบินสวนตัวในลักษณะที่เปนการเชาเหมาลํา)
ผูรับบริการ : บจก. ไมเนอร โฮเทล กรุป
ความสัมพันธ :
มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

คาใชจายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ
เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา
ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ
เปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ
ราคาตลาด
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บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

ผูใหบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผูรับบริการ : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
ความสัมพันธ :
มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

คาใชจายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

17,528,215.52

10,912,716.04

ผูใหบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผูรับบริการ : บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท
ความสัมพันธ :
มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

คาใชจายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

593,127.99

258,434.15

ผูใหบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผูรับบริการ : บจก. สมุย วิลเลจ
ความสัมพันธ :
มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

คาใชจายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

-

150,284.07

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา
ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ
เปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ
ราคาตลาด

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา
ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ
เปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ
ราคาตลาด

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา
ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ
เปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ
ราคาตลาด
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เหตุผลและความจําเปน
บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

ผูใหบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผูรับบริการ : Minor International (Labuan) Limited
ความสัมพันธ :
มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

คาใชจายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

ผูใหบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผูรับบริการ : บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท
ความสัมพันธ :
มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

คาใชจายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

ผูใหบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผูรับบริการ : บจก. เอ็ม ไอ สแควร
ความสัมพันธ:
มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

คาใชจายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

5,453,002.90

1,235,984.91

-

386,524.74

-

578,589.76

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา
ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ
เปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ
ราคาตลาด

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา
ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ
เปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ
ราคาตลาด

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา
ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ
เปนรายชั่วโมง ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ
ราคาตลาด
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เหตุผลและความจําเปน
บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

ผูใหบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผูรับบริการ : Lodging Management (Labuan) Limited
ความสัมพันธ :
มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

คาใชจายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

ผูใหบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผูรับบริการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
ความสัมพันธ :
มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

คาใชจายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

ผูใหบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท
ผูรับบริการ : International Franchise Holding (Labuan) Limited
ความสัมพันธ : มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

คาใชจายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

1,684,516.90

-

798,519.82

282,358.40

648,394.35

-

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา
ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ
เปนรายชั่วโมง ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ
ราคาตลาด

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา
ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ
เปนรายชั่วโมง ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ
ราคาตลาด

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา
ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ
เปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ
ราคาตลาด
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เหตุผลและความจําเปน
บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท
ความสัมพันธ
มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

คาใชจายอื่น : บจก. เอ็มเจ็ท ใหบริการ

ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท
ความสัมพันธ
มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร

ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ : บจก. เอ็มเจ็ท
ความสัมพันธ
มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

รายไดคาเชา : บจก. เอ็มเจ็ท จายคาเชา

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

796,481.40

-

708,000.00

1,154,004.00

88,481.40

25,258.30

เชาเครื่องบินในลักษณะที่เปนการเชาเหมา
ลํา (Charter Flight) โดยคิดอัตราคาบริการ
เปนรายชั่วโมงซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ
ราคาตลาด

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก
บจก. เอ็มเจ็ท โดยคิดอัตราคาบริการราย
เดือน ตามลักษณะและปริมาณงาน ซึ่งเปน
การคิดคาบริการลักษณะเดียวกับการ
ใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก

เครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก. ไมเนอร อิน
ฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ทั้งนี้อัตราคาเชา
ดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร อินฟอร
เมชั่น เทคโนโลยี่ จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานจริง
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เหตุผลและความจําเปน
บริษัทยอย เชาเครื่องบินเหมาลําใหแก
ผูบริหาร เพื่อใชเดินทางไปประชุม/ตรวจเยี่ยม
กิจการในประเทศและตางประเทศ โดยเปน
การใหบริการในราคาตลาดและเงื่อนไขการคา
ปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ เปนผู
เชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหมี
ตนทุนการเชาที่ต่ํากวา
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

รายไดคาบริการจัดการ : บมจ. ไมเนอร

2,067,369.00

600,000.00

เนื่องจาก บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมากกวา และเพื่อ
เปนการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล

รายไดจากการขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร
ฟูด กรุป จําหนายสินคาและผลิตภัณฑให
บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร โดยคิดราคา
ในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขาย
ดําเนินการภายใตสัญญาที่ชัดเจน

4,652,418.18

5,766,298.92

บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค
เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

รายไดจากการขาย : บจก. ไมเนอร ดีคิว

8,881,354.54

9,226,548.46

บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค
เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

เหตุผลและความจําเปน

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

อินเตอรเนชั่นแนล ใหบริการดานบัญชี ภาษี
และการเงิน การคิดคาบริหารจัดการเปนไป
ในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตรา
คาธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการดังกลาว
เปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา
เดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย

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 ใน บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นายพอล ชาลีส เคนนี่ 3) นายมนตรี ทองศรี
ผูขาย : บจก. ไมเนอร ดีคิว (ประกอบธุรกิจใหบริการคิออสไอศครีมภายใตยี่หอ "Dairy Queen")
ผูซื้อ : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร ดีคิว และถือหุนรอย
ละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นายพอล ชาลีส เคนนี่ 3) นายมนตรี ทองศรี

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

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
ผูขาย : บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย) (ประกอบธุรกิจใหบริการรานอาหารประเภท แฮมเบอรเกอรภายใตยี่หอ 'Burger
King')
ผูซื้อ : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 95 ใน บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย) และ
ถือหุนรอยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นายพอล ชาลีส เคนนี่ 3) นายมนตรี ทองศรี
ผูขาย : บจก. สเวเซนส (ไทย) (ประกอบธุรกิจใหบริการรานอาหารประเภท ไอศครีมภายใตยี่หอ "Swensen")
ผูซื้อ : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. สเวนเซนส (ไทย) และถือหุน
รอยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นายพอล ชาลีส เคนนี่ 3) นายมนตรี ทองศรี
ผูใหบริการ : บจก. สเวนเซนส (ไทย) (ประกอบธุรกิจใหบริการรานอาหารประเภท ไอศกรีมภายใตยี่หอ "Swensen")
ผูรับบริการ : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. สเวนเซนส (ไทย) และถือหุน
รอยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นายพอล ชาลีส เคนนี่ 3) นายมนตรี ทองศรี

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

รายไดจากการขาย : บจก. เบอรเกอร

49,070,891.53

38,365,721.82

บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค
เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

998,790.89

969,154.91

-

1,361,882.60

บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บจก. ซีเลค
เซอรวิส พารทเนอร เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
เปนการใหสิทธิแฟรนชายสตามเงื่อนไขอัตรา
ตลาดซึ่งเปนเงื่อนไขการคาปกติ
คณะกรรมตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นดังกลาวมีความ
เปนธรรมและมีความสมเหตุสมผล

(ประเทศไทย) จําหนายสินคาประเภท
แฮมเบอรเกอรให บจก. ซีเลค เซอรวิส พารท
เนอร โดยคิดราคาในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้
การซื้อขายดําเนินการภายใตสัญญาที่ชัดเจน

รายไดจากการขาย : บจก. สเวนเซนส
(ไทย) จําหนายสินคาประเภทไฮศกรีม ให
บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร โดยคิดราคา
ในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขาย
ดําเนินการภายใตสัญญาที่ชัดเจน

รายไดจากการใหสิทธิแฟรนชายส :
บจก. สเวนเซนส (ไทย) ใหใชสิทธิแฟรน
ชายส.เพื่อจําหนายสินคาประเภทไฮศครีม
แก บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร ซึ่ง
เงื่อนไขและอัตราการใหใชสิทธิแฟรนชายส
เปนเงื่อนไขและอัตราตลาดที่บริษัทใชกับ
ผูรับบริการภายนอก
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
ผูใหบริการ : บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป
ผูรับบริการ : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
ความสัมพันธ
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
2. มีกรรมการรวมกันคือ
2) นายพอล ชาลีส เคนนี่
3) นายมนตรี ทองศรี
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

ผูใหเชา : บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย)
ผูเชา : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดย บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 95 ในบจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย) และถือ
หุนรอยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นายพอล ชาลีส เคนนี่ 3) นายมนตรี ทองศรี
ผูขาย : บจก. ไมเนอร ดีคิว (ประกอบธุรกิจใหบริการคิออสไอศกรีมภายใตยี่หอ "Dairy Queen")
ผูซื้อ : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกัน โดย บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร ดีคิว และถือหุนรอย
ละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นายพอล ชาลีส เคนนี่ 3) นายมนตรี ทองศรี

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

รายไดคาบริการจัดการ : บมจ. เดอะ ไม

1,558,104.84

1,240,013.87

เปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

840,000.00

840,000.00

-

438,000.00

เนื่องจากการจัดหาอุปกรณโดย บจก. เบอร
เกอร (ประเทศไทย) ซึ่งมีรานสาขามากกวาทํา
ใหเกิดความไดเปรียบทางตนทุน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
เนื่องจากการจัดหาอุปกรณโดย บจก. ไมเนอร
ดีคิว ซึ่งมีรานสาขามากกวา ทําใหเกิดความ
ไดเปรียบทางตนทุน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

เนอร ฟูด กรุป ใหบริการดานการบริหาร
จัดการและดานการเงิน การคิดคาบริหาร
จัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป
และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตรา
คาบริการดังกลาว เปนอัตราที่คิดตามตนทุน
จริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย
รายไดคาเชา : บจก. เบอรเกอร (ประเทศ
ไทย) ให บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร เชา
อุปกรณสําหรับใชในการประกอบธุรกิจ
รานอาหาร โดยมีการกําหนดอัตราคาเชาที่
ชัดเจน โดยอัตราคาเชาคิดจากตนทุนบวก
ดอกเบี้ย
รายไดคาเชา : บจก. ไมเนอร ดีคิว ให
บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร เชาอุปกรณ
สําหรับใชในการประกอบธุรกิจรานอาหาร
โดยมีการกําหนดอัตราคาเชาที่ชัดเจน โดย
อัตราคาเชาคิดจากตนทุนบวกดอกเบี้ย
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
ผูรับเงินปนผล : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
ผูจายเงินปนผล : บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
ความสัมพันธ
1. บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ถือหุนรอยละ 51 ใน บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นายพอล ชาลีส เคนนี่ 3) นายมนตรี ทองศรี

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

เงินปนผลรับ : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด

40,798,933.32

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

เหตุผลและความจําเปน

-

เปนผลจากการที่ บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด
กรุปถือหุนใน บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร
ซึ่งถือเปนลงทุนประเภทหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผลแลว

331,455,000

เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมี
อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

กรุป รับเงินปนผลจากการลงทุน บจก. ซีเลค
เซอรวิส พารทเนอร ในอัตราเดียวกับ บจก.
ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จายใหแกผูถือหุน
ทั่วไป

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

เงินใหกูยืม : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่น
แนล ให Eutopia Private Holding Limited
กูยืมเงินตามสัญญารวมทุน และคิดอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งเปนอัตราที่กําหนดรวมกันโดยผู
ถือหุน ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาว มีกําหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
ราคาตามบัญชีตนป
331,455,000.00
การกูเพิ่ม
0.00
จายชําระคืนเงินกู
(17,570,000.00)
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
(14,725,000.00)
ราคาตามบัญชีปลายป 299,160,000.00
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299,160,000

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
ผูใหกู : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล (ธุรกิจลงทุน)
ผูกู : Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล และบจก. อารจีอาร อินเตอร
เนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited

ผูใหบริการ : Lodging Management (Labuan) Limited (บริหารโรงแรม)
ผูรับบริการ : Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมรอยละ 100 ใน Lodging Mangement (Labuan) Limited และถือหุน
ทางออมรอยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited

ผูใหบริการ : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
ผูรับบริการ : Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมรอยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited โดยผาน บจก.
อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

ดอกเบี้ยรับ : บจก. อารจีอาร อินเตอร

12,408,539.97

16,885,586.97

เนชั่นแนล ไดรับดอกเบี้ยรับจากการให
Eutopia Private Holding Limited กูยืมเงิน
ตามสัญญารวมทุน โดยอัตราดอกเบี้ย
ดังกลาว เปนอัตราที่กําหนดรวมกันโดยผูถือ
หุน ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาวมีกําหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
รายไดคาบริการจัดการ : Lodging
Mangement (Labuan) Limited ใหบริการ
จัดการดานการบริหารโรงแรม การคิดคา
บริหารจัดการเปนไปในลักษณะสากลทั่วไป
และอัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการ
ดังกลาว เปนอัตราที่ใกลเคียงกับราคาตลาด
ทั้งนี้มีการกําหนดอัตราคาบริการที่ชัดเจน

เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมี
อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

92,479,659.57

108,210,580.80

Lodging Mangement (Labuan) Limited มี
ผูที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ
มากกวา และเพื่อเปนการใชทรัพยากรรวมกัน
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

รายไดอื่น : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่น

9,266,913.00

9,941,000.00

การจัดหาแหลงเงินกูจากสถาบันการเงินใหแก
Eutopia Private Holding Limited เปนไป
สัญญารวมทุน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

แนล ใหบริการจัดการหาแหลงเงินกูจาก
สถาบันการเงินใหแก Eutopia Private
Holding Limited โดยคิดอัตราคาธรรมเนียม
เปนสัดสวนจากจํานวนเงินกู ซึ่งเปนลักษณะ
ใกลเคียงกับการคิดคาบริการโดยที่ปรึกษา
อิสระจากภายนอก
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ : Eutopia Private Holding Limited
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ และถือหุน
ทางออมผาน บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล อัตรารอยละ 50 ใน Eutopia Private Holding Limited
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

609,436.00

3,933,550.00

บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

2,659,200.00

2,791,200.00

เปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศแก
Eutopia Private Holding Limited การคิด
คาบริหารจัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติ
ทั่วไป และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหาร
จัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้
อัตราคาบริการดังกลาว เปนอัตราที่คิดตาม
ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย

เหตุผลและความจําเปน

บจก. ฮาเบอรวิว
ผูใหกู : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล (ธุรกิจลงทุน)
ผูกู : บจก. ฮาเบอรวิว
ความสัมพันธ
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล และ บจก. อารจีอาร อินเตอร
เนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอรวิว

เงินใหกูยืม : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่น
แนล ให บจก. ฮาเบอรวิว กูยืมเงินตาม
สัญญารวมทุน และคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งเปน
อัตราที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอางอิง
จากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย ทั้งนี้
สัญญาเงินกูดังกลาวมีกําหนดระยะเวลาและ
อัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
ราคาตามบัญชีตนป
2,791,200.00
0.00
การกูเพิ่ม
จายชําระคืนเงินกู
0.00
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
(132,000.00)
ราคาตามบัญชีปลายป
2,659,200.00
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
ผูใหกู : บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล (ธุรกิจลงทุน)
ผูกู : บจก. ฮาเบอรวิว
ความสัมพันธ
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล และบจก. อารจีอาร อินเตอร
เนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอรวิว

ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร โฮเทล กรุป
ผูรับบริการ : บจก. ฮาเบอรวิว
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร โฮเทล กรุป และ บจก. อารจีอาร อินเตอร
เนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอรวิว
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล
ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ : บจก. ฮาเบอรวิว
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ และ บจก. อารจี
อาร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 30.39 ใน บจก. ฮาเบอรวิว
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล

ดอกเบี้ยรับ : บจก. อารจีอาร อินเตอร
เนชั่นแนล ให บจก. ฮาเบอรวิว กูยืมเงินตาม
สัญญารวมทุน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่
กําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอางอิงจาก
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย โดยมี
สัญญาที่กําหนดระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย
ที่ชัดเจน
รายไดคาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร
โฮเทล กรุป ใหบริการจัดการดานการบริหาร
โรงแรม การคิดคาบริหารจัดการเปนไปใน
ลักษณะสากลทั่วไป และอัตราคาธรรมเนียม
บริหารจัดการดังกลาว เปนอัตราที่ใกลเคียง
กับราคาตลาด ทั้งนี้มีการกําหนดอัตรา
คาบริการที่ชัดเจน

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร
อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศแก
บจก. ฮาเบอรวิว การคิดคาบริหารจัดการ
เปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิด
อัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตรา
คาบริการดังกลาว เปนอัตราที่คิดตามตนทุน
จริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย
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สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

75,321.13

125,321.83

เปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

3,314,772.35

5,156,638.11

เนื่องจาก บจก. ไมเนอร โฮเทล กรุป เปนผูที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณมากกวา และ
เพื่อเปนการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุ
สมผลเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท

52,680.00

-

บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

เหตุผลและความจําเปน

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

เงินใหกูยืม : Hospitality Investment

127,865,471.40

59,342,202.93

เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมี
อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

2,230,099.77

2,162,080.24

เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมี
อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

เหตุผลและความจําเปน

Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited
ผูใหกู : Hospitality Investment International Limited
ผูกู : Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมผานบริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป รอยละ 100 ใน Hospitality
Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุนรอยละ 50 ใน Tanzania Tourism and Hospitality
Investment Limited

ผูใหกู : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม)
ผูกู : Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมผานบริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป รอยละ 100 ใน Hospitality
Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุนรอยละ 50 ใน Tanzania Tourism and Hospitality
Investment Limited

International Limited ให Tanzania
Tourism and Hospitality Investment
Limited
กูยืมเงินตามสัญญารวมทุน และคิดอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งเปนอัตราที่กําหนดรวมกันโดยผู
ถือหุน ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาว มีกําหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
ราคาตามบัญชีตนป
59,342,202.93
การกูเพิ่ม
73,046,368.00
จายชําระคืนเงินกู
0.00
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
(4,523,099.53)
ราคาตามบัญชีปลายป 127,865,471.40

ดอกเบี้ยรับ : Hospitality Investment
International Limited ไดรับดอกเบี้ยรับจาก
การให Tanzania Tourism and Hospitality
Investment Limited กูยืมเงินตามสัญญา
รวมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกลาว เปนอัตรา
ที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุน ทั้งนี้สัญญา
เงินกูดังกลาวมีกําหนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี้ยที่ชัดเจน
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

15,665,081.28

16,442,680.08

เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมี
อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

449,872.93

599,074.42

เปนการใหกูยืมตามสัญญารวมทุน และมี
อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

เหตุผลและความจําเปน

Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited
ผูใหกู : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม)
ผูกู : Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมผานบริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป รอยละ 100 ใน Hospitality
Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุนรอยละ 50 ใน Zanzibar Tourism and Hospitality
Investment Limited

เงินใหกูยืม : Hospitality Investment
International Limited ให Zanzibar
Tourism and Hospitality Investment
Limited
กูยืมเงินตามสัญญารวมทุน และคิดอัตรา
ดอกเบี้ยซึ่งเปนอัตราที่กําหนดรวมกันโดยผู
ถือหุน ทั้งนี้สัญญาเงินกูดังกลาว มีกําหนด
ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน
ราคาตามบัญชีตนป
16,442,680.08
การกูเพิ่ม
0.00
จายชําระคืนเงินกู
0.00
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
(777,598.80)
15,665,081.28
ราคาตามบัญชีปลายป

ผูใหกู : Hospitality Investment International Limited (บริหารโรงแรม)
ผูกู : Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนทางออมผานบริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป รอยละ 100 ใน Hospitality
Investment International Limited
2. Hospitality Investment International Limited ถือหุนรอยละ 50 ใน Zanzibar Tourism and Hospitality
Investment Limited

ดอกเบี้ยรับ : Hospitality Investment
International Limited ไดรับดอกเบี้ยรับจาก
การให Zanzibar Tourism and Hospitality
Investment Limited กูยืมเงินตามสัญญา
รวมทุน โดยอัตราดอกเบี้ยดังกลาวเปนอัตรา
ที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุน ทั้งนี้สัญญา
เงินกูดังกลาวมีกําหนดระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี้ยที่ชัดเจน
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

ผูใหบริการ : บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร (ศูนยบริการสปาเพื่อสุขภาพ)
ผูรับบริการ : Arabian Spa (Dubai) Limited
ความสัมพันธ
1. บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ใน
บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร และ บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร ถือหุนรอยละ 49 ใน Arabian Spa (Dubai) Limited
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

รายไดคาบริการจัดการ : บจก. เอ็ม สปา

10,228,302.17

2,595,663.66

บจก เอ็ม สปา เวนเจอร เปนผูที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณมากกวา และเพื่อ
เปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

ผูรับเงินปนผล : บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร
ผูจายเงินปนผล : Arabian Spa (Dubai) Limited
ความสัมพันธ
1. บจก. เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 100 ใน
บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร และ บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร ถือหุนรอยละ 49 ใน Arabian Spa (Dubai) Limited
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

เงินปนผลรับ : บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร

8,408,865.50

-

เปนผลจากการที่ บจก. เอ็ม สปา เวนเจอร
ถือหุนใน Arabian Spa (Dubai) Limited ซึ่ง
ถือเปนลงทุนประเภทหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผลแลว

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

เหตุผลและความจําเปน

Arabian Spa (Dubai) Limited
เวนเจอร ใหบริการดานการจัดการ การ
บริหารสปา การคิดคาบริหารจัดการเปนไปใน
ลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตรา
คาธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการดังกลาว
เปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา
เดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย

รับเงินปนผลจากการลงทุนใน Arabian Spa
(Dubai) Limited ในอัตราเดียวกับที่ Arabian
Spa (Dubai) Limited จายใหแกผูถือหุน
ทั่วไป
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

1,200,000.00

1,200,000.00

บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล มีบุคลากรที่
มีความเชี่ยวชาญและประสบการณมากกวา
และเพื่อเปนการใชทรัพยากรใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

10,706,857.74

16,898,434.18

การเชาที่ดินเพื่อสรางโรงแรม และดําเนิน
กิจการโรงแรม เปนรายการคาตามปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล

เหตุผลและความจําเปน

บจก. ศรีพัฒน การเดน
ผูใหบริการ : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
ผูรับบริการ : บจก. ศรีพัฒน การเดน (ธุรกิจลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย)
ความสัมพันธ
1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 50 ใน บจก. ศรีพัฒน การเดน และถือหุนรอยละ 15.13 ใน
บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายไดคาบริการจัดการ บมจ. ไมเนอร

ผูใหเชา : บริษัท ศรีพัฒน การเดน จํากัด (ธุรกิจลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพย)
ผูเชา : บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท
ความสัมพันธ
1. มีผูถือหุนใหญรวมกันโดย บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 50 ใน บจก. ศรีพัฒน การเดน และถือหุนรอย
ละ 15.13 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 71.04** ใน บจก.
แมริม เทอเรซ รีซอรท
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค 2) นางปรารถนา มงคลกุล
3) นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา

คาเชา : บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท เชา

อินเตอรเนชั่นแนล ใหบริการดานบัญชี ภาษี
การบริหารการเงินและการขายหองชุด การ
คิดคาบริหารจัดการเปนไปในลักษณะสากล
ทั่วไป โดยคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหาร
จัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้
อัตราคาบริการดังกลาว เปนอัตราที่คิดตาม
ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย

ที่ดินของ บจก. ศรีพัฒน การเดน เพื่อใชใน
การกอสรางโรงแรมโฟรซีซั่นส รีซอรท
เชียงใหม ทั้งนี้อัตราคาเชาพื้นที่คิดเปนอัตรา
รอยละของรายไดรวม ซึ่งเปนอัตราตลาด โดย
มีสัญญาที่กําหนดระยะเวลาและอัตราคาเชา
ที่ชัดเจน
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

-

4,200,000.00

เพื่อใหเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความเปน
ธรรมและสมเหตุสมผล

17,820.00

-

เพื่อใหเปนการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความเปน
ธรรมและสมเหตุสมผล

เหตุผลและความจําเปน

บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)
ผูใหบริการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
ผูรับบริการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)
ความสัมพันธ
1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 ใน
บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง

ผูใหบริการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
ผูรับบริการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)
ความสัมพันธ
1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 ใน
บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

รายไดคาบริการจัดการ: บมจ. เดอะ ไม

(ไทย) ใหบริการดานการบริหารจัดการดาน
การเงิน และการพัฒนาธุรกิจใหม การคิดคา
บริหารจัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติ
ทั่วไป และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหาร
จัดการตามลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้
อัตราคาบริการดังกลาว เปนอัตราที่คิดตาม
ตนทุนจริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย
เนอร ฟูด กรุปใหบริการดานการจัดทํา
เงินเดือนพนักงานแก บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง
(ไทย) และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตรา
คาบริการดังกลาว เปนอัตราที่คิดตามตนทุน
จริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)
ผูรับบริการ : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
ความสัมพันธ
1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 ใน
บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง

ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)
ผูรับบริการ : บจก. สเวนเซนส (ไทย)
ความสัมพันธ
1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 ใน
บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. สเวนเซนส (ไทย)
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

-

1,680,700.00

บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มีบุคลากรซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

0.00

672,280.00

บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มีบุคลากรซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการทํางานของ บมจ.
เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป การคิดคาบริหาร
จัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป
และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตรา
คาบริการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุน
จริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย
(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการทํางาน บจก.
สเวนเซนส (ไทย) การคิดคาบริหารจัดการ
เปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิด
อัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตรา
คาบริการดังกลาวเปนอัตราที่คิดตามตนทุน
จริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)
ผูรับบริการ : บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย)
ความสัมพันธ
1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 ใน
บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. เบอรเกอร (ประเทศไทย)
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง

ผูใหบริการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)
ผูรับบริการ : บจก. ไมเนอร ดีคิว
ความสัมพันธ
1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 99.72 ใน
บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร ดีคิว
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

คาบริการจัดการ : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

0.00

672,280.00

บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มีบุคลากรซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

0.00

672,280.00

บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) มีบุคลากรซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญในดานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการทํางาน บจก.
เบอรเกอร (ประเทศไทย) การคิดคาบริหาร
จัดการเปนไปในลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป
และคิดอัตราคาธรรมเนียมบริหารจัดการตาม
ลักษณะและปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตรา
คาบริการดังกลาว เปนอัตราที่คิดตามตนทุน
จริง และเปนอัตราเดียวกันกับที่คิดกับ
ผูรับบริการรายอื่นทุกราย
(ไทย) ใหบริการตรวจสอบภายใน เพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการทํางาน บจก. ไม
เนอร ดีคิว การคิดคาบริหารจัดการเปนไปใน
ลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป และคิดอัตรา
คาธรรมเนียมบริหารจัดการตามลักษณะและ
ปริมาณงาน ทั้งนี้ อัตราคาบริการดังกลาว
เปนอัตราที่คิดตามตนทุนจริง และเปนอัตรา
เดียวกันกับที่คิดกับผูรับบริการรายอื่นทุกราย
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

ผูใหเชา : บจก. รอยัลการเดน พลาซา (ประกอบธุรกิจใหเชาศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย)
ผูเชา : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)
ความสัมพันธ
1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 บจก.
รอยัล การเดน พลาซา
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

รายไดคาเชา : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)

0.00

9,577.98

บจก. รอยัลการเดน พลาซา เปนผูเชาเครื่อง
คอมพิวเตอรกับบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก ทําใหมี
ตนทุนการเชาที่ต่ํากวา
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ - บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)
ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)
ความสัมพันธ
1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ในบมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน
บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
2.
มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

รายไดคาบริการจัดการ: บจก. ไมเนอร

132,744.00

832,800.00

ผูใหบริการ: บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
ผูรับบริการ: บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย)
ความสัมพันธ
1. บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) ถือหุนรอยละ 15.13 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน
บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่
2. มีกรรมการรวมกันคือ นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

รายไดคาเชา : บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง

44,845.77

17,679.96

บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ มี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สารสนเทศ และยังเพื่อเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท
เนื่องจาก บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทค
โนโลยี่ เปนผูเชาเครื่องคอมพิวเตอรกับบริษัท
ลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอก ในปริมาณที่มาก
ทําใหมีตนทุนการเชาที่ต่ํากวา
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก บจก.
รอยัล การเดน พลาซา ทั้งนี้อัตราคาเชา
ดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.รอยัล การเดน
พลาซา จายจริงใหแกบริษัทลิสซิ่ง ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกบวกดวยตนทุนการ
ดําเนินงานรอยละ 5

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ใหบริการดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ แก
บจก. ไมเนอร โฮลดิ้ง (ไทย) โดยคิดอัตรา
คาบริการรายเดือน ตามลักษณะและปริมาณ
งาน ซึ่งเปนการคิดคาบริการลักษณะเดียวกับ
การใหบริการของผูเชี่ยวชาญจากภายนอก

(ไทย)จายคาเชาเครื่องคอมพิวเตอร ใหแก
บจก. ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ ทั้งนี้
อัตราคาเชาดังกลาวเปนอัตราที่ บจก.ไมเนอร
อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จายจริงใหแกบริษัท
ลิสซิ่ง ซึ่งเปนบุคคลภายนอกบวกดวยตนทุน
การดําเนินงานจริง
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

-

15,000,000.00

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

46,903,325.00

36,226,275.00

เปนผลจากการที่บริษัทถือหุนใน บมจ. เอส
แอนด พี ซินดิเคท ซึ่งถือเปนลงทุนประเภท
หนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผลแลว

77,760.00

301,230.00

บริษัทยอยจําหนายสินคาใหแก บมจ. เอส
แอนด พี ซินดิเคท เปนรายการคาตามปกติที่
บริษัทยอยดําเนินอยู
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท

เหตุผลและความจําเปน

บจก. พลูหลวง
ซื้อสินคา : บจก. พลูหลวง ซื้อ

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

อสังหาริมทรัพย – ที่พักอาศัย 1 หลัง จาก
บจก. สมุย บีช เรสซิเดนท (โดยมีการรับรู
รายไดตามงานกอสรางที่เสร็จในป 2550 และ
2551) ทั้งนี้ราคาขายดังกลาวเปนราคาตลาด
(อัตราเดียวกับที่ขายใหบุคคลภายนอก)

บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท
เงินปนผลรับ : บมจ. ไมเนอร อินเตอร

ผูรับเงินปนผล : บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
ผูจายเงินปนผล : บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอร เนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 22.92 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท
2. มีกรรมการรวมกันคือ
2) นางปรารถนา มงคลกุล
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

เนชั่นแนล รับเงินปนผลจากการลงทุน บมจ.
เอส แอนด พี ซินดิเคท ในอัตราเดียวกับบจก.
เอส แอนด พี ซินดิเคท จายใหแกผูถือหุน
ทั่วไป

ผูขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป (ประกอบธุรกิจเครือขายรานอาหารบริการดวนภายใตยี่หอ The Pizza Company,
Swensen’s, Sizzler, Dairy Queen, Burger King)
ผูซื้อ : บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท (ประกอบธุรกิจรานอาหารและเบเกอรรี่ทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนเปนผู
ผลิดและจําหนายผลิตภัณฑเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง)
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 22.92 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท และถือหุนใน บมจ. เดอะ ไม
เนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นางปรารถนา มงคลกุล

รายไดจากการขาย : บมจ. เดอะ ไมเนอร
ฟูด กรุป จําหนายสินคาและผลิตภัณฑให
บจก. ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร โดยคิดราคา
ในอัตราราคาตลาด ทั้งนี้การซื้อขาย
ดําเนินการภายใตสัญญาที่ชัดเจน
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

ผูขาย : บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท
ผูซื้อ : บมจ. เดอะไมเนอร ฟูด กรุป
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 22.92 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท และถือหุนใน บมจ. เดอะ ไม
เนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72
2) นางปรารถนา มงคลกุล
2. มีกรรมการรวมกันคือ 1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

ซื้อสินคา : บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด

34,384,562.69

33,036,136.50

บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท เปนผูผลิดและ
จําหนายเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เปน
ราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท

ผูขาย : บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท
ผูซื้อ : บจก. สเวนเซนส (ไทย)
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 22.92 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท และถือหุนใน บมจ. เดอะไม
เนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72 ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. สเวนเซนส (ไทย)
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นางปรารถนา มงคลกุล

ซื้อสินคา : บจก. สเวนเซนส (ไทย) ซื้อ

4,278,405.00

4,006,059.00

บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท เปนผูผลิดและ
จําหนายเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เปน
ราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

กรุป ซื้อผลิตภัณฑจาก บมจ. เอส แอนด พี
ซินดิเคท ทั้งนี้อัตราคาสินคาดังกลาว เปน
ราคาตลาดและใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑ
ประเภทดังกลาวจากบุคคลภายนอก

ผลิตภัณฑจาก บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท
ทั้งนี้อัตราคาสินคาดังกลาว เปนราคาตลาด
และใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท
ดังกลาวจากบุคคลภายนอก
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เหตุผลและความจําเปน

บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน
ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ

ซื้อสินคา : บจก. เอส.แอล.อาร.ที ซื้อ

ผูขาย : บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท
ผูซื้อ : บจก. เอส.แอล.อาร.ที
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 22.92 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท และถือหุนใใน บมจ. เดอะ
ไมเนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72 ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. เอส.แอล.อาร.ที
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นางปรารถนา มงคลกุล

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551

590,000.00

-

บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท เปนผูผลิดและ
จําหนายเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เปน
ราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท

4,392,265.00

-

บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท เปนผูผลิดและ
จําหนายเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เปน
ราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท

ผลิตภัณฑจาก บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท
ทั้งนี้อัตราคาสินคาดังกลาว เปนราคาตลาด
และใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท
ดังกลาวจากบุคคลภายนอก

ผูขาย : บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท
ผูซื้อ : บจก. ไมเนอร ดีคิว
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 22.92 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท และถือหุนใน บมจ. เดอะ ไม
เนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72 ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร ดีคิว
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

ซื้อสินคา : บจก. ไมเนอร ดีคิว ซื้อ
ผลิตภัณฑจาก บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท
ทั้งนี้อัตราคาสินคาดังกลาว เปนราคาตลาด
และใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท
ดังกลาวจากบุคคลภายนอก
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บริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน

บริษัท/บริษัทยอย - บริษัทที่เกี่ยวของ
ผูขาย : บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท
ผูซื้อ : บจก. ไมเนอร แดรี่
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 22.92 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท และถือหุนใน บมจ. เดอะ ไม
เนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72 ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. ไมเนอร แดรี่
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

ผูขาย : บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท
ผูซื้อ : บจก. เดอะ คอฟฟ คลับ (ประเทศไทย)
ความสัมพันธ
1. บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 22.92 ใน บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท และถือหุน บมจ. เดอะ ไม
เนอร ฟูด กรุป รอยละ 99.72 ซึ่งถือหุนรอยละ 100 ใน บจก. เดอะ คอฟฟ คลับ (ประเทศไทย)
2. มีกรรมการรวมกันคือ
1) นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
2) นางปรารถนา มงคลกุล

ลักษณะรายการ / การคิดอัตราสินคา
และบริการ

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2552

ซื้อสินคา : บจก.ไมเนอร แดรี่ ซื้อผลิตภัณฑ

203,250.00

สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธ.ค. 2551
6,507,965.00

จาก บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท ทั้งนี้อัตรา
คาสินคาดังกลาว เปนราคาตลาดและ
ใกลเคียงกับการซื้อผลิตภัณฑประเภท
ดังกลาวจากบุคคลภายนอก

ซื้อสินคา : บจก.เดอะ คอฟฟ คลับ
(ประเทศไทย) ซื้อผลิตภัณฑจาก บมจ. เอส
แอนด พี ซินดิเคท ทั้งนี้อัตราคาสินคา
ดังกลาว เปนราคาตลาดและใกลเคียงกับการ
ซื้อผลิตภัณฑประเภทดังกลาวจาก
บุคคลภายนอก

21,390.00

-

เหตุผลและความจําเปน
บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท เปนผูผลิดและ
จําหนายเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เปน
ราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท

บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท เปนผูผลิดและ
จําหนายเบเกอรรี่ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เปน
ราคาตลาดและเงื่อนไขการคาปกติ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมี
ความเห็นวา รายการที่เกิดขึ้นเปนธรรม และมี
ความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท

หมายเหตุ : * เดิม บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ถือหุนรอยละ 18.58 ใน บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล โดยรวมการถือหุนทางออมผาน บริษัท มาเวลลัส เวลธ รอยละ 1.65 ตอมาไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนในเดือนมิถุนายน 2552 ทําให บมจ. ไมเนอร คอร
ปอเรชั่น เปลี่ยนมาเปนบริษัทยอยของบริษัท
** บมจ. ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ถือหุนรอยละ 71.04 ใน บจก. แมริม เทอเรซ รีซอรท ซึ่งเปนรวมการถือหุนทางตรงรอยละ 45.30 และถือหุนทางออมโดยถือผาน บมจ. โรงแรมราชดําริ รอยละ 25.74
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

10.2 ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ จะเปนผูประเมินรายการดังกลาวในขั้นตน โดยจะจัดหาขอมูลและทําการวิเคราะหวารายการ
ดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุสมผลเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท และมีราคายุติธรรมหรือไม เชน การซื้อทรัพยสิน ฝายการ
ลงทุนจะตองทําการวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการวาจางผูเชี่ยวชาญภายนอกเพื่อใหความเห็นเพิ่มเติม จากนั้น
จึงนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ โดยผูบริหารหรือกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมมีสวนในการอนุมัติรายการดังกลาว
นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวดวยวา จะเปนรายการที่มีความจําเปนและเปนไปใน
ราคาที่ยุติธรรมหรือไม
ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสาระสําคัญตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ไดจัดใหมีการดําเนินการ
ดังกลาว เชน การเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ การจัดสงสารสนเทศแจงตอผูถือหุน การโฆษณาลงหนังสือพิมพ จนถึงการ
จัดประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติรายการ
และเพื่อใหมั่นใจวาการทํารายการระหวางกันระหวางบริษัท และบริษัทยอย มีการดําเนินการที่ถูกตอง เปนไปตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ไดจัดใหขอบังคับของบริษัทและบริษัทยอยที่จดทะเบียนทั้งในและตางประเทศมีขอความที่
ระบุถึงการปฏิบัติใหการทํารายการระหวางบริษัทและบริษัทยอยตองเปนไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่อง
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และในระหวางที่การแกไขขอบังคับของบริษัทยอยบางบริษัทเพื่อใหมีขอความดังกลาวยังไมแลวเสร็จ
คณะกรรมการบริษัท ไดประกาศนโยบายเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทและบริษัทในเครือวาจะตองเปนไปตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในระหวางป 2552 กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคากับ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน รายการคาดังกลาว
เปนไปตามเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการตามปกติของดําเนินธุรกิจและเปนไปตามเงื่อนไขการคาตามปกติรายการคาที่สําคัญ
กับกิจการที่เกี่ยวของกัน
10.3 นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต
กรรมการตรวจสอบและบริษัทจะรวมกันดูแลรายการระหวางกันดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวาจะเปนรายการที่มีความ
จําเปนและใหเปนไปในราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการคิดราคาสําหรับการทํารายการระหวางกัน ดังนี้
นโยบายการคิดราคา
รายไดจากการขายและการซื้อสินคา
ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
รายไดคาเชา
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
คาสิทธิแฟรนไชส
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
รายไดคาบริการจัดการและรายไดอื่น
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก
ดอกเบี้ยรับ
อัตราที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอัตราซึ่งอิงจากอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย
คาเชาจาย
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
คาบริการจัดการจาย
ราคาที่ตกลงกันซึ่งเปนราคาตนทุนบวกกับคาดําเนินการ
คาลิขสิทธิ์ในการใชเครื่องหมายการคา
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก
ดอกเบี้ยจาย
อัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
11.1 งบการเงิน
(ก)
สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
ผูสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
31 ธันวาคม 2551 ไดแก นาง อโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคู
เปอรส เอบีเอเอส จํากัด
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกําไร
ขาดทุนรวม และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของ ผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปที่แนบมานี้ของบริษัท ไมเนอร อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
ของเฉพาะบริษัท ไมเนอร อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และใหความเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัท แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการ
ดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ไมเนอร อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะ
บริษัท ไมเนอร อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป
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(ข) ตารางสรุปงบการเงิน
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สิทธิการเชา-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

1,146.79
695.71
98.79
514.59
605.89
1,472.32
4,534.08

5.39
3.27
0.46
2.42
2.85
6.92
21.31

1,349.17
518.20
48.57
606.43
382.64
1,448.16
4,353.17

5.38
2.07
0.19
2.42
1.53
5.78
17.37

968.81
1,000.23
65.27
854.15
385.65
1,642.64
4,916.75

3.43
3.54
0.23
3.02
1.36
5.81
17.39

491.01
240.40
1,309.93
1,627.02
9,103.691
1,311.701
1,721.24
940.641
16,745.63
21,279.71

2.31
1.13
6.16
7.65
42.78
6.16
8.09
4.42
78.69
100.00

410.03
1,241.63
833.24
1,545.99
11,141.89
2,783.77
2,019.40
735.37
20,711.31
25,064.48

1.64
4.95
3.32
6.17
44.45
11.11
8.06
2.93
82.63
100.00

445.35
1,353.10
839.83
2,956.41
11,107.94
3,750.18
1,963.58
937.68
23,354.07
28,270.82

1.58
4.79
2.97
10.46
39.29
13.27
6.95
3.32
82.61
100.00

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้และเงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

561.51
708.94
8.13
476.861
275.00
2,143.40
4,173.841

2.64
3.33
0.04
2.24
1.29
10.07
19.61

683.38
849.31
2.42
411.02
550.00
2,354.33
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2.73 683.34 2.42
3.39 1,201.36 4.25
0.01 29.17 0.10
1.64 535.02 1.89
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9.39 2,953.53 10.45

4,850.46 19.35 6,677.42 23.62
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งบดุล ณ วันที่
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู
สวนไดเสียที่เกินเงินลงทุนในบริษัทรวม
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
สวนเกินมูลคาหุน
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
หุนของบริษัทที่ถือโดยบริษัทยอย
อื่น ๆ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
1,296.741
5,725.00
49.35
326.73
7,397.821
11,571.66

6. 09
26.90
0.23
1.54
34.76
54.38

1,281.37 5.11 2,136.55 7.56
6,175.00 24.64 6,900.00 24.41
453.31 1.81 502.61 1.78
7,909.68 31.56 9,539.16 33.74
12,760.14 50.91 16,216.58 57.36

63.52 0.30
3,275.30 15.39 3,689.62 14.72 3,351.85 11.86
63.52 0.30
2,958.22 13.90 3,614.26 14.42 3,246.42 11.48
181.98
1,600.41
(244.65)
590.95

0.86
7.52 3,040.09 12.13 3,065.85 10.84
(1.15) (370.98) (1.48)
2.78 (34.20) (0.14) (795.59) (2.81)

289.57 1.36 347.77 1.39 347.77 1.23
3,760.01 17.67 5,083.92 20.67 5,287.57 18.70
9,200.01 43.23 11,680.86 46.99 11,152.02 39.45
508.04 2.39 623.48 2.49 902.22 3.19
9,708.05 45.62 12,304.34 49.49 12,054.24 42.64
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งบกําไรขาดทุน ณ สิ้น

ป 2550
ป 2551
ป 2552
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายได
รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรม
รายไดคาเชาจากกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย
รายไดจากกิจการบันเทิง
รายไดจากกิจการสปา
รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
รายไดจากการจัดจําหนายและการผลิตสินคา
รายไดจากการบริหารจัดการ
รายไดจากการใหสิทธิแฟรนชายส
เงินปนผลรับ
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม
ตนทุนโดยตรงของกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย
ตนทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง
ตนทุนโดยตรงของกิจการสปา
ตนทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย
ตนทุนการจัดจําหนายและการผลิตสินคา
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
รวมคาใชจาย

1,778.68
111.11
14.14
166.18
2,990.29
232.30
5,712.10 40.72 6,919.431
1,295.46 9.23 1,378.41
11,565.83 82.44 13,590.54

กําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได

2,463.42 17.56 2,924.42 17.71 2,230.27 12.90
(315.43) (2.25) (378.43) (2.29) (428.71) (2.48)
(493.92) (3.52) (576.92) (3.49) (305.77) (1.77)

กําไรกอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
(กําไร)สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย – สุทธิ
กําไรสุทธิสําหรับป

1,654.07 11.79 1,969.07 11.92 1,495.79 8.65

5,394.44 38.45 5,338.55
434.08 3.09 466.06
103.18 0.74 108.48
384.42 2.74 358.23
6,405.01 45.65 8,135.98
227.50 1.62 591.13
412.87 2.94 547.25
176.38 1.26 268.34
39.70 0.28 43.55
55.88 0.40 115.65
395.80 2.82 541.73
14,029.25 100.00 16,514.96

32.33
2.82
0.66
2.17
49.26
3.58
3.31
1.62
0.26
0.70
3.29
100.00

4,331.92 25.05
426.12 2.46
93.67 0.54
315.38 1.82
9,196.31 53.19
1,379.18 7.98
430.18 2.49
287.25 1.66
47.76 0.28
168.65 0.98
614.37 3.55
17,290.79 100.00

12.52
0.79
0.11
1.29
16.91
0.86

10.77
0.67
0.09
1.01
18.11
1.41
41.90
8.35
82.29

1,541.11
121.23
13.82
165.96
3,075.76
870.83
7,711.03
1,560.78
15,060.52

1,756.26
111.14
15.56
181.26
2,372.82
121.23

8.91
0.70
0.08
0.96
17.79
5.04
44.60
9.03
87.10

(43.30) (0.31) (76.92) (0.47) (95.47) (0.55)
1,610.77 11.48 1,892.15 11.46 1,400.32 8.10
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งบกระแสเงินสด (ลานบาท)
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิ (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

ป 2550
2,364.06
(2,760.99)
1,050.16
653.23

ป 2551
3,388.41
(4,899.56)
1,703.84
192.68

ป 2552
2,795.14
(3,010.52)
(160.47)
(375.85)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

501.35
(7.79)
1,146.79

1,146.79
9.24
1,348.71

1,348.71
(4.04)
968.82

1

ปรับตัวเลขยอนหลังเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบตัวเลขของป 2552
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(ค) อัตราสวนทางการเงิน
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
อัตราสวนทางการเงิน

ป 2550

ป 2551

ป 2552

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

1.09

0.90

0.74

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

0.44

0.29
21.35

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา - รวม (เทา)

21.42

0.38
25.75

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย - รวม (วัน)

16.81

13.98

16.87

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)

31.44

26.92

17.53

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

11.46

13.37

20.54

6.28

6.79

5.65

57.29
(29.02)

52.99
(25.64)

63.77
(26.36)

อัตรากําไรขั้นตน (%)

66.33

66.53

64.83

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

14.57
11.48
18.07

14.06
11.46
17.19

8.50
8.10
11.50

8.25

8.17

5.25

1.19

1.04

1.35

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา - รวม (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย - รวม (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
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11.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดํานงาน
ภาพรวมธุรกิจ
ภายหลังจากที่ตองเผชิญความผันผวนทางเศรษฐกิจและจากภาวะการเมืองในประเทศอยางตอเนื่องในสามไตรมาสแรก
ของป 2552 ไตรมาสสี่นี้ เริ่มมีสัญญาณของการฟนตัวที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจของทั่วโลก ทําใหดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจตางๆ ปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะดัชนีที่มีผลตอธุรกิจของบริษัทฯ
เชน Gross Domestic Products (“GDP”) ในไตรมาสนี้ สามารถแสดงอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 5.8 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน สงผลใหดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคของเดือนมกราคม ป 2553 ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง อยูที่
ระดับ 79.3 สูงสุดในรอบ 21 เดือน และในทํานองเดียวกัน จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยนั้น
ไดเพิ่มสูงขึ้นกวาหนึ่งลานคนตอเดือน ตลอดชวงตุลาคมถึงธันวาคมที่ผานมา จากการคลายความกังวลดานความ
ปลอดภัยของนักทองเที่ยว
แมวาการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกยังอยูในชวงเริ่มตน แตบริษัทฯ สามารถแสดงผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ที่ดีที่สุดใน
ปที่ผานมา ดวยการแสดงอัตราการเติบโตของรายไดและกําไรสุทธิถึงรอยละ 22 และ 49 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน ณ สิ้นป 2552 จํานวนรานอาหารของบริษัทฯ ไดขยายเปนจํานวนทั้งสิ้น 1,112 สาขา โรงแรม 30 แหง สปา 36
แหง สาขา/จุดจําหนายสินคาธุรกิจคาปลีก 293 สาขา และมีศูนยการคา 3 แหง โดยในระหวางไตรมาส บริษัทฯ ไดเปด
ใหบริการโรงแรมที่บริษัทเปนผูบริหารจัดการจํานวน 2 โรงแรม ที่อาบูดาบี และที่เกาะสมุย นอกเหนือไปจากการเปด
รานอาหารเพิ่มเติมสุทธิ 17 สาขา สปาอีก 3 แหง รวมไปถึงการประสบความสําเร็จในการควบรวมธุรกิจจัดจําหนายและ
รับจางผลิตตั้งแตไตรมาส 3 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดเปดพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งหลุยส ทุซโซด ที่ศูนยการคารอยัล การเดน
พัทยา
ในภาพรวมของทั้งป 2552 บริษัทฯ ตองเผชิญกับความทาทายตางๆ หากธุรกิจอาหารสามารถเติบโตในทิศทางสวนกระแส
โดยรายไดรวมจากธุรกิจอาหารนั้นเพิ่มสูงขึ้นในอัตรารอยละ 13 ซึ่งสามารถชวยลดผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของ
รายไดจากธุรกิจโรงแรมในอัตรารอยละ 19 อยางไรก็ดี อุปสรรคตางๆ ในป 2552 กลับทําใหบริษัทฯ เสริมความแข็งแกรง
มากในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
1. ธุรกิจอาหารสามารถทํากําไรเพิ่มสูงขึ้นในอัตรารอยละ 59 (รวมสวนแบงกําไร) ทั้งจากการรับรูผลการดําเนินงาน
ของกิจการเดอะ คอฟฟ คลับและไทย เอ็กซเพรสเต็มป และจากการบริหารระบบการจัดซื้อวัตถุดิบที่สงผลให
อัตราทํากําไร (EBITDA margin) สูงขึ้นจากรอยละ 13 ในป 2551 เปนรอยละ 15 ในป 2552
2. ธุรกิจโรงแรมยังสามารถรักษาสภาพคลองและทํากําไรได ซึ่งเปนผลมาจากมาตรการลดคาใชจายตางๆ รวมถึง
เรื่องคาจางที่ปรับลดชั่วคราวในภาวะการณที่ธุรกิจไดรับผลกระทบ การสลับเวลาดําเนินงานของรานอาหารใน
โรงแรมหรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
ตลอดจนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
และการใชทรัพยากร
สาธารณูปโภคอื่นๆ
3. ธุรกิจจัดจําหนายและรับจางผลิตไดเขามาเปนหนึ่งในธุรกิจของบริษัทฯ จากแผนการปรับโครงสรางทางธุรกิจกับ
บริษัทในเครือซึ่งเปนผูดําเนินธุรกิจดังกลาว ไดแก บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น ในเดือนมิถุนายน ซึ่งทําใหไมเนอร
คอรเปอเรชั่น มีสถานะเปนบริษัทยอย และไดเริ่มนํางบการเงินมารวมกับบริษัทฯ ตั้งแตกลางป 2552 เปนตนมา
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ทั้งนี้ ตลอดทั้งป 2552 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญแกการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารคาใชจายและเพิ่ม
อัตราการทํากําไร โดยการจัดตั้งระบบบริการสวนกลาง ทั้งในดานบัญชี การสั่งซื้อวัตถุดิบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
ทรัพยากรบุคคล เพื่อใชประโยชนจากการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale)
สรุปสาระสําคัญของผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 ป 2552
สําหรับผลประกอบการชวงไตรมาส 4 ป 2552 บริษัทฯ มีรายไดรวม 5,107 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 22 ทั้งนี้ สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ รวมรายไดจากธุรกิจจัดจําหนายและรับจางผลิตสินคาของบมจ. ไมเนอร
คอรปอเรชั่น ในไตรมาส 4 นี้ เปนจํานวน 663 ลานบาท ซึ่งรับรูเรื่อยมาหลังจากปรับโครงสรางทางธุรกิจในเดือนมิถุนายน
อยางไรก็ดีรายไดจากธุรกิจอาหารก็เพิ่มขึ้นรอยละ 6 จากชวงเดียวกันของปกอน แตที่สําคัญสําหรับไตรมาสนี้คือรายได
จากธุรกิจโรงแรมและสปาเพิ่มขึ้นรอยละ 7 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน นับเปนไตรมาสแรกในรอบป 2552 ที่ธุรกิจ
โรงแรมและสปาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน สาเหตุหลักสวนหนึ่งมาจากในไตรมาส 4 ป 2551 ไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณปดสนามบินสุวรรณภูมิ แตอยางไรก็ดีอัตราการเขาพักในไตรมาส 4 ป 2552 นอกจากจะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป
กอนแลว ยังเปนระดับที่สูงสุดของป จึงเริ่มเปนสัญญาณที่ดีวาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเริ่มฟนตัว
สําหรับกําไรสุทธิในไตรมาส 4 ป 2552 จํานวน 618 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนถึงอัตรารอยละ 49 สาเหตุ
หลักที่สําคัญประการแรก คือ ธุรกิจหลักซึ่งไดแก ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารมีกําไรเพิ่มขึ้นและมีอัตราการทํากําไรสูงขึ้น
เนื่องจากประสิทธิภาพในควบคุมตนทุนทางตรงและคาใชจายในการขายและบริหาร เหตุผลประการที่สอง คือ บริษัทมีการ
รับรูกําไรจากธุรกิจจัดจําหนายและรับจางผลิต จํานวน 35 ลานบาทเทียบกับปกอนที่บริษัทยังไมมีแผนการปรับโครงสราง
ธุรกิจ
ทั้งนี้ ในดานโครงสรางรายได ธุรกิจอาหารคิดเปนสัดสวนรอยละ 50 ของรายไดรวม รองลงมาเปนรายไดจากธุรกิจโรงแรม
และสปา คิดเปนสัดสวนรอยละ 33 และธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคา คิดเปนสัดสวนรอยละ 13 สวนที่เหลือมาจาก
รายไดจากธุรกิจศูนยการคาและบันเทิง และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ในไตรมาสสุดทายของปนี้ รายไดจากธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นรอยละ 6 จากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากบริษัทฯ นําเสนอ
กลยุทธทางการตลาดอยางตอเนื่อง ประกอบกับขยายสาขาควบคูกันไป สําหรับธุรกิจโรงแรมและสปาในไตรมาส 4 เริ่ม
เห็นสัญญาณฟนตัว จากอัตราการเขาพักเฉลี่ยของกลุมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 58 เทียบกับรอยละ 54 ในชวงเดียวกันของป
กอน ทําใหรายไดปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 7 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
รายไดจําแนกตามประเภทธุรกิจในไตรมาส 4
หนวย: ลานบาท
อาหาร
โรงแรมและสปา
อสังหาริมทรัพย
ศูนยการคาและบันเทิง
จัดจําหนายและผลิตสินคา
สวนแบงกําไร
รายไดรวม

ไตรมาส 4
ป 2552
2,541
1,701
9*
133
663
59
5,107

หมายเหตุ : *รายไดคาเชา จากโครงการ ดิเอสเตท สมุย

สวนที่ 1 หนา 138

ไตรมาส 4
ป 2551
2,403
1,591
10*
144
41
4,189

เปลี่ยนแปลง(รอยละ)
6%
7%
-10%
-8%
n.a.
45%
22%

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ผลการดําเนินงานในงวดป 2552
ผลประกอบการในป 2552 บริษัทฯ มีรายไดรวม 17,291 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนในอัตรารอยละ 5
และมีกําไรสุทธิ 1,400 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 26 โครงสรางรายไดหลัก ไดแก ธุรกิจอาหาร
และธุรกิจโรงแรมและสปา คิดเปนสัดสวนรอยละ 58 และ 30 ของรายไดรวมตามลําดับ และรายไดจากธุรกิจจัดจําหนาย
และรับจางผลิต คิดเปนสัดสวนรอยละ 8 ของรายไดรวม ซึ่งรวมรายไดเพียง 6 เดือนเทานั้น ในป 2552 นี้ รายไดจากธุรกิจ
อาหารเพิ่มขึ้นรอยละ 13 จากการขยายสาขาจํานวน 69 สาขานับจากสิ้นป 2551 ซึ่งเปนการขยายสาขาที่บริษัทลงทุนเอง
37 สาขา และเปนสาขาแฟรนไชส จํานวน 32 สาขา
ในสวนธุรกิจโรงแรม ป 2552 มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยรอยละ 52 ลดลงจากรอยละ 65 ในปกอน โดยอัตราหองพักเฉลี่ยตอ
คืนอยูที่ 5,880 บาท ลดลงรอยละ 7 จากชวงเดียวกันในปกอน
รายไดจําแนกตามประเภทธุรกิจในงวด 1 ป
หนวย: ลานบาท
อาหาร
โรงแรมและสปา
อสังหาริมทรัพย
ศูนยการคาและบันเทิง
จัดจําหนายและผลิตสินคา
สวนแบงกําไร
รายไดรวม

ป 2552
9,970
5,210
29*
535
1,379
169
17,291

ป 2551
8,790
6,394
621
594
116
16,399

เปลี่ยนแปลง(รอยละ)
13%
-19%
-95%
-10%
n.a.
46%
5%

หมายเหตุ : *รายไดคาเชา จากโครงการ ดิเอสเตท สมุย

ณ สิ้น ป 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 28,271 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,206 ลานบาท เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวม ณ สิ้นป
2551 ทั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา ไดแก โรงแรมอนันตรา คีฮาวา ที่
ประเทศมัลดีฟส และเซ็นตรีจิส โฮเท็ล แอนด เรสซิเด็นส กรุงเทพ และสวนขยายหองพักแบบพูลวิลลาที่โรงแรมโฟรซีซั่นส
เชียงใหม รวมถึง การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยจากการนํางบการเงินของ บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น มาจัดทํางบการเงินรวม
กับกลุมบริษัท
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 16,217 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปที่แลว 3,456 ลานบาท เปนผลจากระหวางป บริษัทไดออกหุน
กู จํานวน 2,000 ลานบาท อายุ 4 ป และมีการชําระคืนหุนกูที่ครบกําหนดชําระไป 550 ลานบาท และมีเงินกูยืมระยะยาว
เพิ่มขึ้นสุทธิ 979 ลานบาท และสวนที่เหลือเปนผลจากหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น สวนมากมาจากเจาหนี้การคาจากธุรกิจการ
ผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากการนํางบการเงินของไมเนอร คอรปอเรชั่นเขามารวมกับงบการเงินของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน สวน
ของผูถือหุนของบริษัทฯจํานวน 12,054 ลานบาท ลดลง 250 ลานบาท แมวาบริษัทฯ จะมีกําไรสุทธิทั้งปจํานวน 1,400
ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจาก 1) การลดทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวแบบเฉพาะเจาะจงของบริษัทซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
แผนการปรับโครงสรางทางธุรกิจ 2) การบันทึกสวนต่ําจากการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกันจากการลงทุนในไม
เนอรคอรปอเรชั่น และ 3) การจายเงินปนผลของบริษัทฯ ในป 2552
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 2,795 ลานบาท ลดลง 593 ลานบาท เมื่อเทียบชวงเดียวกัน
ของปที่ผานมา ซึ่งเปนผลจากการลดลงของกําไรจากการดําเนินงานเปนหลัก ทั้งนี้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจายจากการ
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พัฒนาการที่สําคัญในไตรมาส4 ป 2552
ธุรกิจอาหาร
ในไตรมาส 4 ป 2552 บริษัทฯ มีสาขารานอาหารทั้งสิ้น 1,112 สาขา แบงเปนสาขาที่บริษัทฯ ลงทุนเอง 682 สาขา คิดเปน
สัดสวนรอยละ 61 และสาขาแฟรนไชส 430 สาขา คิดเปนสัดสวนรอยละ 39 โดยเปนสาขาในประเทศไทย 733 สาขา คิด
เปนสัดสวนรอยละ 66 และเปนสาขาในตางประเทศ 379 สาขา คิดเปนสัดสวนรอยละ 34 ในประเทศออสเตรเลีย
นิวซีแลนด จีน ภูมิภาคตะวันออกกลาง สิงคโปร และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยในชวงไตรมาสที่
4 ป 2552 บริษัทฯ มีจํานวนรานเปดใหมสุทธิ 17 สาขา แบงเปนสาขาที่บริษัทฯ ลงทุนเอง จํานวน 10 สาขา และสาขาแฟ
รนไชส จํานวน 7 สาขา
รานอาหารจําแนกตามที่บริษัทลงทุนเองและแฟรนไชส
จํานวนรานสาขา
บริษัทลงทุนเอง
- ประเทศไทย
- ตางประเทศ
สาขาแฟรนไชส
- ประเทศไทย
- ตางประเทศ
รวมสาขารานอาหาร

ไตรมาส 4 ป2552
682
581
101
430
152
278
1,112

เปลี่ยนแปลง
(q-q)
10
8
2
7
2
5
17

เปลี่ยนแปลง
(y-y)
37
21
16
32
8
24
69

เปลี่ยนแปลง
(q-q)
0
1
2
7
-1
6
1
1
17

เปลี่ยนแปลง
(y-y)
1
8
6
14
1
27
17
-5*
69

รานอาหารจําแนกตามแบรนด
จํานวนรานสาขา
ไตรมาส 4 ป2552
เดอะพิซซา
244
สเวนเซนส
230
ซิซเลอร
42
แดรี่ควีน
233
เบอรเกอรคิง
23
เดอะคอฟฟคลับ
241
ไทยเอ็กซเพรส
78
อื่นๆ
21
รวมสาขารานอาหาร
1,112
หมายเหตุ: *ในชวง 1 ปที่ผานมา ปดรานเลอแจสในประเทศจีนจํานวน 5 สาขา
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ธุรกิจโรงแรมและสปา
ในเดือนตุลาคมที่ผานมา บริษัทฯ เปดใหบริการหองพักรูปแบบพูลวิลลา 12 หองอยางเปนทางการ ซึ่งเปนสวนตอขยาย
ของโรงแรมโฟรซีซั่น เชียงใหม จากเดิมที่มีหองพักประเภทพาวิลเลี่ยนจํานวน 64 หอง ซึ่งการเปดหองพักเพิ่มเติมประเภท
พูล วิลลาดังกลาวนั้น เปนการเสริมความตองการใหกับลูกคาที่ชอบความเปนสวนตัว ซึ่งอัตราราคาหองพักเฉลี่ยตอคืนจะ
สูงกวาประเภทพาวิลเลี่ยน จึงคาดวาจะสงผลใหอัตราหองพักเฉลี่ยตอคืนของโรงแรมเพิ่มขึ้นได และในเดือนเดียวกัน
บริษัทฯ ก็มีการเปดใหบริการโรงแรม คัสร อัล ซาราป เดสเสิรท รีสอรท โดยอนันตรา ที่อาบูดาบี ประเทศสาธารณรัฐ
อาหรับเอมิเรต ซึ่งเปนโรงแรมที่บริษัทฯ เปนผูบริหารงานตามสัญญาจางบริหาร โดยใหบริการหองพักจํานวน 206 หอง
ในเดือนพฤศจิกายน โรงแรมอนันตรา ลาวาณา รีสอรท แอนด สปา ซึ่งเปนโรงแรมที่บริษัทฯ เปนผูบริหารงานตามสัญญา
จางบริหาร ไดเปดดําเนินการอยางเปนทางการ โดยตั้งอยูที่หาดเฉวง เกาะสมุย และใหบริการหองพักจํานวน 122 หอง
ณ ปจจุบัน บริษัทมีโรงแรมที่ลงทุนเองจํานวน 24 โรงและมีโรงแรมที่รับจางบริหารอีก 6 โรง รวมทั้งหมดใน 8 ประเทศ มี
จํานวนหองพักทั้งสิ้น 3,561 หอง ลงทุนเอง 2,874 หองและรับจางบริหาร 687 หอง
สําหรับธุรกิจสปา แบรนดหลักของบริษัทฯ ไดแก อนันตราสปา และมันดาราสปา ซึ่งนอกเหนือไปจากการเขาลงทุนเองแลว
บริษัทฯ ยังรับจางบริหารสปาในโรงแรมชั้นนําตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศอีกดวย ณ สิ้นป 2552 บริษัทฯ มี
จํานวนสปาทั้งสิ้น 36 แหง ในประเทศไทย จีน มัลดีฟส แทนซาเนีย จอรแดน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต ตุรกี อินเดีย
อียิปต และ เวียดนาม โดยในไตรมาส 4 นี้ มีเปดเพิ่ม 3 แหงที่ประเทศตุรกี สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต และไทย
ธุรกิจศูนยการคาและบันเทิง
ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ไดเปดดําเนินการพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง Louis Tussauds แหงที่ 5 ของโลกที่ศูนยการคารอยัล
การเดน พลาซา พัทยา ซึงเปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงหุนขี้ผึ้งเสมือนจริงของบุคคลสําคัญและคนดังระดับโลกทั้งไทยและ
ตางประเทศกวา 70 ตัว ซึ่งพิพิธภัณฑแหงนี้ จัดเปนแหงแรกในภูมิภาคเอเชีย
ปจจุบันบริษัทฯ มีศูนยการคา 3 แหง ไดแก 1) ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา พัทยา 2) ศูนยการคา Turtle Village
Shopping Plaza ที่ภูเก็ต และ 3) ศูนยการคารอยัลการเดน พลาซา กรุงเทพ และดําเนินธุรกิจบันเทิงแบงไดเปน 5 กลุม
คือ1) พิพิธภัณฑ Ripley’s Believe It or Not! 2) โรงภาพยนตร 4 มิติ 3) โกดังผีสิง 4) มหัศจรรยเขาวงกต และ 5)
พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง หลุยส ทุสโซดส แว็กซเวิรค
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ธุรกิจคาปลีกและรับจางผลิตสินคา
ณ สิ้นไตรมาส 4 ป 2552 บริษัทฯ มีจํานวนรานคาและจุดจําหนายทั้งสิ้น 293 แหง แบงเปนสินคาประเภทแฟชั่น จํานวน
215 แหง และสินคาประเภทเครื่องสําอางค จํานวน 60 แหง และสินคาประเภทอื่น จํานวน 18 แหง โดยบริษัทฯ เปนผูจัด
จําหนายสินคาแบรนดชั้นนําตาง ๆ ไดแก เอสปรี บอสสินี่ ทิมเบอรแลนด ชารลสแอนดคีธ เรดเอิรธ บลูม ลาเนจ สแมช
บ็อกซ ทูมี่ เฮงเคล ไทมไลฟ และเวิลดบุค ลาสุด บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งจากบริษัท GAP Inc. ผูผลิตเสื้อผาระดับโลกให
เปนตัวแทนการจัดจําหนายเสื้อผาและสินคาในประเทศไทย โดยรานเสื้อผา GAP แหงแรกจะเปดดําเนินการในเดือน
มีนาคม 2553 นอกเหนือจากธุรกิจจัดจําหนายสินคา บริษัทฯ ยังเปนผูนําในธุรกิจรับจางผลิตสินคาอุปโภคบริโภค (Fast
Moving Consumer Goods) ใหกับบริษัทชั้นนําระดับโลกอีกดวย
ผลการดําเนินงานจําแนกรายธุรกิจ
กําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีและคาเสื่อม (EBITDA)
หนวย: ลานบาท
ไตรมาส 4 ป 2552
อาหาร
397
โรงแรมและสปา
646
อสังหาริมทรัพย
ศูนยการคาและบันเทิง
76
จัดจําหนายและผลิตสินคา
58
สวนแบงกําไร
59
รวม
1,237
กําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย ภาษีและคาเสื่อม (EBITDA)
หนวย: ลานบาท
อาหาร
โรงแรมและสปา
อสังหาริมทรัพย
ศูนยการคาและบันเทิง
จัดจําหนายและผลิตสินคา
สวนแบงกําไร
รวม

ป 2552
1,483
1,678
1
340
120
169
3,791

ไตรมาส 4 ป 2551
291
586
60
96
41
1,074

ป 2551
1,136
2,288
358
406
116
4,303

เปลี่ยนแปลง(รอยละ)
37%
10%
n.a.
-20%
n.a.
45%
15%

เปลี่ยนแปลง(รอยละ)
31%
-27%
n.a.
-16%
n.a.
46%
-12%

ธุรกิจอาหาร
ยอดขายรวมจากธุรกิจอาหารทุกสาขา (ทุกรานรวมธุรกิจแฟรนไชส) ในไตรมาส 4 และงวดป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 9 และ
เพิ่มขึ้นรอยละ 12 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ตามลําดับ สาเหตุหลักมาจากการขยายสาขาอยางตอเนื่องของ
ภายใตแบรนด สเวนเซนส ซิซสเลอร แดรี่ควีน อีกทั้งแบรนด เดอะ คอฟฟ คลับ และไทยเอ็กซเพรส ทั้งรานคาที่ลงทุนเอง
และสาขาแฟรนไชส ซึ่งในป 2552 บริษัทมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA Margin) เพิ่มขึ้นจากอัตรารอยละ 13
เปนอัตรารอยละ 15 เปนผลจากการบริหารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานกอนจาย
ดอกเบี้ย ภาษีและคาเสื่อมราคา ในธุรกิจอาหารในไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 37 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน
และในป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 31 เมื่อเทียบกับปกอน
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ผลการดําเนินงานธุรกิจอาหารจําแนกตามแบรนด
ยอดขายรวมทุกสาขา (Total System Sales): รอยละ
ไตรมาส 4 ป 2552
ไตรมาส 4 ป 2551
ป 2552
ป 2551
เดอะพิซซา
-3.2
13.4
4.4
11.1
สเวนเซนส
11.9
10.2
9.0
12.2
ซิซเลอร
19.8
10.8
13.5
15.7
แดรี่ควีน
1.6
24.4
3.2
17.9
เบอรเกอรคิง
25.6
6.9
10.6
14.3
เดอะคอฟฟคลับ
13.3
15.5
16.9
18.1
ไทยเอ็กซเพรส
12.2
85.4
37.2
68.8
เฉลี่ย
8.6
17.9
11.9
17.8
หมายเหตุ: การเติบโตของยอดขายคํานวณจากยอดขายที่เปนสกุลเงินทองถิ่น เพื่อขจัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ธุรกิจโรงแรมและสปา
ผลประกอบการตามกลุมโรงแรม
ในไตรมาส 4 ปนี้ อัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมในกลุมแมริออท ประกอบดวยโรงแรม 4 แหง ที่ กรุงเทพ พัทยา หัวหิน
และภูเก็ต อยูที่ระดับสูงสุดของกลุมโรงแรมทั้งหมด คือ รอยละ 69 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 63 ในชวงเดียวกันของปกอน แต
อัตราราคาหองพักเฉลี่ยลดลงรอยละ 14 ซึ่งเปนผลจากการแขงขันดานราคา โดยเฉพาะโรงแรมในกรุงเทพ และภูเก็ต
สําหรับกลุมที่มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยที่ดีรองจากกลุมแมริออท คือ กลุมโฟรซีซั่นส ซึ่งประกอบดวยโรงแรม 4 แหง ที่กรุงเทพ
เชียงใหม เชียงราย และเกาะสมุย มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยในไตรมาส 4 ที่ระดับรอยละ 62 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 43 ในชวง
เดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลจากอัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมที่กรุงเทพที่เพิ่มขึ้นเปนหลัก คือ รอยละ 70 เพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 44ในไตรมาส 4 ป 2551 ทั้งนี้เนื่องจากในป 2551 นั้นโรงแรมโฟรซีซั่นส กรุงเทพ ไดรับผลกระทบอยางหนักจาก
สถานการณทางการเมืองและการปดสนามบิน อยางไรก็ดีอัตราราคาหองพักเฉลี่ยยังคงลดลงรอยละ 23 ซึ่งเปนผลมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย เนื่องจากกลุมลูกคาของกลุมโฟรซีซั่นสสวนใหญเปนลูกคาตางชาติ และอัตราคาหองพักเฉลี่ย
อยูในระดับสูง จึงไดรับผลกระทบดานราคามากที่สุด
สําหรับโรงแรมกลุมอนันตรา (ประกอบดวย 12 แหง ที่กรุงเทพ หัวหิน เชียงราย ภูเก็ต 2 แหงที่เกาะสมุย กระบี่ บาหลี 2
แหงที่อาบูดาบี และอีก 2 แหงที่มัลดีฟส) ในไตรมาส 4 มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยลดลงในอัตรารอยละ 2 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน และอัตราราคาหองพักเฉลี่ยลดลงรอยละ 18
อนึ่ง บริษัทฯ ไมไดนํารายไดของโรงแรมที่บริษัทฯ รวมลงทุนมารวมในรายไดจากธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ แตจะรับรูเฉพาะ
ผลกําไรตามหลักวิธีสวนไดเสีย (Equity method) ซึ่งไดแก โรงแรม 3 แหงที่มัลดีฟส โรงแรม 5 แหงที่แทนซาเนีย และ
โรงแรมอีก 1 แหงที่เวียดนาม
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ผลการดําเนินงานธุรกิจโรงแรมจําแนกตามแบรนด
อัตราการเขาพัก (รอยละ)
แมริออท
อนันตรา
โฟรซี่ซั่นส
อื่นๆ
เฉลี่ย

ไตรมาส 4 ป2552
ไตรมาส 4 ป 2551
69.0
63.0
47.9
50.3
61.8
43.4
35.0
41.1
58.2
54.3
อัตราการเขาพัก (รอยละ)

ป 2552
ป 2551
แมริออท
62.9
74.2
อนันตรา
44.8
61.5
โฟรซี่ซั่นส
54.7
47.6
อื่นๆ
31.3
44.5
เฉลี่ย
52.3
65.3
หมายเหตุ: อื่นๆ ประกอบดวย โรงแรมนาลาดู ที่มัลดีฟส และโรงแรมฮารเบอรวิว ที่เวียดนาม

คาหองเฉลี่ย (บาท/คืน)
ไตรมาส 4ป 2552
ไตรมาส 4 ป 2551
4,104
4,796
7,828
9,498
8,219
10,644
8,489
8,833
6,133
7,147
คาหองเฉลี่ย (บาท/คืน)
ป 2552
2,832
3,751
5,081
2,970
3,570

ป 2551
3,021
4,774
4,623
3,632
3,881

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
จากการที่บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพยภายใตรูปแบบการจัดการแบบ mixed-use development กลาวคือ เปน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายควบคูไปกับการกอสรางโรงแรมในพื้นที่เดียวกัน โดย ณ ปจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการ
อสังหาริมทรัพยที่ เกาะสมุย ชื่อโครงการดิเอสเตท สมุย ตั้งอยูติดกับโรงแรมโฟรซีซั่น สมุย โดยโครงการดังกลาวมีบานพัก
ตากอากาศจํานวน 14 หลัง ซึ่งบริษัทฯไดขายและรับรูรายได ในป 2549 - ป 2551 จํานวน 7 หลัง ดังนั้น คงเหลือยอดรอ
การขายและรับรูรายไดจํานวน 7 หลัง ซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะปดการขายโครงการนี้ไดภายในป 2555 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได
เริ่มเปดใหจองโครงการเซ็นตรีจิส เรสสิเดนส ซึ่งเปนโครงการคอนโดมิเนียมในอาคารเดียวกับโรงแรมภายใตการบริหารงาน
โดยแบรนด เซ็นตรีจิส ซึ่งโครงการนี้จัดเปนคอนโดมิเนียมระดับหรูที่สุดแหงหนึ่งในกรุงเทพ มีกําหนดแลวเสร็จในปลายป
2553
ในไตรมาส 4 และงวดป 2552 บริษัทไมไดรับรูรายไดจากการขายสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ธุรกิจศูนยการคาและธุรกิจบันเทิง
ในไตรมาส 4 ป 2552 รายไดจากธุรกิจศูนยการคาและธุรกิจบันเทิงมีจํานวนทั้งสิ้น 133 ลานบาท และกําไรจากการ
ดําเนินงาน (EBITDA) จํานวน 76 ลานบาท ลดลงรอยละ 8 และรอยละ 20 จากชวงเดียวกันของปกอน ตามลําดับ และใน
งวดป 2552 บริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจศูนยการคาและธุรกิจบันเทิงมีจํานวนทั้งสิ้น 535 ลานบาท และกําไรจากการ
ดําเนินงาน (EBITDA) จํานวน 340 ลานบาทลดลงรอยละ 10 และรอยละ 16 จากชวงเดียวกันของปกอน ตามลําดับ ทั้งนี้
เปนผลสืบตอเนื่องมาจากการลดลงของจํานวนนักทองเที่ยว ซึ่งศูนยการคาของบริษัทฯ แตละแหงจะตั้งอยูติดกับโรงแรม
ของบริษัทฯ ทั้งในพัทยา กรุงเทพและภูเก็ต
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ธุรกิจจัดจําหนายและรับจางผลิตสินคา
บริษัท ฯ ไดเริ่มนํางบการเงินของไมเนอรคอรปอเรชั่นมาจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตกลางเดือนมิถุนายน 2552 ทําใหบริษัท
ฯ มีรายไดเพิ่มเติมจากธุรกิจจัดจําหนายและรับจางผลิตสินคาในไตรมาส 4 ป 2552 เปนจํานวน 663 ลานบาท และรับรู
กําไรจากการดําเนินงาน (EBITDA) ของธุรกิจจัดจําหนายและรับจางผลิต เปนจํานวน 58 ลานบาท
ในงวดป 2552 บริษัทฯรับรูรายไดธุรกิจจัดจําหนายและรับจางผลิตสินคาเปนจํานวน 1,379 ลานบาท และรับรูกําไรจาก
การดําเนินงาน (EBITDA) ของธุรกิจจัดจําหนายและรับจางผลิต เปนจํานวน 120 ลานบาท
โดยรายไดในป 2552 ที่บริษัทฯ รับรูรายไดจากการรับจางผลิต 656 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 48 และรายไดจาก
ธุรกิจคาปลีก 609 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 44 และรายไดจากการจําหนายสินคาอื่น 115 ลานบาท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 8
รายไดของไมเนอร คอรปอเรชั่น
ธุรกิจคาปลีก
ธุรกิจรับจางผลิต
ธุรกิจจัดจําหนายสินคาอื่น ๆ
รายไดรวม

ไตรมาส 4
ป 2552
314
303
47
663

(รอยละ)
47
46
7
100

ป 2552
609
656
115
1,379

(รอยละ)
44
48
8
100

จํานวนสาขาและจุดจําหนายของธุรกิจคาปลีก
จํานวนสาขา/จุดจําหนาย
กลุมสินคาแฟชั่น
กลุมเครื่องสําอาง
อื่น ๆ
รวม

ไตรมาส 4 ป2552
215
60
18
293

เปลี่ยนแปลง
(q-q)
-1
1
0
0

เปลี่ยนแปลง
(y-y)
-9
-5
-4
-18

สิ้นไตรมาส 4 ป 2552 บริษัทฯ มีจํานวนรานคาและจุดจําหนาย จํานวน 293 แหง เทากับไตรมาสกอน ซึ่งบริษัทฯปดจุด
ขายของกลุมสินคาแฟชั่น 1 แหง และเพิ่มสาขาในกลุมเครื่องสําอาง 1 แหง โดยปจจุบันรอยละ 73 ของรานคาและจุด
จําหนายทั้งหมดเปนของกลุมแฟชั่น ภายใตแบรนด เอสปรี บอสสินี่ ชารลสแอนดคีธ ทิมเบอรแลนด และอีกรอยละ 20 เปน
ของกลุมเครื่องสําอาง ภายใตแบรนด เรดเอิรธ บลูม ลาเนจ และ สแมชบอกซ และในเดือนมีนาคม 2553 บริษัทไดเพิ่มแบ
รนด แกป (GAP) อีกหนึ่งแบรนดในกลุมแฟชั่น
การวิเคราะหอตั ราสวนทางการเงิน
สําหรับอัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไรงวดป 2552 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 75.25 ลดลงจาก
รอยละ 83.20 และอัตรากําไรสุทธิลดลงจากรอยละ 11.54 เปนรอยละ 8.18 ในชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งก็เปนผลจากการ
ปรับตัวลดลงของรายไดจากธุรกิจโรงแรมและสปา และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ที่มีอัตรากําไรสูงกวาธุรกิจอาหาร รวมถึงการ
รวมธุรกิจจัดจําหนายและรับจางผลิต ซึ่งมีอัตรากําไรขั้นตนที่ต่ํากวาธุรกิจอื่นในกลุม และเปนสาเหตุใหอัตราผลตอบแทนตอ
ผูถือหุน ลดลงจากรอยละ 17.52 เปนรอยละ 11.50 เมื่อเทียบกับปกอน
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ในดานของการวิเคราะหความมีประสิทธิภาพนั้น พบวา อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยอยูที่รอยละ 5.25 ลดลงจากรอยละ
8.14 ในปกอน ทั้งนี้ที่ลดลง เนื่องจากในป 2552 บริษัทมีกําไรลดลงจากปกอน ประกอบกับระหวางป 2552 บริษัทมีการ
ลงทุนในโครงการอนันตรา คีฮาวา มัลดีฟส และโครงการเซ็นตรีจิสอยางตอเนื่อง ทําใหสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ ในขณะที่โครงการดังกลาวยังไมเปดดําเนินการ สงผลใหอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยลดลง
ดานสภาพคลองอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนลดลงจาก 0.90 เทาเปน 0.74 เทา เนื่องจากบริษัท ฯ มี
หุนกูที่ถึงกําหนดชําระคืนภายใน 1 ป เพิ่มขึ้นจากปกอน 725 ลานบาท ในขณะที่สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในจํานวนที่
นอยกวา ในสวนอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุนอยูที่ 0.88 เทา เพิ่มขึ้นจาก 0.63 เทา ณ สิ้นป
กอน เปนผลจากการนําหนี้สินของไมเนอรคอรปอเรชั่นมารวมในงบการเงินของบริษัทฯ ประกอบกับสวนของผูถือหุนลดลง
จากการลดทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวแบบเฉพาะเจาะจง และอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยลดลง
จาก 9.36 เทา ณ สิ้น ป 2551 เปน 6.93 เทา ณ สิ้น ป 2552 เนื่องจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานที่ลดลงเปน
หลัก
อัตราสวนทางการเงิน
ความสามารถในการทํากําไร (12 เดือน)
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
ความมีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
(12 เดือน)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) (ไตรมาส 4)
ความสามารถในการดํารงสภาพคลอง
สินทรัพยหมุนเวียนตอหนีส้ ินหมุนเวียน (เทา)
ภาระหนี้สนิ ตอทุน
อัตราสวนหนี้สนิ สวนที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนหนี้สนิ สวนที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ (เทา) (12 เดือน)

31 ธ.ค. 52

31 ธ.ค. 51

75.25%
8.18%
11.50%
31 ธ.ค. 52
5.25%

83.20%
11.54%
17.52%
31 ธ.ค. 51
8.14%

14

13

31 ธ.ค. 52

31 ธ.ค. 51

0.74
31 ธ.ค. 52
0.96
0.88
31 ธ.ค. 52
6.93

0.90
31 ธ.ค. 51

0.74
0.63
31 ธ.ค. 51
9.36

แนวโนมในอนาคต
ป 2553 ไดเริ่มแสดงสัญญาณในดานบวกตอเนื่องจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจในชวงครึ่งปหลังของป 2552 ความเชื่อมั่น
ของภาคธุรกิจและผูบริโภคไดปรับตัวดีขึ้น ดังจะเห็นไดจากอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ไดแก ภาคการสงออกและการ
ทองเที่ยว โดยในปนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยคาดการณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในอัตรารอยละ 4 เมื่อเทียบกับปที่
แลวที่ติดลบรอยละ 2.3 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดเตรียมแผนงานรองรับการเติบโตดังกลาวดวยการขยายรานอาหารจํานวน 80
สาขา เพิ่มขึ้นจากจํานวน 69 สาขาที่เปดในป 2552 นอกจากนี้ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยยังคาดการณจํานวน
นักทองเที่ยวตางชาติที่จะเดินทางเขามาในประเทศไทยในป 2553 นี้กวา 15.5 ลานคน ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ มีความเชื่อมั่น
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ในป 2551 บริษัทรับรูกําไรจากการขายอสังหาริมทรัพยในสัดสวนรอยละ 6 ของกําไรทั้งหมด อยางไรก็ดี ในป 2552 ที่ผาน
มา บริษัทไมไดมีการบันทึกรายไดจากธุรกิจดังกลาว ถึงแมบริษัทฯ จะสามารถขายคอนโดบางสวนของโครงการ เซ็นต รีจีส
ไดในปที่ผานมา หากยังไมสามารถรับรูเปนรายไดได เนื่องจากยังไมไดโอนกรรมสิทธิใหแกผูซื้อ ซึ่งบริษัทฯ คาดการณวา
ในป 2553 นี้ บริษัทฯ จะสามารถบันทึกรายไดจากโครงการอสังหาริมทรัพย ทั้งสองโครงการ คือ คอนโด เซ็นต รีจีส
จํานวน 8-10 ยูนิตและวิลลาของดิ เอสเตท สมุยจํานวน 1-2 หลัง ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นวา การเริ่มตนบันทึกรายไดจากการ
ขายอสังหาริมทรัพยของโครงการ เซ็นต รีจีส จะมีสวนสําคัญตอการเสริมความเขมแข็งใหกับผลประกอบการของบริษัทฯ
ในป 2553 นี้
นอกจากการลงทุนและพัฒนาโครงการเองแลว บริษัทฯ ยังไดเล็งเห็นชองทางการขยายธุรกิจในอนาคตอื่นๆ ซึ่งจากวิกฤติ
เศรษฐกิจโลกในครั้งนี้ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของบทบาทผูนําเศรษฐกิจ นําโดยประเทศที่มีมูลคาการบริโภคและการ
เติบโตของกําลังการซื้อสูง เชน ประเทศจีน และประเทศอินเดีย นอกจากนี้ ประเทศอื่นๆ ในกลุมตะวันออกกลางหรือใน
ภูมิภาคเอเชียเริ่มมีความสําคัญโดยการเปนแหลงโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการขยายฐานธุรกิจปจจุบันของ
บริษัทฯ ในประเทศจีน ออสเตรเลีย ภูมิภาคตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใตและแอฟริกาแลว บริษัทฯ ยังคงมอง
หาแนวทางในขยายธุรกิจในประเทศอื่นๆ ที่มีอุปสงคและมีโอกาสการเติบโตสูง จากการประชาสัมพันธและทําการตลาด
อยางตอเนื่อง เพื่อใหแบรนดของบริษัทฯ เปนที่ยอมรับทั่วโลก โดยในป 2552 บริษัทไดลงนามในสัญญาแฟรนไชสกับคูคา
ในประเทศอินเดียและเวียดนาม เพื่อเปดตลาดใหมใหกับ เดอะ พิซซา คัมปะนี สเวนเซนส และไทย เอ็กซเพรส ทั้งนี้ บริษัท
ฯ ตั้งเปาหมายไววา จะสามารถขยายรานอาหารอยางนอย 90 สาขาในสองประเทศดังกลาว ภายใน 5 ปขางหนา
สําหรับธุรกิจโรงแรม แบรนดอนันตราจัดเปนทรัพยสินทางปญญาที่สําคัญในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ
เฉพาะในป 2552 บริษัทไดลงนามในสัญญารับจางบริหารโรงแรมจํานวน 9 แหง ในประเทศไทย อินโดนีเซีย ประเทศจีน
ประเทศอินเดีย ประเทศโอมาน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ทําใหบริษัทมีสัญญารับจางบริหารโรงแรมทั้งหมดรวมแลว 21
แหง ในจํานวนนี้ 6 แหงไดเปดดําเนินการแลว ซึ่งภายใน 12 เดือนขางหนา จะมีโรงแรมที่บริษัทฯ เปนผูบริหารเปดให
ดําเนินการ 2 แหงนอกเหนือไปจากโรงแรมที่บริษัทฯ เปนผูลงทุนเอง (โรงแรมอนันตรา คีฮาวา ที่มัลดีฟส และโครงการ
เซ็นต รีจีส) ไดแก
1. โรงแรม อนันตรา ฟลามิงโก วิลลาส ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
2. โรงแรม อนันตรา สะวันนา วิลลาส ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
จากความสําเร็จในการสรางและบริหารแบรนดตางๆ ของบริษัท สงผลใหอนาคต บริษัทฯ จะมีรายไดที่มาจากการ
ใหบริการ (fee-based income) มากขึ้น ทั้งจากการใหแฟรนไชสรานอาหารและการรับจางบริหารโรงแรม ทั้งนี้ จาก
จุดเริ่มตนของแบรนด พิซซา คัมปะนี และอนันตราในป 2546 กําไรสุทธิและความสามารถในการทํากําไรนั้นปรับตัวสูงขึ้น
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ดัชนีชนี้ ําทางเศรษฐกิจที่สําคัญ

2552

2553F

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศไทย

(2.3%)
3.5% – 4.7%
เอเชีย
1.3%
4.7%
ประเทศจีน
8.7%
10.0%
ประเทศอินเดีย
5.6%
7.7%
ภูมิภาคตะวันออกกลาง
2.2%
4.5%
เฉลี่ยทั่วโลก
(0.8%)
3.9%
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาในประเทศไทย
14.0 ลาน
15.6 ลาน
ที่มา สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย International Monetary Fund และการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย

ทั้งนี้ ตลอดทศวรรษที่ผานมา สวนหนึ่งที่ชวยใหเกิดการเติบโตอยางตอเนื่องของบริษัทฯ เปนผลมาจากการควบรวมและ
เขาซื้อกิจการ ดังจะเห็นไดจากความสําเร็จในชวงปที่ผานมา เชน การลงทุนในกลุมโรงแรมของเอเลวานา ในแอฟริกา และ
กลุมรานอาหารในประเทศสิงคโปรและออสเตรเลีย สงผลใหกําไรจากธุรกิจอาหาร (รวมสวนแบงกําไร) เติบโตสูงถึงอัตรา
รอยละ 59 ในป 2552 และบริษัทฯ ยังสามารถใชแบรนดดังกลาวขยายธุรกิจในประเทศอื่นๆ ไดอีกดวย โดยเดอะ คอฟฟ
คลับจากออสเตรเลียไดมาเปดตัวในประเทศไทย ในขณะที่แบรนดไทย เอ็กซเพรส จากสิงคโปร ไดขยายสาขาในภูมิภาค
ตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ทั้งนี้ จากแผนการขยายธุรกิจในระยะยาวของบริษัทฯ การเขาซื้อกิจการอื่นจัดเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง ที่จะชวยสราง
ความเติบโตใหกับบริษัทฯ โดยในป 2553 นี้ บริษัทฯ ไดวางแผนที่จะเขาซื้อกิจการทั้งโรงแรมและรานอาหาร เพื่อชวยเพิ่ม
มูลคาใหแกผูถือหุน ภายใตการจัดการทางการเงินที่รอบคอบ และจากการเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในป 2553 บริษัทฯ ยัง
ไดเตรียมวงเงินกูจากธนาคารพาณิชยทั้งในและตางประเทศเพื่อรองรับแผนในการเขาซื้อดังกลาว ภายใตอัตราหนี้สินสุทธิ
ตอทุนของบริษัทฯ ที่ยังอยูในระดับเพียง 0.88 เทา
ทั้งนี้ หากการทองเที่ยวไทยยังคงฟนตัวอยางตอเนื่องจนสิ้นป 2553 ตลอดจนบริษัทฯ ประสบความสําเร็จจากการเขาซื้อ
กิจการอื่นที่ไดวางแผนไว บริษัทฯ เชื่อมั่นวา ผลประกอบการและผลกําไรในป 2553 นี้จะสามารถแสดงอัตราการเติบโตได
อยางมีนัยสําคัญ
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11.3 คาตอบแทนผูสอบบัญชี (audit fee)
11.3.1 ในป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีคาตรวจสอบบัญชีดังนี้
- คาตรวจสอบบัญชีสําหรับบริษัท จํานวน 1,743,000 บาท
- คาตรวจสอบบัญชีสําหรับบริษัทยอยรวม จํานวน 17,051,510 บาท
11.3.2 คาบริการอื่น (non-audit fee)
ในป 2552 บริษัทมีคาธรรมเนียมสําหรับสอบทานงบการเงินรวมเพื่อใชเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการปรับโครงสรางธุรกิจ
ในป 2552 จํานวน 350,000 บาท
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12. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

ไมมี
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สวนที่ 2
การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา
ข อ มู ล ดั ง กล า วถู ก ต อ งครบถ ว น ไม เ ป น เท็ จ ไม ทํ า ให ผู อื่ น สํ า คั ญ ผิ ด หรื อ ไม ข าดข อ มู ล ที่ ค วรต อ งแจ ง ในสาระสํ า คั ญ
นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญ
ทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัท
ไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทําที่มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัท ไดรับรองความถูกตองแลว
บริษัทไดมอบหมายให นางปรารถนา มงคลกุล เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือชื่อของ นางปรารถนา มงคลกุล กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว
ดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายวิลเลียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

2.

ผูรับมอบอํานาจ

ประธานกรรมการ

นางปรารถนา มงคลกุล

ชื่อ

นางปรารถนา มงคลกุล

ลายมือชื่อ

กรรมการ

ตําแหนง

กรรมการ
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0B

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / อายุ /
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
1. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่
บริหาร (แตงตั้ง 2522)
อายุ 61 ป
- ไมมี -

2. นายพอล ชาลีส เคนนี่
กรรมการ (แตงตั้ง 2540)
อายุ 61 ป
- ไมมี 1B

3. นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการและประธานเจาหนาที่การเงิน
(แตงตั้ง 2541)
อายุ 46 ป
- ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
การจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก ลําปาง
- โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย จากสมาคมสงเสริมสถาบันไทย
กรรมการบริษัทไทย

- General Management Program,
Ashridge Management College ประเทศ
อังกฤษ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย จากสมาคมสงเสริมสถาบันไทย
กรรมการบริษัทไทย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หลักสูตร Director Diploma Examination จาก
สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทออสเตรเลีย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

การถือหุน
ในบริษัทฯ
ชวงเวลา
(หุน)*
358,135,822 ปจจุบัน

3,436,078

2531- 2544
2516- 2523
ปจจุบัน

14,215,944

2541-ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 1

2550-ปจจุบัน
2550-ปจจุบัน
2539 – 2541

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2B

- ประธานกรรมการและประธาน
เจาหนาที่บริหาร
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
- กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร

- กลุม บมจ.ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล และกลุม
บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
- บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป และบริษัทในเครือ
- บมจ. โรงแรม ราชดําริ และบริษัทในเครือ
- บมจ.เอส แอนด พี ซินดิเคท
- บจก. เอเวอรเรสต เวิรดไวด
- บมจ. เสริมสุข
- บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส
- บจก. ซาทชิ แอนด ซาทชิ
- บจก. โอกิลวี แอนด แมทเธอร (ประเทศไทย)
- บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป และบริษัทใน
เครือบมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป

- กรรมการ และประธานเจาหนาที่การเงิน - กลุม บมจ.ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล และกลุม
บมจ. ไมเนอร คอรปอเรชั่น
- บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป และบริษัทในเครือ
- กรรมการ
- บมจ. โรงแรม ราชดําริ และบริษัทในเครือ
- กรรมการ
- บมจ.เอส แอนด พี ซินดิเคท
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนตซีส
- บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / อายุ /
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

3B

4. นายอานิล ธาดานี่
กรรมการ (แตงตั้ง 2541)
อายุ 63 ป
-ไมม-ี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Chief Financial Officer
Certification Program รุน 1 จากสมาคมนัก
บัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศ
ไทย
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน6/2551
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of
California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร University of
Wisconsin, Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

การถือหุน
ในบริษัทฯ
(หุน)*

55,551,566

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2B

ชวงเวลา
2535 – 2539
2533 – 2535
2529 – 2531

- ผูอํานวยการฝายการเงินบัญชี
- ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี
- หัวหนาหนวยการเงิน

- บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
- บจก. ไทยแอรพอรท กราวด เซอรวิสเซส
- องคการ USAID / THAILAND

ปจจุบัน

- ผูกอตั้งและประธานกรรมการ

- บจก. ชิ มโฟนี อิ นเวสเม นท แมเนจเจอร และบจก.
ซิมโฟนี แคปตอล พารทเนอร
- บจก. เอส ไอ เอช แอล (บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยลอนดอน)
- บจก. ฮับ ซูน โกบอล
- บมจ. โรงแรม ราชดําริ
- บริษัทออคิด ฟารมาซูติเคิล จํากัด ประเทศ
อินเดีย
- บจก. ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล– บีวีไอ (บริษัทจด ทะเบียน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา)
- มหาวิทยาลัยการบริหาร สิงคโปร (Singapore
Management University)
International Institute for Strategic Studies

- กรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ และ สมาชิกของ
คณะกรรมการการลงทุน
- สมาชิก

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 2

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / อายุ /
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
5. นายเคนเนธ ลี ไวท
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ (แตงตั้ง 2541)
อายุ 63 ป
-ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาโทสาขาการบริหาร University of
Puget Sound Tacoma, WA ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program &
Chairman 2000 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุน
ในบริษัทฯ
(หุน)*
69,114

ชวงเวลา
ปจจุบัน

2535- 2544
2529- 2535
6. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
กรรมการ (แตงตั้ง 2543)
อายุ 38 ป
-ไมมี -

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการเงิน
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certificate Program –
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Directors Accreditation
Program
(DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

-

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 3

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2B

ปจจุบัน

- กรรมการบริหาร
- กรรมการและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- คณะกรรมการ
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการผูจัดการ
- ผูจัดการใหญ

- บมจ. ฟนันซา
- บมจ. เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป

- กรรมการผูจัดการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- นายกสมาคม
- กรรมการ
- กรรมการผูจัดการ

- 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
- บจก. เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท
- บจก. ธนาคม และการพัฒนา

- ฟนันซา แคปปตอล จํากัด
- บจก. ฟนันซา ประกันชีวิต
- บจก. ล็อกซบิท
- หอการคาอเมริกันในประเทศไทย
- บริษัท กูดเยียร จํากัด (มหาชน)
- บจก. แปซิฟค สยาม สตราทีจิค คอนซัลติ้ง
- ธนาคารเชส แมนแฮตตัน (สาขากรุงเทพฯ)

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / อายุ /
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
7. คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(แตงตั้ง 2551)
อายุ 64 ป
-ไมมี -

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาโท M.A. เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
เคมบริดจ ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท M.A. เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
วิลเลี่ยมส สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP)
2000 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

การถือหุน
ในบริษัทฯ
(หุน)*
-

ชวงเวลา
ปจจุบัน

2518-2550
2510-2518

8. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย
กรรมการอิสระ (แตงตั้ง 2547)
และกรรมการตรวจสอบ (แตงตั้ง 2549)
อายุ 56 ป
-ไมมี -

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

-

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2B

ปจจุบัน

-กรรมการและกรรมการบริหาร
-กรรมการ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการผลตอบแทน
-ประธานกรรมการ
-กรรมการและประธานอนุกรรมการ
ตรวจสอบ
-ประธานกรรมการ
-รองประธานกรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการผุจัดการใหญ (สํานักงานวิจัย)
-ฝายวิชาการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

- ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการผูจัดการ
- กรรมการผูจัดการ
- กรรมการ
- กรรมการ
เอกสารแนบ 1 หนาที่ 4

-ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
- บริษัทไทยพาณิชย นิวยอรคไลฟ ประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน)
- ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สถาบัน เอ ไอ ที
- บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด
- ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารแหงประเทศไทย
- บมจ. โรงแรม ราชดําริ
- Ocean Beauty Seafoods Inc. ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- AEA-SOS International, Health Risk
Management Company, and medical
services provider
- Kempinski AG
- บจก. ทุนลดาวัลย
- บจก. วังสินทรัพย
- บริษัท เอออน ริสค เซอรวิส (ไทย) จํากัด
- บมจ. คริสเตียนนีและนีลเส็น (ไทย)

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง / อายุ /
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

การถือหุน
ในบริษัทฯ
(หุน)*

420,000

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2B

ชวงเวลา
- กรรมการ
- กรรมการ

- บจก. ศรีจุลทรัพย
- บจก. เคมปน สยาม
- บมจ.ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล

2001-2004
2000-2001

- กรรมการและประธานเจาหนาที่ฝาย
ปฏิบัติการ – Minor Hotel Group
- กรรมการ
- Deputy Chief Financial Officer
- Group financial Controller

- บมจ. โรงแรม ราชดําริ และบริษัทในเครือ
- Orient-Express Hotels, Trains & Cruises
- Easi Solutions Plc.

9. นายเอ็มมานูเอล จูด ดิลิปรัจ ราชากาเรีย
กรรมการอิสระ (แตงตั้ง 2551)
และประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ –
Minor Hotel Group
อายุ 45 ป
-ไมมี -

- St. Peters College, private school in Sri
Lanka
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP)
2008 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

10. นายสตีเฟน ฮอนนาวสกี้
General Counsel
(แตงตั้ง 2550)

- Foreign Affairs/ Economics/Law
University of Virginia

-

2545-2550

-Consultant

-Linklaters (Thailand) Ltd

11.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

12.นางสาวไฮดี้ เกมเพล
Vice President of revenue management
and distribution
(แตงตั้ง 2551)

-Hospitality, Berufsfachschule Nurnberg,
Germany

13,090

2546-2551

-Director of Revenue Management

-Asia Pacific for Le Meridien Hotels and Resorts

* ณ 31 ธันวาคม 2552
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ปจจุบัน

รายชื่อบริษัทและบริษัทยอย
MINT บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย

บริษัทยอย

บริษัทยอย

1. บริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด
2. บริษัท รอยัล การเดน พลาซา จํากัด
3. บริษัท อารจีอาร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
4. บริษัท เอ็มสปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
5. บริษัท เอ็มสปา เวนเจอร จํากัด
6. บริษัท เอ็มสปา เอ็นเตอรไพรซ แมแนจเมนท (เซี่ยงไฮ) จํากัด
7. บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด
8. บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด
9. บริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด
10. บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด
11. RGE (HK) LIMITED

29. บริษัท โกโก รีครีเอชั่น จํากัด
30. บริษัท โกโก เรสซิเดนซ จํากัด
31. LODGING MANAGEMENT (MAURITIUS) LIMITED
32. บริษัท เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)
33. บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด
34. บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด
35. บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด
36. บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด
37. บริษัท อารจีอาร ฟูด เซอรวิส จํากัด
38. บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส จํากัด
39. บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด

57. บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
58. บริษัท อารมิน ซิสเท็มส จํากัด
59. บริษัท เอสมิโด แฟชั่นส จํากัด
60. บริษัท ไมเนอร คอนซัลแตนท แอนดเซอรวิส จํากัด
61. บริษัท ไมเนอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด
62. บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
63. บริษัท เรด เอิรธ ไทย จํากัด
64. บริษัท อมอรแปซิฟค (ไทยแลนด) จํากัด
65. บริษัท มารเวลลัส เวลธ จํากัด

12. บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด
13. บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด
14. บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด
15. บริษัท สมุย บีช เรสซิเดนซ จํากัด
16. บริษัท บานโบราณ เชียงราย จํากัด
17. บริษัท แมริม เทอเรซ รีซอรท จํากัด
18. บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)
19. บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด
20. บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด
21. บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด
22. LODGING MANAGEMENT (LABUAN) LIMITED
23. M&H MANAGEMENT LIMITED
24. LODGING INVESTMENT (LABUAN) LIMITED
25. HOSPITALITY INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED
26. บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร จํากัด
27.MINOR INTERNATIONAL (LABUAN) LIMITED
28. บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโลยี จํากัด

40. INTERNATIONAL FRANCHISE HOLDING (LABUAN) LIMITED
41. บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด
42. บริษัท เอส แอล อาร ที จํากัด
43. FRANCHISE INVESTMENT CORPORATION OF ASIA LIMITED
44. THE MINOR FOOD GROUP (CHINA) LIMITED
45. PRIMACY INVESTMENT LIMITED
46.DELICIOUS FOODSTUFF (LABUAN) LIMITED
47.DELICIOUS FOOD HOLDINGS (SINGAPORE)PTE LTD
48.DELICIOUS FOOD HOLDINGS (AUSTRALIA)PTE LTD
49. กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรต้ี ฟนด
50. กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย
51. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยทวี
52. THAIEXPRESS CONCEPTS PTE.LTD
53. บริษัท เจาพระยา รีซอรท แอนด เรสซิเดนท จํากัด
54. บริษัท ไมฝาด บีช รีซอรท จํากัด
55. Delicious Beverage (Labuan) Limited
56. The Coffee Club (Thailand) Ltd.

1. บริษัท ไมขาว เวเคชันวิลลา จํากัด
2. บริษัท ฮาเบอรวิว จํากัด
3. บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด
4. บริษัท ยูโทเปย โฮลดิง ไพรเวท จํากัด
5. บริษัท อาราเบียน สปา (ดูไบ) จํากัด
6. บริษัท ซิซเลอร (ไชนา) จํากัด
7. Tanzania Tourism and Hospitality Investment Ltd.
8. Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Ltd.
9. The Coffee Club Holding (Australia) Pty Ltd.
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บริษัทรวม

บริษัททีเกียวของ
1. บริษัท เลเชอร เอ็นเตอรไพรส จํากัด
2. บริษัท ไมเนอร โฮลดิ้ง ไทย จํากัด
3. บริษัท หัวหินคอนโดมิเนียม จํากัด
4. บริษัท ศรีพัฒน การเดนท จํากัด
5. บริษัท พนาราม จํากัด
6. บริษัท แอร ชารเตอรไฟท จํากัด
7. บริษัท พลูหลวง จํากัด

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2552
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน
โดยมี ป ระธานเจ า หน า ที่ ก ารเงิ น และผู จั ด การฝ า ยตรวจสอบภายในเป น สมาชิ ก ในฐานะเลขานุ ก ารและผู ป ระสานงาน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหปฏิบัติหนาที่ในการสอบทานขอมูลตางๆ ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การรายงานทางการเงิ น การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต พร อ มกั น นี้
คณะกรรมการตรวจสอบพยายามสงเสริมและผลักดันใหบริษัทมีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให
บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนใหการแนะนําในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในตอผูบริหาร
สําหรับป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) มีการประชุม 4 ครั้ง
เพื่อทบทวนและสอบทานขอมูลและรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท ซึ่งไดรับการรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได
พูดคุยถึงกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท ที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี
ในการประชุมแตละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดพบปะอยางอิสระกับฝายบริหารและผูตรวจสอบภายในและผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัท เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการทางบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ
การบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน และแผนงานการตรวจสอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังไดทบทวนและ
รับรองขอมูลและรายงานทางการเงินสําหรับทุกๆ สิ้นไตรมาสของป 2552 และไดใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทในการ
จัดทําแผนงาน เพื่อปองกันหรือลดจุดออนในการควบคุมภายใน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
ฝายตรวจสอบภายในมีหนาที่ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและขอบกพรองในการควบคุมภายในบริษัท โดยตรวจสอบ
กระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครืออยางมีระบบ จัดทํารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดี
นํ า เสนอแก ผู บ ริ ห ารของธุ ร กิ จ นั้ น ๆ เพื่ อ กํ า หนดแผนงาน การปฏิ บั ติ ง านในอนาคต และรายงานต อ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ
คณะกรรมการตรวจสอบตอไป ผูจัดการตรวจสอบภายในยังมีการประชุมอยางสม่ําเสมอกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อรายงานผลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในการทําใหมั่นใจไดวา
ข อ บกพร อ งดา นการควบคุ ม ภายในตา งๆ จะได รับ การแกไ ขและปอ งกัน อยา งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและภายในเวลาที่เ หมาะสม
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ไดอนุมัตินโยบายการทํารายการและการรายงานรายการที่อาจมี
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในระหวางป 2552 โดยไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในดําเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในการ
รายงานรายการดังกลาว
ฝายตรวจสอบภายในยังทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกและผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการจัดการความเสี่ยง ดาน
การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร เพื่อการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผานขบวนการตรวจสอบภายใน การติดตามผล
ภายหลังจากกระบวนการตรวจสอบภายใน และการเริ่มดําเนินการประเมินความเสี่ยงดวยตนเอง ทั้งนี้ ฝายตรวจสอบภายในยัง
ดําเนินงานรวมกับฝายบุคคล เพื่อใหมั่นใจวามีการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร และการจัดการความเสี่ยงดานจรรยาบรรณอยางมี
ประสิทธิผล โดยผานการพัฒนาบุคคลากร การจัดทํามาตรฐานและขอกําหนด และการจัดทําขอควรปฏิบัติ
ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1. รายงานทางการเงินในป 2552 มีความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได
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2. ระบบควบคุมภายในของบริษัท มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงพอที่ทําใหมั่นใจไดวา สินทรัยพของบริษัทมี
การปองกันและรักษาเปนอยางดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรไดถูกใชอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
3. บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
4. ผูสอบบัญชี ซึ่งไดแก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ไดปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม
5. รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2552 มีความสมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนสู
สงสุดของบริษัท
6. ในป 2552 กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตําแหนง
1. นายเคนเนธ ลี ไวท
2. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย
3. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม/
จํานวนครั้งที่ประชุม
4/4
0/4
4/4

7. คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ใหแตงตั้งบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งการแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีขึ้นอยูกับการ
อนุมัติของผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2553

นายเคนเนธ ลี ไวท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 3 หนา 2

