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1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงจัดตั้ งและอาศัยอยู่ในประเทศไทยตามท่ีอยู่ท่ีได ้

จดทะเบียนไวด้งัน้ี 

 

กรุงเทพฯ :  ชั้น 16 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ 99 ซอย รูเบีย ถ.สุขมุวิท 42  กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

พทัยา : 218/2-4 ม.10 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ประเทศไทย 

 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2531 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวม

เรียกบริษทัและบริษทัยยอ่ยว่า “กลุ่มบริษทั” 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในดา้นการลงทุน  การประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร และการจัดจําหน่ายและผลิตสินค้า กลุ่มบริษัทประกอบ

กิจการส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจการในประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ

สาธารณรัฐมลัดีฟส์ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส์ ประเทศศรีลงักา และประเทศออสเตรเลีย เป็นตน้ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบัญญัติการบัญชี  

พ.ศ. 2543 ซ่ึ งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเงินลงทุน

บางประเภทซ่ึงใชมู้ลค่ายติุธรรมตามท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชี 

 

การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ี รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญและการใช ้

ดุลยพินิจของผู ้บริหารซ่ึงจัดทําข้ึนตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฎิบัติ และต้องเปิดเผยเร่ืองการดุลยพินิจ 

ของผูบ้ริหารหรือความซับซ้อนหรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัสําคญัต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3   

 

ตวัเลขเปรียบเทียบไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอรายการในงบการเงินปีปัจจุบันตามท่ีอธิบายในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 5 เร่ืองการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขัดแยง้กัน

หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั  ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐาน

การบัญชี 

 

ก) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการ

บญัชีท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ท่ีกลุ่มบริษัท 

ไดน้าํมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ซ่ึงนาํมาใชก่้อนวนัท่ีผลบงัคบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินค้าคงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ 

    ขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมค้า 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง กําไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3   

   (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5   

   (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐาน

การบัญชี (ต่อ) 

 

ก) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการ

บญัชีท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ท่ีกลุ่มบริษัท 

ไดน้าํมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ซ่ึงนาํมาใชก่้อนวนัท่ีผลบงัคบัตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6  เร่ือง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

 

ผูบ้ริหารไดป้ระเมินแล้วว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินใหม ่

และมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง ท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินท่ีนาํเสนอ เวน้แต่ 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) กําหนดห้ามแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

และตอ้งแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้เกิดจากรายการกับผูถื้อหุ้นแยกต่างหากจากรายการกับผูถื้อหุ้น กิจการสามารถ

เลือกแสดงงบเด่ียว (งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) หรือสองงบ (งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ในกรณีท่ีกิจการมีการปรับปรุง

ยอ้นหลัง หรือจัดประเภทรายการใหม่  กิจการต้องแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นงวดของงวดท่ีนํามาเปรียบเทียบล่าสุด นอกเหนือ 

จากการแสดงงบ ณ วันส้ินงวดปัจจุบัน และ ณ วันส้ินงวดก่อน อย่างไรก็ดีสําหรับงบการเงินซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง 

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกท่ีกิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) มาใช้แต่กิจการสามารถ 

เลือกท่ีจะแสดงงบแสดงฐานะการเงินเพียงสองงบโดยไม่แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดท่ีนํามาเปรียบเทียบ กลุ่มบริษัท

ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีตั้ งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554  กลุ่มบริษัทเลือกท่ีจะแสดงสองงบ (งบกําไรขาดทุน และ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)  

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552)  กาํหนดใหกิ้จการตอ้งรวมต้นทุนท่ีประมาณในเบ้ืองต้นสําหรับการร้ือ การขนยา้ย และ 

การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์ กิจการต้องคิดค่าเส่ือมราคา

สําหรับส่วนประกอบของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนท่ีมีนัยสําคัญ

เม่ือเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น มาตรฐานท่ีมีการปรับปรุงใหม่กําหนดให้กิจการต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์  

มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบัญชี กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีตั้ งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อกาํไรสะสมจาํนวน 50 ลา้นบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5) 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) คํานิยามของบุคคลหรือกิจการท่ี เก่ียวข้องกันได้รวมการอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

ของกิจการ การร่วมค้าท่ีกิจการเป็นผูร่้วมค้า และโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานสําหรับผลประโยชน์ของพนักงานของ

กิจการ กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีตั้ งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ซ่ึ งจะมีผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลของ

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงินในงบการเงิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐาน

การบัญชี (ต่อ) 

 

ก) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการ

บญัชีท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ท่ีกลุ่มบริษัท 

ไดน้าํมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ซ่ึงนาํมาใชก่้อนวนัท่ีผลบงัคบัตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  40 (ปรับปรุง 2552) ให้ข้อกําหนดสําหรับการแสดงรายการและการวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย ์

เพ่ือการลงทุน กิจการต้องแสดงรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการ

สามารถวดัมูลค่าไดส้องวิธี คือ วิธีราคาทุน และวิธีมูลค่ายติุธรรม สําหรับวิธีมูลค่ายติุธรรมกิจการต้องรับรู้ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุน กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีตั้ งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยกลุ่ม

บริษทัจะใชวิ้ธีราคาทุนในการวดัมูลค่า และมีการจดัประเภทรายการใหม่ซ่ึงเดิมแสดงรวมในท่ีดินและโครงการระหว่างพฒันา และ

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ียงัคงกําหนดให้บันทึกบัญชี

สําหรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบติัตามวิธีซ้ือ โดยท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญับางประการ เช่น รายการจ่ายเพ่ือซ้ือธุรกิจต้องบันทึกด้วย

มูลค่ายติุธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายท่ีจัดประเภทเป็นหน้ีสินซ่ึงต้องวัดมูลค่าภายหลังการรวม

ธุรกิจโดยผลต่างจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ังกิจการสามารถเลือกวิธีในการวัดมูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุมในผูถู้กลงทุนได้โดยวัดตามมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ของผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุ้น 

ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุม ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมธุรกิจรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี

สําหรับการรวมธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

 

ข) มาตรฐานการบญัชีใหม่ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงยงัไม่มี 

ผลบงัคบัใชแ้ละกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฎิบติั 

 

มีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556  

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั    

    ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง 

    เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคา  

    ท่ีตีราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐาน

การบัญชี (ต่อ) 

 

ข) มาตรฐานการบญัชีใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงยงัไม่มีผลบังคับใช้

และกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฎิบติั (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได้ ซ่ึงรวมถึงภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หน้ีสิน

หรือสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากจาํนวนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายแก่ หรือได้รับคืนจากหน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยใช้

อตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีบงัคบัใช้อยู่หรือท่ีคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน ภาษีเงินได้รอการ 

ตดับญัชีคาํนวณโดยอ้างอิงจากผลแตกต่างชั่วคราวของฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือ

หน้ีสินนั้นดว้ยอตัราภาษีสําหรับงวดท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดท่ีกิจการ

คาดว่าจะตอ้งจา่ยชาํระหน้ีสินภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีบงัคบัใช้อยู่หรือท่ีคาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้

ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัจะเร่ิมนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาปฏิบัติตั้ งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยการ

ปรับปรุงยอ้นหลงั ซ่ึงคาดว่าน่าจะทาํใหมี้เกิดรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และมีผลกระทบต่อกาํไรสะสมและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้

ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 

 

2.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 

 

(1) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการท่ีกลุ่มบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน และโดยทั่วไปแล้วกลุ่มบริษัท 

จะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึง ในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีการควบคุมบริษัทอ่ืนหรือไม่ กิจการต้องพิจารณาถึง 

การมีอยูแ่ละผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปไดท่ี้กิจการสามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปัจจุบันรวมถึง

สิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปไดซ่ึ้งกิจการอ่ืนถืออยู่ด้วย กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันท่ี 

กลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่นํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันท่ี

กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชวิ้ธีการซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส้ําหรับการซ้ือบริษัทย่อย ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนและส่วนได้เสียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษัท รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระ  ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน และวัดมูลค่าเร่ิมแรกของ

สินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ของผูถู้กซ้ือ

ตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือ 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า  ตน้ทุนจะมีการปรับเพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทน 

ท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บ  ตน้ทุนนั้นจะรวมค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเงินลงทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(1) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 

กรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซ้ือธุรกิจของ 

ส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วันท่ีซ้ือของสินทรัพย์ท่ีได้มาท่ีระบุ

ได้และหน้ีสินท่ีรับมา ผูซ้ื้อต้องรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจ

ควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ

นอ้ยกว่ามูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเน่ืองจากมีการต่อรองราคาซ้ือ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงังบกาํไรขาดทุน 

 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษัท นโยบาย

การบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  

 

(2) รายการและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้กลุ่มบริษัท สําหรับการซ้ือส่วน

ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ละหุน้ท่ีไดม้าของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นท่ีซ้ือมา

ในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้  และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมจะถูกบันทึกใน

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมหรือมีอิทธิพลมีนัยสําคัญ ส่วนได้เสียในหุ้นท่ีเหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้ราคายุติธรรม การ

เปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนท่ี

เหลือของบริษัทร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนท่ีเคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจัด

ประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนเสมือนมีการขายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคัญ  กิจการต้องจัดประเภทรายการท่ีเคยรับรู้ในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 

 

(3) เงินลงทนุในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม ซ่ึงโดยทั่วไปคือการท่ีกลุ่มบริษัทถือหุ้น ท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงอยูร่ะหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด กิจการร่วมคา้เป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมร่วมกนั 

 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้ารับรู้เร่ิมแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทรับรู้ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงไดร้วมค่าความนิยมท่ีระบุไวเ้ม่ือไดม้า (สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม) 

 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไว้ในงบกําไรขาดทุน และ

ความเคล่ือนไหวในบญัชีส่วนเกินจากการตีมูลค่ายติุธรรมภายหลงัการได้มาจะรวมไว้เป็นส่วนหน่ึงของบัญชีส่วนเกินทุน ผลสะสม

ของการเปล่ียนแปลงภายหลงัการไดม้าจะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม

และกิจการร่วมคา้มีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน

อีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้หรือรับว่าจะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(3) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ (ต่อ) 

 

รายการกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษัทกับบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจะตัดบัญชีเท่าท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียใน

บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้านั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน  เว ้นแต่รายการนั้ นมีหลักฐาน 

ว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนัเกิดการดอ้ยค่า 

 

บริษทัร่วมจะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท กําไรและขาดทุนเงินลงทุน

จากการลดสัดส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้แสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยใชวิ้ธีราคาทุน 

 

รายช่ือของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ของกลุ่มบริษทัไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 ข) - 12 ค) 

 

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการต่าง  ๆในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษทัวดัมูลค่าโดยใชส้กลุเงินประเทศนั้น ๆ  งบการเงินรวมนาํเสนอในสกลุเงินบาท 

 

บริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และ

หน้ีสินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะ

การเงิน รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชําระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และ

หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

 

รายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ีย 

ในระหว่างปี รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ผลต่างจากการแปลงค่า 

ท่ีเกิดจากการแปลงค่าของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศได้รวมไปยงัองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น และเม่ือมีการจําหน่าย

หน่วยงานต่างประเทศนั้น ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่าทั้งหมดดงักล่าว ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่าย

หน่วยงานต่างประเทศนั้นในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

2.5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานทางธุรกิจ และส่วนงานตามภูมิศาสตร์ของการดาํเนินงานต่างๆ ของกลุ่มบริษทั 

 

2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท

จ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และเงินเบิกเกินบญัชี  

 

เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.7 ลูกหนีก้ารค้า 

 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินท่ีเหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงประมาณ

จากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าเปรียบเทียบกับ

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

 

2.8 สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ ากว่า ราคาทุนของสินค้าประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม สินค้า

สําเร็จรูปและวตัถุดิบจากธุรกิจการผลิต และสินคา้ประเภทสปา คํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก ส่วนสินค้าประเภทแฟชั่นและเคร่ืองสําอาง 

คาํนวณโดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน ต้นทุนของการซ้ือประกอบด้วยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการซ้ือสินค้านั้น เช่นค่าอากรขาเข้า

และค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไข ส่วนลดจากการรับประกันสินค้า หรือส่วนลดการนําบัตรส่วนลดไปข้ึนเป็นเงินสด 

(rebate) ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบดว้ยค่าออกแบบ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ย

ในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ์การดาํเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืม มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับประมาณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายได้

ของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจาํเป็นเพ่ือใหสิ้นค้านั้นสําเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย  กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า 

ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจาํเป็น 

 

2.9 หน่วยของสิทธิในสถานที่พักผ่อนโดยแบ่งเวลา 

 

กลุ่ มบริษัทบันทึ กหน่ วยของสิ ทธิในสถานท่ีพักผ่อนโดยแบ่งเวลาเ พ่ือขายในราคาทุ น ซ่ึ งประกอบด้วย ราคาท่ีได้มาบวกต้นทุ น 

ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงหน่วยของสิทธิในสถานท่ีพกัผอ่นโดยแบ่งเวลา 

 

2.10 ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 

 

ท่ีดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย แสดงด้วยราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิ ท่ีคาดว่าจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ ากว่า ราคาทุน

ประกอบดว้ย ท่ีดิน ค่าพฒันาท่ีดิน ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับโครงการและดอกเบ้ียเงินกู้ยืมท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจะหยุดบันทึก

ดอกเบ้ียจ่ายเขา้มาเป็นตน้ทุน เม่ืองานก่อสร้างแลว้เสร็จ 
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2.11 เงินลงทุนอื่น 

 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทเ งินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเ ป็นสองประเภทคือเงินลงทุน 

ในหลักทรัพย์เผื่อขาย และเงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู ้กําหนดการจัดประเภท 

ท่ีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 

 

1. เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออัตราดอกเบ้ีย

เปล่ียนแปลง ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจํานงท่ีจะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือน

นบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือเว้นแต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารมีความจําเป็นท่ีต้องการขาย

เพ่ือเพ่ิมเงินทุนดาํเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน 

 

2. เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 

 

ทุกหมวดหมู่ของเงินลงทุนบนัทึกเร่ิมตน้ในราคาต้นทุน ซ่ึงเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมรวมกบัค่าจัดการของเงินลงทุนนั้น 

 

เงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซ้ือท่ีอ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิงราคาเสนอซ้ือล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า 

 

บริษทัจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเกิดข้ึน หากราคาตาม

บญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่ารวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 

 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจําหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของ 

เงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกําไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจําหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไว้ในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไป

บางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้

 

2.12 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง และ

ไม่ไดมี้ไวใ้ชง้านโดยกิจการในกลุ่มบริษทั จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง

หรือพฒันาเพ่ือเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในอนาคต 

 

การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทํารายการและต้นทุนการกู้ยืม ต้นทุน 

การกูยื้มท่ีเกิดข้ึนเพ่ือวตัถุประสงค์ของการไดม้า การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของ

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการกูยื้มจะถูกรวมในขณะท่ีการซ้ือหรือการก่อสร้างและจะหยุดพกัทันทีเม่ือสินทรัพย์นั้นก่อสร้างเสร็จ

อยา่งมีนยัสําคญั หรือระหว่างท่ีการดาํเนินการพฒันาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 

 

หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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2.12 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ต่อ) 

 

ท่ีดินไม่มีการหกัค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอ่ืน ๆ จะคํานวณตามวิธีเส้นตรง เพ่ือท่ีปันส่วนราคาทุนตลอด

ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ดงัน้ี 

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อายสุัญญาเช่า 

อาคารและส่วนปรบปรุงอาคาร อายสุัญญาเช่า และ 20 ปี 

 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพย์จะกระทําก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

เม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก  

 

2.13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ อ่ืนทั้ งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม ต้นทุนเ ร่ิมแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น รวมถึงตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้สําหรับการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้ งของสินทรัพย์ซ่ึง

เป็นภาระผกูพนัของกิจการเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์

 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หน่ึงตามความเหมาะสม เม่ือเม่ือต้นทุนนั้น

เกิดข้ึนและคาดว่าจะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ และจะตัดมูลค่าตาม

บญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอ่ืน ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือ

ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา  ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นคาํนวณโดยใชวิ้ธีเส้นตรง เพ่ือลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์

ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อายสุัญญาเช่า 5 ปี 20 ปี และ 30 ปี 

อาคารและอุปกรณ์ประกอบ อายสุัญญาเช่า 5 ปี 10 ปี 20 ปี 30 ปี และ 40 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร อายสุัญญาเช่าและ 10 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 15 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ งและอุปกรณ์สํานกังาน 4 ปี 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี 

อุปกรณ์อ่ืน 4 ปี 5 ปี และ 10 ปี 

ยานพาหนะ 4 - 5 ปี 

 

ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 

 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทนัที  

 

เคร่ืองใชใ้นการดาํเนินธุรกิจโรงแรมแสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักค่าเส่ือมราคาสะสม ส่วนท่ีซ้ือเพ่ิมเติมจะถือเป็นเคร่ืองใช้ในโรงแรม 

และถือเป็นค่าใชจ้่ายทนัทีเม่ือมีการเบิกใช ้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

เม่ือมีการซ้ืออุปกรณ์ในการดาํเนินงานและเคร่ืองใชใ้นครัวของธุรกิจภัตตาคารอาหารจะแสดงด้วยราคาทุน โดยท่ียงัไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา

จนกระทั่งเม่ือมีการเบิกคร้ังแรกเพ่ือใช้ในภัตตาคาร โดยจะคิดค่าเส่ือมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันท่ี 

เร่ิมใชค้ร้ังแรก การเบิกใชค้ร้ังต่อไปเพ่ือการเปล่ียนแทนจะถือเป็นค่าใชจ้่ายทนัที  

 

ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนรูปแบบการตกแต่งของภัตตาคาร ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจะบันทึกเป็นค่าปรับปรุงอาคารหรือค่าปรับปรุงสินทรัพย์เช่า 

โดยคิดค่าเส่ือมราคาดว้ยวิธีเส้นตรงดว้ยอายท่ีุเหลือของสัญญาเช่าอาคารหรือตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ 3 - 7 ปี แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า 

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์

กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในกาํไรหรือขาดทุน 

 

2.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ต้นทุนการพัฒนาแฟรนชายส์ 

 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการพฒันาแฟรนชายส์ใหม่ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภัตตาคารและการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนในจํานวนไม่ เกินรายจ่ายท่ีคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ส่วนรายจ่ายในการพฒันาอ่ืนรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

เม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนการพฒันาท่ีไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ้่ายไปแลว้ในงวดก่อนไม่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ในงวดถัดไป การทยอยตัดจําหน่ายต้นทุน

การพฒันาท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยจ์ะเร่ิมตน้ตั้งแต่เม่ือเร่ิมดาํเนินงานแฟรนชายส์เพ่ือการพาณิชย์โดยตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลา 

ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เป็นระยะเวลาประมาณ 3 - 20 ปี ตน้ทุนการพฒันาท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยจ์ะไม่มีการตีราคาเพ่ิม แต่จะมีการทบทวน

ราคาตามบญัชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหากการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 

ค่าลิขสิทธ์ิแฟรนชายส์ 

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิบตัร เคร่ืองหมายทางการคา้ และใบอนุญาตของแฟรนชายส์ต่าง ๆ บันทึกไว้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนและ

ตดัจาํหน่ายโดยใชวิ้ธีเส้นตรง ตลอดอายสุัญญาเป็นระยะเวลา 10 - 20 ปี สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวจะไม่มีการตีราคาเพ่ิม แต่จะมีการทบทวน

ราคาตามบญัชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหากการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 

ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมคือตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันท่ี

ไดม้าซ่ึงบริษทันั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม ค่าความนิยม 

ท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ จะรวมไวใ้นบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมค้า และจะถูกทดสอบการด้อยค่า

โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 

 

ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม 

ท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคาํนวณในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 

 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วย

เดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซ่ึงค่าความนิยมเกิดข้ึนจากส่วนงานปฏิบติัการท่ีระบุได ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลกัษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและการดําเนินการให้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนาํมาใชง้านไดต้ามประสงค์ โดยจะตดัจาํหน่ายตลอดอายปุระมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 

3 - 10 ปี 

 

ตน้ทุนท่ีใชใ้นการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหบ้นัทึกเป็นค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการพฒันาท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในการ

ออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นผูดู้แล จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดทุกขอ้ดงัน้ี 

 

• มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีกิจการจะทาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนใหเ้สร็จสมบูรณ์เพ่ือนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้

• ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะทาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนใหเ้สร็จสมบูรณ์และนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 

• กิจการมีความสามารถท่ีจะนาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 

• สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 

• มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนไดเ้พียงพอท่ีจะนาํมาใช้เพ่ือทําให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ 

และนาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมาใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได ้

• กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการพฒันาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 

ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานท่ีทํางานในทีมพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งในจาํนวนเงินท่ีเหมาะสม 

 

ตน้ทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหากก่อนหน้าน้ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว  

จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 

 

ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการ

แต่ไม่เกิน 3 - 10 ปี 

 

สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ (Management letting rights) 

 

สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ (Management letting rights) แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุน 

ของสิทธิดงักล่าวตดัจาํหน่ายตามอายกุารใชง้านของอาคารท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาไมน่อ้ยกว่า 40 ปี 

 

สิทธิในการบริหารสินทรัพยไ์ม่มีการปรับมูลค่าเน่ืองจากไม่ไดมี้ตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ ระยะเวลาและวิธีการตัดจําหน่ายจะมีการทบทวน

ทุกส้ินงวดบญัชี 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

26 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาวดัมูลค่าดว้ยราคาซ้ือและประกอบดว้ยสิทธิการใชร้ะบบเพ่ือบริหารและดําเนินการเก่ียวกับสิทธิในการบริหารสินทรัพย์

อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาจะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีหรือเม่ือไรก็ตามท่ีมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาบญัชีอาจตํ่ ากว่ามูลค่าท่ีคาดว่า

จะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางปัญญาสูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืน  

ซ่ึงหมายถึงจํานวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุด 

ท่ีสามารถแยกออกมาได ้รายการขาดทุนดงักล่าวจะไม่มีการกลบัรายการ 

 

ทรัพยสิ์นทางปัญญามีอายกุารใชง้านไม่จาํกดั ดงันั้นจึงไม่มีการตดัจาํหน่าย 

 

2.15 สิทธิการเช่า 

 

สิทธิการเช่าได้บันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า สิทธิการเช่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลงมูลค่าใหม่ แต่จะ 

มีการทบทวนราคาตามบญัชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงการการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 

2.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

สินทรัพย์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเ ป็นประจําทุกปี 

สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบัญชีอาจตํ่ ากว่ามูลค่าท่ีคาดว่า 

จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซ่ึงหมายถึงจํานวน 

ท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้สินทรัพยจ์ะถูกจัดเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้

เพ่ือวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.17 สัญญาเช่าระยะยาว 

 

กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 

 

สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจากผูใ้ห้เช่า) จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน

โดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 

 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน  

ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่

มูลค่าใดจะตํ่ากว่า  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.17 สัญญาเช่าระยะยาว (ต่อ) 

 

กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า (ต่อ) 

 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ้่ายทางการเงินเพ่ือใหไ้ด้อัตราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงค้างอยู่ โดยพิจารณา

แยกแต่ละสัญญา ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน

ตลอดอายขุองสัญญาเช่าเพ่ือทาํให้อัตราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอัตราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินทรัพย์ท่ีเหลืออยู่ สินทรัพย์ท่ีได้มา 

ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกว่า 

 

กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 

 

สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่า 

ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินค้างรับ รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้

ตลอดอายขุองสัญญาเช่าโดยใชวิ้ธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยู่ในการวัดมูลค่า

ลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายไดต้ลอดอายขุองสัญญาเช่า 

 

สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตัดค่าเส่ือมราคาตลอด

อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกันกับรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได ้

ค่าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ้่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 

 

2.18 เงินกู้ยืม 

 

เงินกูยื้มรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึนในเวลาต่อมา เงินกู้ยืมวัดมูลค่าในเวลา

ต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการท่ีเกิดข้ึน)  

เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือชาํระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาการกูยื้ม 

 

เงินกูยื้มจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนชําระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  

12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.19 ประมาณการหนีสิ้น 

 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสิน (ซ่ึงไม่รวมถึงประมาณการหน้ีสินสําหรับผลตอบแทนพนักงาน) อันเป็นภาระผูกพนัในปัจจุบันตาม

กฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการชาํระภาระผกูพนันั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ

ส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการท่ีน่าเช่ือถือของจาํนวนท่ีต้องจ่าย ในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทคาดว่าประมาณการ

หน้ีสินเป็นรายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากเม่ือคาดว่าน่าจะไดรั้บรายจ่ายนั้นคืนอยา่งแน่นอน 
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2.20 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

กลุ่มบริษัทจัดให้มีทั้ งโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการบําเหน็จบํานาญท่ีไม่ใช่

โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อาย ุ

จาํนวนปีท่ีใหบ้ริการ และ ค่าตอบแทน 

 

หน้ีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนั ณ วันท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงานหักด้วย

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ และ ปรับปรุงดว้ยตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้ ภาระผูกพนัน้ีคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

อิสระทุกปีดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด 

ออกในอนาคต โดยใช ้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบัตรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และวันครบ

กาํหนดของหุน้กูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งชาํระภาระผกูพนักองทุนบาํเหน็จบาํนาญ 

 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่การเปล่ียนแปลงโครงการผลประโยชน์นั้นจะมีเง่ือนไขซ่ึงผูกกับระยะเวลา 

ท่ีพนกังานยงัคงตอ้งใหบ้ริการตามท่ีกาํหนด (ระยะเวลาการใหสิ้ทธิ) ซ่ึงในกรณีน้ีตน้ทุนการใหบ้ริการในอดีตจะถูกตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรง

ตลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธ์ิ 

 

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ใน

ส่วนของผูถื้อหุน้ภายใตก้าํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิด 

 

สําหรับโครงการสมทบเงิน กลุ่มบริษทัจดัใหมี้กองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นแผนการจ่ายสมทบตามท่ีกําหนดไว้ สินทรัพย์ของกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั และมีการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเล้ียงชีพได้รับเงินสะสมเข้า

กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 

 

2.21 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัไม่รับรู้ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายและภาษีเงินไดค้า้งรับท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และ

หน้ีสิน และมูลค่าตามงบการเงิน ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีสําคัญเกิดจากค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ การตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  

ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ หน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน ยอดยกมาของผลขาดทุนทางภาษี และผลต่างระหว่าง 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและฐานภาษี 
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2.22 ทุนเรือนหุ้น 

 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของผูถื้อหุน้   

 

ตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนเก่ียวกบัการออกหุน้ใหม่หรือสิทธิในการซ้ือขายหุน้ท่ีจ่ายออกไปโดยไม่รวมถึงกรณีการรวมธุรกิจ แสดงรายการดังกล่าวด้วย

จาํนวนเงินสุทธิจากภาษีไวเ้ป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ โดยนาํไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกหุน้  

 

ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายออกไปและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท่ีบริษทัใดก็ตามในกลุ่มบริษทัซ้ือคืนหุน้สามญัของบริษทัซ่ึงรวมถึงต้นทุนเพ่ิมเติมท่ีจ่าย

ออกไปภายนอกสุทธิจากภาษีเงินได้แล้ว จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซ้ือคืนและแสดงเป็นรายการหักจากยอดรวมของส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษัท

จนกว่าหุน้ทุนซ้ือคืนดงักล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจําหน่ายใหม่ ส่ิงตอบแทนใดๆ ท่ีได้รับจากการขายหรือนําหุ้นทุนซ้ือคืนออกจําหน่ายใหม่

สุทธิจากตน้ทุนเพ่ิมเติมท่ีจ่ายออกไปภายนอกสุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง จะแสดงรวมไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

2.23 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

 

บริษทัไดเ้สนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เงินสดรับจากการขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหลังจากหักค่าใช้จ่าย 

ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ไดแ้สดงไวภ้ายใตห้วัขอ้ “ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั” ในส่วนของผูถื้อหุน้สามญั 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่เสนอให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 

 

พนกังานและผูบ้ริหารจาํนวนหน่ึงของกลุ่มบริษัทได้รับการอนุมัติจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ ในกรณีท่ีมีการจัดสรรใบสําคัญ

แสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั จะไม่รับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเม่ือมีการใช้สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัหกัดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจะบนัทึกเป็นทุนเรือนหุน้ 

 

2.24 การรับรู้รายได้ 

 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค่าห้องพกั ค่าขายอาหารและเคร่ืองด่ืม และบริการท่ีเก่ียวข้องอ่ืน 

จะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการดา้นท่ีพกัอาศยั จะรับรู้เป็นรายได้เม่ือเร่ิมระยะเวลาการเช่าโดยวิธีเส้นตรง รายได้จากสิทธิในการบริหารสินทรัพย ์

(management letting rights) ประเภทคงท่ี จะรับรู้เป็นรายไดต้ามสัดส่วนท่ีตกลงในสัญญาสิทธิในการบริหารสินทรัพย ์ รายได้จากสิทธิในการ

บริหารสินทรัพย ์(management letting rights) ประเภทผนัแปร จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือขายสินคา้หรือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

 

รายไดค่้าขายอาหารและเคร่ืองด่ืมรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือส่งของและใหบ้ริการแลว้ท่ีจาํนวนสุทธิจากภาษีขายและส่วนลด 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.24 การรับรู้รายได้ (ต่อ) 

 

รายไดค่้าเช่าจากกิจการศูนยก์ารคา้และอสังหาริมทรัพย์จะรับรู้เป็นรายได้ตามอัตราท่ีระบุในสัญญาเช่า รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าจะรับรู้เป็นรายได ้

ในจาํนวนท่ีเท่า ๆ กนั ตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า 

 

รายไดจ้ากกิจการบนัเทิงจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการแสดง 

 

รายไดจ้ากกิจการสปารับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือส่งของและใหบ้ริการแลว้ท่ีจาํนวนสุทธิจากภาษีขายและส่วนลด 

 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินและรายได้จากการขายเคร่ืองตกแต่งและติดตั้งรับรู้เม่ือผูซ้ื้อได้รับโอนความเส่ียง

และผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญัของความเป็นเจา้ของแก่ผูซ้ื้อ 

 

รายไดจ้ากการผลิตและจดัจาํหน่าย จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ และรับรู้รายได้จากการขายสินค้าให้แก่ห้างสรรพสินค้าตามจํานวน

สินคา้ท่ีหา้งสรรพสินคา้ขายได ้รายไดจ้ากการขายเป็นจาํนวนท่ีสุทธิจากภาษีขายและส่วนลด 

 

รายไดจ้ากการบริหารจดัการ จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือได้ใหบ้ริการแลว้ 

 

รายได้จากการขายสิทธิในสถานท่ีพักผ่อนโดยแบ่งเวลารับรู้ เป็ นรายได้เ ม่ื อได้โอนความเ ส่ี ยงและผลตอบแทนท่ี เป็ นสาระสําคัญ 

ในการเป็นเจา้ของสิทธิดังกล่าวไปให้กับผูซ้ื้อสิทธิ และสถานท่ีพกัผ่อนโดยแบ่งเวลาได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้งานแล้ว 

กลุ่มบริษทัจะยงัไม่รับรู้รายไดจ้ากการขายสิทธิดงักล่าวถา้สถานท่ีพกัผอ่นโดยแบ่งเวลาไม่อยูใ่นสภาพพร้อมใช ้

 

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 

-  รายไดค่้าสิทธิ และแฟรนชายส์ - รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

-  รายไดด้อกเบ้ียและค่านายหน้า - รับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง เวน้แต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชาํระ  

-  รายไดเ้งินปันผล - รับรู้เม่ือผูถื้อหุ้นมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

2.25 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงินปันผลท่ีจ่ายประจําปี บันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทและ 

บริษทัยอ่ยไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลนั้น 

 

เงินปันผลท่ีจ่ายระหว่างกาล บนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

บริษทัยอ่ยไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลนั้น 
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3 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ 

 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ืองและอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีตและ

ปัจจยัอ่ืน  ๆซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 

 

3.1 การด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 

 

กลุ่มบริษทัไดก้าํหนดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือใหส้ะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของลูกหน้ีการคา้ซ่ึงเก่ียวพนักับประมาณการผลขาดทุนอันเป็นผล

มาจากการท่ีลูกคา้ไม่มีความสามารถในการชาํระหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเป็นผลมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินกระแสเงินสดไหลเข้า

ในอนาคต ซ่ึงการประเมินนั้นอยูบ่นพ้ืนฐานเก่ียวกบัประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมีช่ือเสียง และการผิดนัดชําระหน้ีและ

การพิจารณาแนวโนม้ของตลาด 

 

3.2 การด้อยค่าของค่าความนิยมและเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

กลุ่มบริษทัทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.14 รวมถึงเงินลงทุนในบริษัทย่อย มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับ

คืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด พิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช ้การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการของผูบ้ริหาร  

 

3.3 อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใช้งานสําหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะมีการ

ทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายกุารใชง้านมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ท่ีเส่ือมสภาพหรือ

ไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

 

3.4 ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 

 

มูลค่าปัจจุบนัของการประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทนพนกังานเกษียณอายคุาํนวณโดยขอ้สมมติฐานต่าง ๆ อัตราคิดลดรวมอยู่ในข้อสมมติฐาน 

ซ่ึงใชใ้นการกาํหนด(รายได)้ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับค่าตอบแทนพนักงานเกษียณอายุ การเปล่ียนแปลงข้อสมมติฐานต่าง ๆ จะมีผลต่อยอด

ประมาณการหน้ีสิน ค่าตอบแทนพนกังานเกษียณอาย ุ

 

กลุ่มบริษทัไดก้ําหนดอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมทุกปี โดยใช้ในการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอนาคตสําหรับการชําระหน้ีสิน

ค่าตอบแทนพนกังาน ในการกาํหนดอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมดงักล่าว บริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียของพนัธบัตรรัฐบาล ซ่ึงอยู่ในสกุลเงินเดียวกันกับ

ค่าตอบแทนและมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบักาํหนดชาํระของหน้ีสินค่าตอบแทนพนกังาน 

 

ขอ้สมมติฐานอ่ืน ๆ สําหรับการประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทนพนกังานเกษียณอายอุา้งอิงจากสภาวะของตลาดในปัจจุบนั 
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4 การจัดการความเส่ียง 

 

4.1 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 

 

กิจกรรมของกลุ่มบริษัทย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงได้แก่ การเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและ 

การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษัทจึงแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทําให้เสียหายต่อผลการ

ดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ กลุ่มบริษัทจึงใช้เคร่ืองมือทางการเงิน ตัวอย่างเช่น สัญญาอัตราแลกเปล่ียน

สกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน  

 

การจดัการความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวกบัสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษัทดําเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลางของกลุ่มบริษัท 

ฝ่ายบริหารเงินส่วนกลางของกลุ่มบริษทัจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทางการเงินดว้ยการร่วมมือกนัทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกับหน่วย

ปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามหลกัการโดยภาพรวมเพ่ือจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นลายลักษณ์

อกัษรเพ่ือครอบคลุมความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอัตราดอกเบ้ีย และใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ทั้ งน้ีกลุ่มบริษัท 

ไม่มีนโยบายท่ีจะใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพ่ือเก็งกาํไรหรือซ้ือขาย 

 

4.1.1  สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย  

 

กลุ่มบริษทับนัทึกสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

ในการทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดท้าํขอ้ตกลงกบัคู่สัญญาท่ีจะแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ

อตัราดอกเบ้ียโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนท่ีได้ตกลงกันล่วงหน้า การแลกเปล่ียนเงินต้นในสกุลเงินท่ีต่างกันจะทําเม่ือวันเร่ิมแรกของ

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปล่ียนท่ีไดต้กลงกนัไว ้และจะทาํการแลกเปล่ียนสกุลเงินท่ีตรงข้ามกันในจํานวน

เดียวกนัระหว่างระยะเวลาของสัญญาและเม่ือถึงกําหนดตามสัญญา รายการลูกหน้ีและเจ้าหน้ีตามสัญญาจะถูกแปลงค่าตามอัตรา

แลกเปล่ียน ณ วันส้ินงวดบัญชี กําไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกําไร

ขาดทุน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะจ่ายและรับดอกเบ้ียตามท่ีตกลงกันล่วงหน้าในรูปของสกุลเงินท่ีแตกต่างกันตลอดอายุสัญญา  

ส่วนแตกต่างท่ีจะตอ้งจ่ายหรือรับตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ียได้บันทึกไว้เป็นส่วนหน่ึงของดอกเบ้ียรับหรือ

ดอกเบ้ียจ่ายตลอดระยะเวลาตามขอ้ตกลง 

 

4.1.2  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันท่ีเกิดรายการ 

 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าช่วยป้องกันกลุ่มบริษัทจากความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนด้วยการกําหนดอัตรา 

ท่ีจะใชรั้บรู้สินทรัพยท่ี์เป็นสกลุเงินต่างประเทศซ่ึงจะไดรั้บจริง หรือท่ีจะใชรั้บรู้หน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศซ่ึงจะต้องจ่ายชําระ 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากจํานวนเงินท่ีจะได้รับจริงจากสินทรัพย์หรือท่ีจะต้องจ่ายชําระหน้ีสิน จะนําไปหักกลบกับมูลค่า 

ท่ีเปล่ียนแปลงไปของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีเก่ียวข้อง รายการกําไรและรายการขาดทุนจากเคร่ืองมืออนุพนัธ์ 

จะนาํมาหกักลบกนัในการนาํเสนอรายงานทางการเงิน ค่าใชจ้่ายท่ีก่อให้เกิดสัญญาแต่ละฉบับจะถูกตัดจําหน่ายตลอดระยะเวลาตาม

สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าธรรมเนียมในการทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 

 

4.1.3  สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียช่วยป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอัตราดอกเบ้ีย ผลต่างท่ีจะต้องจ่ายหรือจะได้รับตาม

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียไดบ้นัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของดอกเบ้ียจ่ายตลอดระยะเวลาตามขอ้ตกลง 
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4 การจัดการความเส่ียง (ต่อ) 

 

4.2 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพ่ือดํารงไว้ซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มบริษัท 

เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพ่ือดํารงไว้ซ่ึงโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดต้นทุน 

ทางการเงินของทุน  

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น การออกหุ้นใหม่ 

หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ีสิน 

 

4.3 การจัดการความเส่ียงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 

การประกอบธุรกิจโรงแรมมีปัจจยัความเส่ียงจากภายนอกท่ีทําให้เกิดความผนัผวนของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงบริษัทไม่สามารถควบคุมได ้

เช่น สถานการณ์การเมือง การก่อการร้าย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อแบบเฉียบพลัน ภัยธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความไม่สงบ

ภายในประเทศ กลุ่มบริษัทมีนโยบายกระจายและลดความเส่ียงโดยการกระจายโรงแรมตามแหล่งท่องเท่ียวทั่วประเทศ การกําหนด 

ความสมดุลของสัดส่วนรายได้ระหว่างค่าห้องพกัและรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเหมาะสม รวมถึงนโยบายการเพ่ิมสัดส่วนลูกค้าท่ีเป็น

นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ และการกระจายฐานลูกค้าต่างชาติให้ครอบคลุมหลากหลายประเทศมากข้ึน นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทยงัมีกลยุทธ์ในการ

ขยายธุรกิจโดยลงทุนในธุรกิจอาหารเพ่ือลดความผนัผวนของธุรกิจโรงแรม ซ่ีงโดยลักษณะทั่วไปของธุรกิจอาหารจะมีความแน่นอนและความ

ผนัผวนนอ้ยกว่าธุรกิจโรงแรม 
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5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  

 

5.1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

มาตรฐานบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) กําหนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนท่ีประมาณในเบ้ืองต้นสําหรับการร้ือถอน การขนยา้ยและ 

การบูรณะสถานท่ีตั้ งของสินทรัพย์ซ่ึงเป็นภาระผูกพันของกิจการเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ 

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554  

 

กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัและปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัเสมือนว่าบริษทัใชน้โยบายการบญัชีดงักล่าวมาโดยตลอด ซ่ึงเป็นไปตามข้อกําหนดของ

มาตรฐานการบญัชี งบการเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบไดป้รับปรุงแลว้ ผลของการใชน้โยบายการบัญชีใหม่ท่ีมีต่องบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 สรุปได ้ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 บาท 
  

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ เพ่ิมข้ึน 12,603,683 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 62,455,059 

กาํไรสะสมตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ลดลง (45,209,415) 

กาํไรสะสมตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ลดลง (49,851,376) 

  

งบกําไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553  

ค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึน 4,641,961 

กาํไรสําหรับปีลดลง (4,641,961) 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานลดลง  (0.0014) 

กาํไรต่อหุน้ปรับลดลดลง (0.0014) 

 

5.2 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการบญัชีเร่ืองอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนมาใช้ปฎิบัติตั้ งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 บริษัทได้ปรับงบการเงิน

ยอ้นหลังเสมือนว่าบริษัทใช้นโยบายการบัญชีดังกล่าวมาโดยตลอด ซ่ึงเ ป็นไปตามข้อกําหนดของมาตฐานการบัญชี งบการเงินท่ีแสดง

เปรียบเทียบไดป้รับปรุงแลว้ ผลของการใชน้โยบายการบญัชีใหม่ท่ีมีต่องบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 สรุปได ้ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 บาท 
  

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553  

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ เพ่ิมข้ึน 950,129,056 

ท่ีดินและโครงการระหว่างการพฒันาลดลง (331,280,644) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ลดลง (618,848,412) 
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6 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

6.1 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัดาํเนินกิจการในหลายธุรกิจ ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจของงบการเงินรวมมีดงัต่อไปน้ี  

 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท) 

 
ธุรกิจโรงแรมและ 

บริการที่เกี่ยวข้อง 

ธุรกิจให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ 

 

ธุรกิจบันเทิง 

 

ธุรกิจสปา 

ธุรกิจขายอาหาร 

และเคร่ืองดื่ม 

ธุรกจิขาย 

อสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจ 

จัดจาํหน่าย 

 

ธุรกิจการผลิต 

 

ธุรกิจการจัดการ 

 

รวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
                     

บุคคลภายนอก 8,135 4,323 423 388 148 120 298 296 11,056 9,883 2,821 205 1,902 1,592 1,024 1,087 330 246 26,137 18,140 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47 42 97 91 - - 5 3 - - 309 1,237 - - - - 1096 760 1,554 2,133 

รายการระหวา่งกนั (47) (42) (97) (91) - - (5) (3) - - (309) (1,237) - - - - (1096) (760) (1,554) (2,133) 

รายได้สุทธิ 8,135 4,323 423 388 148 120 298 296 11,056 9,883 2,821 205 1,902 1,592 1,024 1,087 330 246 26,137 18,140 

                     

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 4,021 2,048 286 253 71 53 81 86  7,482 6,693 1,462 56 1,059 930 88 105 1,426 1,006 15,976 11,230 

รายการระหวา่งกนั (27) (24) (82) (77) 38 34 33 33 - - 27 - - - - - (1,096) (760) (1,107) (794) 

ผลการดําเนินงานตามส่วนงานสุทธิ 3,994 2,024 204 176 109 87 114 119 7,482 6,693 1,489 56 1,059 930 88 105 330 246 14,869 10,436 
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6 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

6.1 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ (ต่อ) 

 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม (ล้านบาท) 

 
ธุรกิจโรงแรมและ 

บริการท่ีเกี่ยวข้อง 

ธุรกิจให้เช่า 

อสังหาริมทรัพย์ 

 

ธุรกิจบันเทิง 

 

ธุรกิจสปา 

ธุรกิจขายอาหาร 

และเคร่ืองดื่ม 

ธุรกิจขาย 

อสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจ 

จัดจาํหน่าย 

 

ธุรกิจการผลติ 

ธุรกิจ 

การจัดการ 

ธุรกิจลงทุน 

ในบริษัทอื่น 

 

รายการระหว่างกัน 

 

รวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
                         

โครงการรอการพฒันา - 3,772 - - - - - - - - 33 17 - 32 - - - - - - - 134 33 3,955 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,632 7,074 22 14 142 105 26 32 2,371 2,244 424 - 236 156 127 147 21 8 80 75 56 378 17,137 10,233 

สินทรัพยอ่ื์น 11,125 7,342 1,272 1,266 29 5 343 297 6,323 5,949 3,204 3,408 955 772 123 325 6,581 2,892 34,015 25,136 (40,275) (28,781) 23,695 18,611 

สินทรัพย์รวม 24,757 18,188 1,294 1,280 171 110 369 329 8,694 8,193 3,661 3,425 1,191 960 250 472 6,602 2,900 34,095 25,211 (40,219) (28,269) 40,865 32,799 

 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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6 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

6.2 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัการส่วนงานธุรกิจทัว่โลกในลกัษณะเดียวกนั ส่วนงานธุรกิจเหล่าน้ีดาํเนินงานใน เขตภูมิศาสตร์หลกั มีดงัน้ี 

 

ประเทศไทย เป็นประเทศแม่ท่ีบริษทัใหญ่ตั้งอยูแ่ละดาํเนินงานทางธุรกิจเป็นหลกัของบริษัท  ขอบเขตการดําเนินงานหลักในเขตภูมิศาสตร์น้ี

ประกอบดว้ย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบนัเทิง ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจจัดจําหน่าย ธุรกิจการผลิต ธุรกิจให้เช่า

ศูนยก์ารคา้ ธุรกิจสปา และธุรกิจการจดัการ 

 

ประเทศสิงคโปร์ - กลุ่มบริษทัดาํเนินงานเก่ียวกบัธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

ประเทศออสเตรเลีย - กลุ่มบริษทัดาํเนินงานเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  

 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน - กิจกรรมท่ีสําคญัเด่นชดัคือ ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม และธุรกิจสปา  

 

ประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส์ - กิจกรรมหลกัคือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสปา 

 

อ่ืน ๆ - กิจกรรมหลกัคือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสปา ในทวีปเอเชียน้ีมีประเทศหลกัท่ีกลุ่มบริษทัดาํเนินงานอยูคื่อ ประเทศศรีลงักา ประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น 

 

 ล้านบาท 

 รายได้ ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน สินทรัพย์รวม 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
       

ประเทศไทย 21,423 17,474 11,983 9,143 49,591 50,757 

ประเทศสิงคโปร์ 2,200 2,078 1,657 1,591 7,377 2,647 

ประเทศออสเตรเลีย 2,601 - 1,374 - 11,864 - 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 495 464 330 306 292 295 

ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 749 143 473 102 2,435 2,087 

ประเทศศรีลงักา 104 - 62 - 200 - 

ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส์ 26 19 23 16 - - 

ประเทศอ่ืน 93 95 73 72 9,325 5,282 

รายการระหว่างกัน (1,554) (2,133) (1,106) (794) (40,219) (28,269) 

 26,137 18,140 14,869 10,436 40,865 32,799 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 
      

 เงินสดในมือ 112,955,845 84,615,206 7,279,953 1,676,014 

 เงินฝากธนาคาร 1,032,826,282 1,071,665,576 153,104,253 169,843,198 

 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,145,782,127 1,156,280,782 160,384,206 171,519,212 

 

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารมีอตัราถวัเฉล่ียประมาณร้อยละ 0.1 ถึงร้อยละ 3.5 ต่อปี (พ.ศ. 2553 : ร้อยละ 0.1  ถึงร้อยละ 1.52  ต่อปี) 

 

8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - ยอดรวม 1,519,019,464 1,005,716,583 18,801,728 17,466,336 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (69,417,902) (24,453,370) (260) (188,162) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ 1,449,601,562 981,263,213 18,801,468 17,278,174 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 380,583,358 151,257,998 7,995,801 5,973,296 

ลูกหน้ีอ่ืน 686,734,968 376,911,064 5,178,129 25,721,585 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน (หมายเหตุ 14) 222,342,378 66,104,728 711,157,062 584,896,347 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,739,262,266 1,575,537,003 743,132,460 633,869,402 

 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 1,144,065,583 796,258,483 16,254,018 15,262,237 

คา้งชาํระ     

นอ้ยกว่า 90 วนั 211,078,013 156,981,270 2,543,682 1,823,895 

91 ถึง 180 วนั 88,921,121 25,940,284 2,726 85,514 

มากกว่า 181 วนั 74,954,747 26,536,546 1,302 294,690 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 1,519,019,464 1,005,716,583 18,801,728 17,466,336 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (69,417,902) (24,453,370) (260) (188,162) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ 1,449,601,562 981,263,213 18,801,468 17,278,174 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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9 สินค้าคงเหลือ  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

อาหารและเคร่ืองด่ืม 97,448,205 48,478,062 2,978,666 2,713,929 

สินคา้สําเร็จรูป (สุทธิจากค่าเผื่อ) 350,588,967 275,763,483 - - 

วตัถุดิบ (สุทธิจากค่าเผื่อ) 694,406,774 443,133,494 - - 

งานระหว่างทาํ  16,005,115 9,028,410 - - 

สินคา้ระหว่างทาง 99,803,200 61,476,058 - - 

วสัดุส้ินเปลืองและอ่ืน ๆ  207,701,234 112,105,435 3,441,704 2,661,788 

รวมสินคา้คงเหลือ 1,465,953,495 949,984,942 6,420,370 5,375,717 

 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายและรวมอยูใ่นตน้ทุนขายเป็นจาํนวน 6,920 ลา้นบาท (พ.ศ. 2553 : 6,015 ลา้นบาท) 

  

ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทรับรู้รายการค่าสินค้าล้าสมัยและเสียหายในงบกําไรขาดทุนเป็นจํานวน 66 ล้านบาท (พ.ศ. 2553 : กลับรายการ  

7 ลา้นบาท) 

 

10 ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย  

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท 
   

ท่ีดิน 96,864,164 96,864,162 

ท่ีดินภายใตส้ัญญาเช่า 455,214,701 440,771,216 

ค่าก่อสร้าง 1,828,114,044 1,787,853,481 

เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 685,010,777 203,958,825 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 186,151,188 243,551,473 

อ่ืน ๆ  38,530,650 176,866,511 

 3,289,885,524 2,949,865,668 

หกั  ส่วนท่ีโอนเป็นตน้ทุนขาย (1,715,789,535) (531,144,188) 

ท่ีดินและโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย  1,574,095,989 2,418,721,480 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในสัญญาก่อสร้างโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์จํานวน 0.9 ล้านบาท (พ.ศ. 2553 : 

12.3 ลา้นบาท) 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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11 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดจ้่ายล่วงหน้า 206,906,820 171,860,158 46,490,654 16,485,489 

เงินจ่ายล่วงหนา้สําหรับค่าก่อสร้าง 118,589,611 363,521,793 20,614,005 - 

เงินใหกู้้ยืมแก่บริษทัอ่ืนท่ีถึงกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี 13,139,237 - - - 

อ่ืน ๆ 321,233,133 91,807,361 16,782,141 13,982,238 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 659,868,801 627,189,312 83,886,800 30,467,727 

 

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 5,658,569,135 6,629,390,044 

บริษทัร่วม 3,905,609,849 1,521,253,975 2,150,195,880 - 

ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมค้า 19,520,683 14,605,306 24,284,460 24,284,460 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม     

   และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 3,925,130,532 1,535,859,281 7,833,049,475 6,653,674,504 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 6,629,390,044 6,659,262,048 

ลงทุนเพ่ิมระหว่างปี  1,063,491 14,000,000 

การคืนทุนของบริษทัย่อย (928,262,396) - 

การจาํหน่ายเงินลงทุน - (250,000) 

การจดัสรรคืนทุนของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (43,622,004) (43,622,004) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 5,658,569,135 6,629,390,044 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทั้งหมดเป็นเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยและหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม  

  จัดตั้งขึ ้น สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

บริษทั ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
     

บริษทั เจ้าพระยา รีซอร์ท จาํกดั โรงแรมและศูนยก์ารคา้ ประเทศไทย 81.24 81.24 

บริษทั หัวหิน รีซอร์ท จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 45.30(1) 45.30(1) 

บริษทั รอยลั การ์เดน้ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด อยูร่ะหวา่งการชาํระบัญชี ประเทศไทย 100   100   

บริษทั สมุย รีซอร์ท แอนด ์สปา จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั โรงแรมราชดาํริ จาํกดั (มหาชน) โรงแรม ประเทศไทย 98.91 98.91 

บริษทั เอม็ไอ สแควร์ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั หัวหิน วิลเลจ จาํกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั บ้านโบราณเชียงราย จาํกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั สมุย วิลเลจ จาํกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั โคโค ปาลม์ โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั โกโก ้รีครีเอชัน่ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั สมุย  บีช คลบั โอนเนอร์ จาํกดั โรงแรมและให้เชา่อสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“MFG”) ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 99.72 99.72 

บริษทั รอยลัการ์เดน้ พลาซ่า จํากดั ศูนยก์ารคา้ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เอม็ สปา อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (“MST”) ธุรกิจสปา ประเทศไทย 51(2) 51(2) 

บริษทั สมุย บีช เรสซิเด้นท์ จาํกดั ขายอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั โกโก ้เรสซิเดน็ซ์ จาํกดั ขายอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จาํกดั บริหารโรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั อาร์เอน็เอส โฮลด้ิง จาํกัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูั่น จาํกดั บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด ์เรสซิเดน้ท์ จาํกดั โรงแรมและขายอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกัด (มหาชน) (“MINOR”) จาํหน่ายสินค้า ประเทศไทย 91. 35(3) 91. 35(3) 

RGR International Limited บริหารงาน หมู่เกาะบริติช  100 100 

  เวอร์จิน   

R.G.E. (HKG) Limited บริหารงาน ประเทศฮอ่งกง 100 100 

M&H Management Limited บริหารงาน ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 

  มอริเชียส   

Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศมาเลเชีย 100 100 

Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมาเลเชีย 100 100 

AVC Club Developer Limited ขายหน่วยของสิทธิในสถานท่ี ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 

 พกัผอ่นโดยแบง่เวลา มอริเชียส   

AVC Vacation Club Limited ขายหน่วยของสิทธิในสถานท่ี ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 

 พกัผอ่นโดยแบง่เวลา มอริเชียส   

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท์ พร็อพเพอร์ต้ี ฟันด  ์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 99.90 99.90 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัพยท์ว ี ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 99.86(4) 99.86(4) 

กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไ์ทย ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ภูเกต็ บีช คลบั โอนเนอร์ จาํกดั บริหารงาน ประเทศไทย 100 - 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

(1) สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 45.30 เป็นการถือหุน้ทางตรงในบริษทั แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จํากัด อีกร้อยละ 25.74 เป็นการถือหุ้น

ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 

(2) สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 51 เป็นการถือหุน้ทางตรงใน MST อีกร้อยละ 49 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 

(3) สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 91.35 เป็นการถือหุน้ทางตรงใน MINOR อีกร้อยละ 8.57 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 

(4) สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.86 เป็นการถือหุน้ทางตรงในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัพย์ทวี อีกร้อยละ 0.14 เป็นการถือหุ้น

ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ทวี เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท ข และ

ประเภท ค 

 

บริษทัภายใตบ้ริษทัย่อยท่ีรวมในการจดัทาํงบการเงินรวม มีดังต่อไปน้ี 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม 

  จัดตั้งขึ ้น สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

บริษทั ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
     

บริษัทย่อยของ MFG     

บริษทั สเวนเซ่นส์ (ไทย) จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ ชีส จาํกดั ผลิตและขายเนย ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ แดร่ี จาํกดั ผลิตและขายไอศครีม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ ดีคิว จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส์ จาํกดั ใหบ้ริการดา้นอาหาร ประเทศไทย 51 51 

 และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง    

บริษทั เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 95 95 

International Franchise Holding (Labuan) Limited เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศมาเลเซีย 100 100 

บริษทั เอส.แอล.อาร์.ที จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 100 

Primacy Investment Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส 100 100 

บริษทั เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ International Franchise Holding (Labuan) Limited     

Franchise Investment Corporation of Asia Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 

The Minor Food Group (China) Limited ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรฐั 100 100 

  ประชาชนจีน   
     

บริษัทย่อยของ Primacy Investment Limited     

Delicious Foodstuff (Labuan) Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศมาเลเซีย 100 100 

Delicious Beverage (Labuan) Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศมาเลเซีย 100 100 

Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

ThaiExpress Concepts Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 100 70 
     

บริษทัย่อยของ Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd.    

Delicious Food Holding (Australia) Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Delicious Food Australia Finance Pty. Ltd. บริหารจดัการ ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

MHG Hotel Holding Australia Pty.  Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
     

บริษทัย่อยของ MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd.    

Oaks Hotels & Resorts Limited (“OAKS”) บริการดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม 

  จัดตั้งขึ ้น สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

บริษทั ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
     

บริษัทย่อยของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด     

บริษทั เอม็ สปา เวนเจอร์ จาํกดั  ธุรกิจสปา หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 

M Spa Enterprise Management (Shianghai) Limited ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรฐั 100 100 

  ประชาชนจีน   
     

บริษัทย่อยของบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากดั     

Hospitality Investment International Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
     

บริษทัย่อยของ Hospitality Investment International Limited    

Lodging Management (Labuan) Limited บริหารโรงแรม ประเทศมาเลเซีย 100 100 

Lodging Management (Mauritius) Limited บริหารโรงแรม ประเทศสาธารณรฐั 100 100 

  มอริเชียส   

PT Lodging Management (Indonesia) Limited บริหารโรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 93.3 93.3 

Jada Resort and Spa (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักา 80.1 80.1 

   (ช่ือเดิม “Cyprea Lanka (Private) Limited”)     

Elewana Investment Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสาธารณรฐั 100 - 

  มอริเชียส   
     

บริษัทย่อยของบริษัท รอยัล การ์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด      

บริษทั ราชดาํริ เรสซิเดน้ท์ จาํกดั ขายอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย - 100 

บริษทั ราชดาํริ ลอดจ์จ้ิง จาํกดั  โรงแรม ประเทศไทย - 100 
     

บริษัทย่อยของบริษัท เอ็มไอ สแควร์ จํากัด     

บริษทั ราชดาํริ เรสซิเดน้ท์ จาํกดั ขายอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 - 

บริษทั ราชดาํริ ลอดจ์จ้ิง จาํกดั  โรงแรม ประเทศไทย 100 - 
     

บริษัทย่อยของ AVC Vacation Club Limited     

Anantara Vacation Club (HK) Limited บริการดา้นการตลาด ประเทศฮ่องกง 100 - 
     

บริษัทย่อยของ ThaiExpress Concepts Pte. Ltd.     

BBZ Design International Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

NYS Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

PS07 Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

TES07 Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

XWS Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

Shokudo Concepts Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

Shokudo Heeren Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

The Bund Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

Lotus Sky Sdn Bhd ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศมาเลเซีย 100 100 

ThaiExpress Concepts Sdn Bhd ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศมาเลเซีย 100 100 
     

บริษทัย่อยของ BBZ Design International Pte. Ltd.     

Element Spice Cafe Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

    (ช่ือเดิม “NYNY Pte. Ltd.”)     



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม 

  จัดตั้งขึ ้น สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

บริษทั ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
     

บริษทัย่อยของ MINOR    
บริษทั อาร์มิน ซิสเท็มส์ จาํกดั การจดัจาํหน่าย - เคร่ืองครัว  ประเทศไทย 100 100 

   เส้ือผา้และรองเทา้    
บริษทั นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั ผลิตสินคา้อปุโภค ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั การพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ คอนซัลแท็นส์ แอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั การจดัจาํหน่าย - เคร่ืองสําอาง 
และกระเป๋าเดินทาง 

ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เรด เอิร์ธ ไทย จาํกดั การจดัจาํหน่าย - เคร่ืองสําอาง

และนํ้ าหอม 

ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เอสมิโด แฟชัน่ส์ จาํกดั การจดัจาํหน่าย - เส้ือผา้ ประเทศไทย 90.8 90.8 
บริษทั อมอร์แปซิฟิค (ไทยแลนด)์ จาํกดั การจดัจาํหน่าย - เคร่ืองสําอาง

และนํ้ าหอม 

ประเทศไทย 51 51 

Marvelous Wealth Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน  100 100 
     

บริษทัย่อยของ OAKS     

Boathouse Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Calypso Plaza Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Concierge Apartments     

    Australia Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Goldsborough Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

IMPROPERTY Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Oaks Hotels & Resorts (Qld) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 1 Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 2 Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Oaks Hotels & Resorts (SA) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Oaks Hotels & Resorts (VIC) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Queensland Accommodation      

   Corporation Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Seaforth Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

183 on Kent Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

187 Kent Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

361 Kent Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Pacific Hotel Market Street Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Pacific Blue Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Queen Street Property      

   Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

The Oaks Resort & Hotel      

   Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Furniture Services Australia Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
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ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม 

  จัดตั้งขึ ้น สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

บริษทั ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
     

บริษทัย่อยของ OAKS (ต่อ)     

Brisbane Apartment      

   Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Housekeepers Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Oaks Hotels & Resorts (Nth Qld) Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Kent Street Sydney Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 - 

187 Cashel Apartments Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 - 

Oaks Cashel Management Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 - 

Oaks 187 Cashel Management Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 - 

Oaks Hotels & Resorts JLT Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศสาธารณรฐั 100 - 

  อาหรับเอมิเร็ตส์   

Oaks Hotels & Resorts Investment Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Regis Towers Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 50 - 

 

กองทุนรวมบริหารสินทรัพย์ไทย 

 

เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2545 กลุ่มบริษทัไดร่้วมลงทุนในกองทุนรวมบริหารสินทรัพย์ไทย ซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้ งกับคณะกรรมการ 

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กองทุนรวมดงักล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้นํางบการเงิน

ของกองทุนรวมดงักล่าวมารวมจัดทํางบการเงินรวม เพราะบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของ

กองทุนรวม  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัถือหน่วยลงทุนร้อยละ 100 ของผูถื้อหน่วยลงทุนประเภท ค และ ง โดยท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน

ประเภท ค และ ง จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลภายหลังจากท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประเภท ก และ ข ได้รับไปแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2554 ผูถื้อหน่วยลงทุนประเภท ก และ ข ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งส้ิน 125 ล้านบาท (พ.ศ. 2553 : 225 ล้านบาท) 

เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บเงินปันผลในอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดไว้ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผูถื้อหน่วยลงทุนประเภทอ่ืน  

ตามเน้ือหาในทางบญัชี  เงินลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนประเภท ก และ ข  ถือเป็นเงินกูยื้มในงบการเงินรวม (หมายเหตุ 21) 
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ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ประกอบดว้ย 

 

บริษัท รอยัล การ์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 

 

เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 บริษัท รอยลั การ์เด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของบริษัทได้โอนขายกิจการ สินทรัพย์

และหน้ีสินทั้งหมด (Entire Business Transfer) โดยใช้มูลค่ายุติธรรมหรือใกล้เคียง เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของประมวลรัษฎากร

ใหแ้ก่บริษทั เอ็ม ไอ สแควร์ จาํกดั บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงของบริษทั และจากการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าวเม่ือวันท่ี 

1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติใหเ้ลิกกิจการ โดยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 

พ.ศ. 2554 และขณะน้ีอยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี 

 

เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ผูช้ําระบัญชีของบริษัทดังกล่าว ได้มีมติให้มีการจ่ายคืนทุนส่วนหน่ึงแก่ผูถื้อหุ้น เป็นจํานวนเงิน 

1,346 ล้านบาท บริษัทได้รับเงินคืนทุนดังกล่าวแล้วและบันทึกกําไรจากการคืนทุนจากบริษัทย่อยเป็นจํานวนเงิน 418 ล้านบาท 

รายการกาํไรดงักล่าวแสดงในรายไดอ่ื้นของงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

Oaks Hotels & Resorts Limited (“OAKS”) 

 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2554 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท Oaks Hotels & Resorts Limited 

(“OAKS”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศออสเตรเลีย จํานวน 26 ล้านหุ้น เป็นจํานวนเงิน 9.1 ล้านเหรียญ

ออสเตรเลีย (ประมาณ 274 ลา้นบาท) สัดส่วนของการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 14.99 และในไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2554 บริษัทย่อย

ดังกล่าวได้ลงทุนซ้ือหุ้นเพ่ิมอีกจํานวน 8.7 ล้านหุ้น เป็นจํานวนเ งิน 3.0 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 95 ล้านบาท)  

ทาํใหส้ัดส่วนของการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 19.96 เงินลงทุนจดัประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2554 บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทั ไดท้าํคาํเสนอซ้ือหุ้นสามัญของ OAKS และสามารถซ้ือหุ้นได้

เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 131.1 ลา้นหุน้โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.43 ของทุนท่ีชาํระแลว้ และมีมูลค่าการลงทุนเป็นจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 

2,194 ลา้นบาท เงินลงทุนใน OAKS ไดเ้ปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนมาเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันท่ีกลุ่มบริษัทมี

อาํนาจในการควบคุม OAKS และกลุ่มบริษทัไดป้รับมูลค่าของเงินลงทุน ณ วนัดงักล่าวให้เป็นมูลค่ายุติธรรม โดยได้บันทึกกําไรจาก

การปรับมูลค่ายติุธรรมเป็นจาํนวนเงิน 203.2 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุน 

 

ในไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัสามารถซ้ือหุน้จากการทําคําเสนอซ้ือหุ้นได้ร้อยละ 0.17 ของทุนท่ีชําระ

แลว้จากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของ OAKS  

 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทมี เงินลงทุนใน OAKS ร้อยละ 100 คิดเป็นเงินลงทุน 2,880 ล้านบาท ยอดคงเหลือของ 

เจ้าหน้ีจากการซ้ือหุ้น OAKS เป็นจํานวนเงิน 0.16 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 5.2 ล้านบาท) รายการดังกล่าวแสดงอยู่ใน 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

 

OAKS ออกจากการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์อสเตรเลีย ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
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ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

Oaks Hotels & Resorts Limited (“OAKS”) (ต่อ) 

 

งบการเงินของ OAKS ไดน้าํมารวมในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทตั้ งแต่วันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีกลุ่มบริษัท 

มีการควบคุมในบริษทัยอ่ยแห่งน้ี 

 

รายละเอียดของการลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 

 บาท 
  

ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุน 2,879,934,938 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของ OAKS ตามส่วนไดเ้สียท่ีไดม้า (2,264,373,034) 

ราคาซ้ือสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีสุทธิแสดงรวมในค่าความนิยม 615,561,904 

 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีได้มาจากการซ้ือเงินลงทุนใน OAKS ตามส่วนได้เสียร้อยละ 100 ณ วันท่ีกลุ่มบริษัทมีอํานาจ

ควบคุม OAKS มีดงัน้ี 

 

 บาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 150,989,989 

ลูกหน้ีการคา้ 302,926,470 

สินคา้คงเหลือ 84,989,301 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 57,412,511 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,622,288,935 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 2,742,250,893 

สินทรัพยอ่ื์น  488,868,760 

เจา้หน้ีการคา้ (324,731,217) 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,897,986,000) 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (350,510,782) 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายและหน้ีสินอ่ืน (612,125,826) 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ 2,264,373,034 

  

สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 100 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บมาสุทธิ 2,264,373,034 

 

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดจ้ากการซ้ือเงินลงทุนใน OAKS ท่ีแสดงข้างต้นเป็นราคาตามบัญชี ณ วันท่ีซ้ือเงินลงทุน กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการ

คํานวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีมีตัวตนและไม่มีตัวตน ซ่ึงจะปรับปรุงสินทรัพย์และหน้ีสินให้เป็นมูลค่ายุติธรรม 

ผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีสุทธิกบัมูลค่ายติุธรรมสุทธิจะนาํไปปรับปรุงกบัค่าความนิยม 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

Elewana Investment Limited 
 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2554 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนซ้ือหุ้นสามัญของ Elewana Investment Limited 

จาํนวน 1,000 หุน้ หุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
 

Anantara Vacation Club (HK) Limited  
 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2554 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของบริษัทได้ลงทุนซ้ือหุ้นสามัญของ Anantara Vacation Club (HK) 

Limited จาํนวน 10,000 หุน้ หุน้ละ 1 เหรียญฮ่องกง 
 

Delicious Food Australia Finance Pty. Ltd. 
 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2554 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ Delicious Food Australia 

Finance Pty. Ltd. จาํนวน 100 หุน้หุน้ละ 1 เหรียญออสเตรเลีย 
 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2554 Delicious Food Australia Finance Pty. Ltd.ได้ออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนได้ให้แก่ 

Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd. จํานวน 59,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญออสเตรเลีย เป็นจํานวนเงิน 

59,000,000 เหรียญออสเตรเลีย 
 

MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd. 
 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2554 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ MHG Hotel Holding 

Australia Pty. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งข้ึนใหม่ จาํนวน 100 หุน้ หุน้ละ 1 เหรียญออสเตรเลีย 
 

Jada Resort and Spa (Private) Limited (ช่ือเดิม “Cyprea Lanka (Private) Limited”) 
 

เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท Jada Resort and Spa (Private) Limited 

(ช่ือเดิม “Cyprea Lanka (Private) Limited”) จํานวน 82,010,192 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 ศรีลังการูปี เ ป็นจํานวนเงิน 

11,399,948 เหรียญสหรัฐ หรือ 366.1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 80.10 ของทุนท่ีชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว 
 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัเสร็จส้ินการคาํนวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทดังกล่าว โดย

การหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยไ์ดพิ้จารณาการวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละคาํนึงถึงความเป็นไปได้ท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยอ์ยา่งน่าเช่ือถือ  
 

งบการเงินของ Jada Resort and Spa (Private) Limited ไดน้าํมารวมในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุม

ในบริษทัยอ่ยแห่งน้ีรายละเอียดของการลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 บาท 
  
ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุน 366,825,199 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของ Jada Resort and Spa (Private) Limited ตามส่วนไดเ้สียท่ีไดม้า (193,389,845) 

ค่าความนิยม 173,435,354 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

Jada Resort and Spa (Private) Limited (ช่ือเดิม “Cyprea Lanka (Private) Limited”) (ต่อ) 

 

ณ วันท่ีซ้ือเงินลงทุน มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีได้มาจากการซ้ือเงินลงทุนใน Jada Resert and Spa (Private) Limited  

ตามส่วนไดเ้สียร้อยละ 80.10 มีดงัน้ี 

 บาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,784,739 

ลูกหน้ีการคา้ 16,239,742 

สินคา้คงเหลือ 3,666,692 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 253,916,195 

สิทธิการเช่า - สุทธิ 9,198,689 

เจา้หน้ีการคา้ (7,464,705) 

เจา้หน้ีจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (16,837,453) 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายและหน้ีสินอ่ืน (19,068,388) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 241,435,511 

  

สัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 80.10 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บมาสุทธิ (บาท) 193,389,845 

 

บริษัท ภูเก็ต บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2554 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ภูเก็ต บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด จํานวน 10,000 หุ้น  

หุน้ละ 100 บาท ทั้งน้ี บริษทัยงัไม่ไดจ้่ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าว 

 

ThaiExpress Concepts Pte. Ltd. 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2554 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดล้งทุนซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของ 

ThaiExpress Concepts Pte. Ltd. จาํนวน 90,000 หุน้ ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนเงิน 16.8 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (หรือเทียบเท่า 402.97 ล้านบาท) 

ทาํใหส้ัดส่วนการลงทุนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 100 และกลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนตํ่ าจากการลงทุนเพ่ิมในบริษัทย่อยดังกล่าว

จาํนวน 32,750,744 บาท ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

บริษัท อมอร์ แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จํากัด 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2554 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาจําหน่ายเงินลงทุนทั้ งหมดใน บริษทั อมอร์  

แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จํากัด จํานวน 140,000 หุ้น ซ่ึงเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ให้แก่บริษัท Amore Pacific Global Operations Limited  

คิดเป็นจาํนวนเงิน 12.05 ลา้นบาท ทั้งน้ี การจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ณ วนัท่ีในงบการเงิน   



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,521,253,975 1,338,996,099 - - 

ลงทุนเพ่ิม 427,616,362 - 345,672,880 - 

โอนจากเงินลงทุนระยะยาว (หมายเหตุ 13) 1,804,523,000 - 1,804,523,000 - 

โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ HVC - 17,707,880 - - 

ประมาณการหน้ีสินสําหรับการชําระเงิน     

  ส่วนเพ่ิมของเงินลงทุน - 22,775,100 - - 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนใน     

   บริษทัร่วม  266,414,538 216,037,952 - - 

เงินปันผลรับ (114,198,026) (74,263,056) - - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 3,905,609,849 1,521,253,975 2,150,195,880 - 
 

 

 

 

บริษทัร่วม มีดังต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม - วันที่ 31 ธันวาคม 

  จัดตั้งขึ ้น สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

บริษทั ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
     

Arabian Spa (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส์ 49 49 

Eutopia Private Holding Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 50 50 

Tanzania Tourism and Hospitality ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 50 50 

   Investment Limited     

Zanzibar Tourism and Hospitality ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 50 50 

   Investment Limited     

The Coffee Club Holdings Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 50 50 

Sizzler China Pte. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศสิงคโปร์ 50 50 

บริษทั ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จํากัด ขายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

ประเทศไทย 51 51 

Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนาม 30.4 30.4 

บริษทั ซูม่า กรุงเทพ จาํกดั ขายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

ประเทศไทย 51
(1)

 - 

Tidal Swell Pty. Ltd. บริการด้านท่ีพกัอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 25 - 

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั ขายอาหารและ ประเทศไทย 31.3 - 

   (มหาชน) เคร่ืองด่ืม    
 

(1) สัดส่วนของการถือหุน้ในบริษทั ซูม่า กรุงเทพ จาํกดั เท่ากบัร้อยละ 51 แต่ตามสัญญาของการถือหุ้น กลุ่มบริษัทมีสิทธิออกเสียง

เพียงร้อยละ 35 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม 

  จัดตั้งขึ ้น สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

บริษทั ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
     

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั  ขายอาหารและ ประเทศไทย 31.3 - 

   (มหาชน) เคร่ืองด่ืม    

 

ส่วนแบ่งรายไดจ้ากบริษทัร่วมท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั และส่วนแบ่งในสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน สามารถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

 

 สินทรัพย์ หนีสิ้น รายได้ กําไร(ขาดทุน) 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554     

กลุ่มธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 1,540,268,512 1,292,703,186 813,866,872 60,977,317 

กลุ่มธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,620,439,494 827,985,669 2,996,094,424 205,437,221 

 3,160,708,006 2,120,688,855 3,809,961,296 266,414,538 

     

 สินทรัพย์ หนีสิ้น รายได้ กําไร(ขาดทุน) 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553     

กลุ่มธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 1,194,700,151 1,054,110,020 655,491,928 79,271,750 

กลุ่มธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 393,577,097 211,316,220 969,408,932 136,766,202 

 1,588,277,248 1,265,426,240 1,624,900,860 216,037,952 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

บริษทัภายใตบ้ริษทัร่วม มีดังต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม - วันที ่31 ธันวาคม 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ)  

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
   

บริษัทย่อยของ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited   

Elewana Afrika (T) Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 

แทนซาเนีย 

100 100 

Elewana Afrika  Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศเคนยา่ 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited   

Elewana Afrika (Z) Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 

แทนซาเนีย 

100 100 

The Grande Stone Town Limted ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสหสาธารณรัฐ 

แทนซาเนีย 

100 100 

   

บริษัทย่อยของ Elewana Afrika Limited   

Flora Holding Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศเคนยา่ 100 100 

Rocky Hill Limited โรงแรม ประเทศเคนยา่ 100 - 

Sand River Eco Camp Limited โรงแรม ประเทศเคนยา่ 100 - 
     

บริษัทย่อยของ Flora Holding Limited   

Parrots Limited โรงแรม ประเทศเคนยา่ 100 100 
     

บริษัทย่อยของ The Grande Stone Town Limited   

Parachichi Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 

แทนซาเนีย 

100 100 

     

บริษัทย่อยของบริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จํากัด    

Select Service Partner (Cambodia)       

Limited 

ขายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

ประเทศสาธารณรัฐกมัพชูา

ประชาธิปไตย 

100 100 

 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
 

 งบการเงินรวม - วันที่ 31 ธันวาคม 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ)  

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
   

บริษัทย่อยของ  The Coffee Club Holdings Pty. Ltd.    

Expresso Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

 อสังหาริมทรัพย์    

The Coffee Club Investment Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club Franchising ธุรกิจแฟรนชายส์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

    Company Pty. Ltd.     

The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

 อสังหาริมทรัพย์    

The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

 อสังหาริมทรัพย์    

The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

 อสังหาริมทรัพย์    

The Coffee Club Properties (NSW) ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

   Pty. Ltd. อสังหาริมทรัพย์    

The Coffee Club Pty Ltd. (as trustee เจา้ของลิขสิทธ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

   for The Coffee Club Unit Trust)     

The Coffee Club (International) Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

First Avenue Company Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

 เคร่ืองด่ืม    

Ribs and Rumps Holding Pty.Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

 เคร่ืองด่ืม    

 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จํากดั 

 

เงินลงทุนในบริษทั ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จาํกดั ถือเป็นบริษทัร่วมในงบการเงินรวม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไม่มีอํานาจควบคุมเหนือ

บริษทัดงักล่าว ถึงแมว้่ากลุ่มบริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในอัตราร้อยละ 51 บริษัทใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัท 

ดงักล่าวในงบการเงินรวม 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ประกอบดว้ย 

 

บริษัท ซูม่า กรุงเทพ จํากัด 

 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2554 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของบริษัทได้ลงทุนซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ซูม่า กรุงเทพ จํากัด จํานวน 81,600 หุ้น 

หุน้ละ 100 บาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้่ายชาํระค่าหุน้ใหแ้ก่บริษทัดงักล่าวในไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2554 

 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“S&P”) 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริษัทมีมติในการแสดงเจตนาท่ีจะถือเงินลงทุนใน S&P ในระยะยาว ทั้งน้ี บริษัท

ได้ทําคําเสนอซ้ือหุ้นสามัญของ S&P โดยความสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 70 บาท ซ่ึงถือเป็นราคายุติธรรม 

ท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงิน 

 

เงินลงทุนใน S&P ไดเ้ปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนมาเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันท่ีกลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็น

สาระสําคญัใน S&P และกลุ่มบริษทัไดป้รับมูลค่าของเงินลงทุน ณ วนัดงักล่าวให้เป็นมูลค่ายุติธรรม โดยได้บันทึกกําไรจากการปรับ

มูลค่ายติุธรรมเป็นจาํนวนเงิน 1,053.8 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

ณ วนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 บริษัทเสร็จส้ินการทําคําเสนอซ้ือหุ้นสามัญของ S&P โดยความสมัครใจและสามารถซ้ือหุ้นเพ่ิมเติมจากการ

ทาํคาํเสนอซ้ือหุน้ดงักล่าวไดจ้าํนวน 4,938,184 หุ้น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.03 ของทุนท่ีชําระแล้ว และมีมูลค่าการลงทุนเป็นจํานวน

เงินทั้งส้ิน 345.7 ลา้นบาท 

 

Ribs and Rumps Holdings Pty. Ltd. 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ของปี  พ.ศ. 2554 บริษัทร่วมแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษัทได้มาซ่ึงสิทธิการครอบครองสินทรัพย์ของ Ribs and  

Rumps Holdings Pty. Ltd. เป็นจาํนวนเงิน 11 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือ 362.2 ลา้นบาท 

 

Tidal Swell Pty. Ltd. 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2554 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดล้งทุนซ้ือหุน้สามญัของ Tidal Swell Pty. Ltd. เป็นจาํนวน 

เงิน 2.4 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือ 71.7 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนท่ีชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 14,605,306 14,100,483 24,284,460 24,284,460 

ลงทุนเพ่ิมระหว่างปี 7,515,000 - - - 

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน     

   กิจการร่วมค้า (2,599,623) 504,823 - - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 19,520,683 14,605,306 24,284,460 24,284,460 

 

กิจการร่วมค้า มีดังต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม - วันที ่31 ธันวาคม 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ)  

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
     

บริษทั ไมข้าว เวเคชัน่ วิลล่า จาํกัด ขายสิทธิในสถานท่ี ประเทศไทย 50 50 

 พกัผอ่นโดยแบ่งเวลา    

บริษทั ไทยเซล ดอท ซีโอ  การจดัจําหน่าย ประเทศไทย 50.1 - 

   ดอท ทีเอช จํากัด     

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ)  

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
     

บริษทั ไมข้าว เวเคชัน่ วิลล่า จาํกัด ขายสิทธิในสถานท่ี ประเทศไทย 50 50 

 พกัผอ่นโดยแบ่งเวลา    

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของกิจการร่วมคา้ ซ่ึงรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน 

มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท 

   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,204,761 - 

สินทรัพย์หมุนเวียน 22,391,962 11,415,788 

รวมสินทรัพย ์ 24,596,723 11,415,788 

   

หน้ีสินหมุนเวียน (8,522,059) (117,419) 

รวมหน้ีสิน (8,522,059) (117,419) 

   

สินทรัพยสุ์ทธิ 16,074,664 11,298,369 

รายได้ 461,077 1,942,486 

ค่าใชจ้่าย (3,060,700) (1,437,663) 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีภาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนา้ของกิจการร่วมคา้ 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ประกอบดว้ย 

 

บริษัท ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช จํากัด 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2554 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท  

ทีเอช จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งข้ึนใหม่ จาํนวน 150,298 หุน้ หุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้สามญัท่ีเรียกชาํระแลว้ร้อยละ 50 

 

ง) ประมาณการหนีสิ้นจากการลงทุนในบริษัทร่วม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทมีประมาณการหน้ีสินสําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมจํานวน 0.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

(พ.ศ. 2553 : 1.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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13 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัอ่ืน  147,073 669,539 121,849 24,765 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน  159,853,851 1,914,936,740 - 1,804,523,000 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  160,000,924 1,915,606,279 121,849 1,804,547,765 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทอื่น  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 669,539 27,410,070 24,765 19,318 

การลงทุนเพ่ิมข้ึน 97,898 5,023,938 97,898 - 

การจาํหน่ายเงินลงทุน (625,000) (35,756,480) - - 

การกลบัรายการเปล่ียนแปลง     

   ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน - 3,983,988 - - 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม     

   ของเงินลงทุน 4,636 8,023 (814) 5,447 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 147,073 669,539 121,849 24,765 

 

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท 
   

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - ราคาทุน 107,532 9,634 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 26,317 21,681 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - สุทธิ 133,849 31,315 

   

เงินลงทุนทัว่ไป - ราคาทุน 2,163,574 2,788,574 

ปรับ  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (2,150,350) (2,150,350) 

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 13,224 638,224 

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน - สุทธิ 147,073 669,539 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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13 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ (ต่อ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทอื่น (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท 
   

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - ราคาทุน 105,933 8,034 

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 15,916 16,731 

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน - สุทธิ 121,849 24,765 

 

ข) เงินลงทุนในบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,914,936,740 812,421,239 1,804,523,000 743,792,300 

ซ้ือเงินลงทุน 27,699,316 67,982,519 - 67,982,519 

โอนเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมายเหตุ 12 ข) (1,804,523,000) - (1,804,523,000) - 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม     

   ของเงินลงทุน 21,740,795 1,034,532,982 - 992,748,181 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 159,853,851 1,914,936,740 - 1,804,523,000 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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13 เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ต่อ) 

 

ข) เงินลงทุนในบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม  

        สัดส่วนของ  การเปลี่ยนแปลง  

  จัดตั้งขึ้น ลักษณะ ทุนที่ชําระแล้ว การถือหุ้น วิธีราคาทุน มูลค่ายุติธรรม เงินลงทุนสุทธิ 

 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ความสัมพันธ์ (ล้านบาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (บาท) 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554         

หลักทรัพย์เผื่อขาย         

Serendib Hotels Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักา ผูถื้อหุน้ 160 19.84 71,658,763 88,195,088 159,853,851 

    (570 ลา้นเหรียญ     

    รูปีศรีลงักา)     

รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน       71,658,763 88,195,088 159,853,851 

 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

        

หลักทรัพย์เผื่อขาย         

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท          

   จาํกดั (มหาชน) ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย ผูถื้อหุน้ 490 26.28 750,711,496 1,053,811,504 1,804,523,000 

Serendib Hotels Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักา ผูถื้อหุน้ 120 19.84 43,959,447 66,454,293 110,413,740 

    (412 ลา้นเหรียญ     

    รูปีศรีลงักา)     

รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน       794,670,943 1,120,265,797 1,914,936,740 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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13 เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ต่อ) 

 

ข) เงินลงทุนในบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท  

        สัดส่วนของ  การเปลี่ยนแปลง  

  จัดตั้งขึ้น ลักษณะ ทุนที่ชําระแล้ว การถือหุ้น วิธีราคาทุน มูลค่ายุติธรรม เงินลงทุนสุทธิ 

 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ความสัมพันธ์ (ล้านบาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) (บาท) 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553         

หลักทรัพย์เผื่อขาย         

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท          

   จาํกดั (มหาชน) ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย ผูถื้อหุน้ 490 26.28 750,711,496 1,053,811,504 1,804,523,000 

รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      750,711,496 1,053,811,504 1,804,523,000 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษทัไม่มีเงินลงทุนประเภทหลักทรัพยเ์ผื่อขาย 

   



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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13 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ (ต่อ) 

 

ข) เงินลงทุนในบริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

การเปล่ียนแปลงเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ประกอบดว้ย 

 

Serendib Hotels PLC 

 

เม่ือวันท่ี  1 เมษายน พ.ศ. 2554 การประชุมกรรมการบริษัทของ Serendib Hotels PLC ได้มีมติให้แตกหุ้นสามัญทั้งหุ้นสามัญท่ีมีสิทธิ 

ออกเสียงและหุน้สามญัท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในสัดส่วนห้าหุ้นต่อหน่ึงหุ้นท่ีถือ หลังจากแตกหุ้นจํานวนหุ้นท่ีกลุ่มบริษัทถือได้เพ่ิมข้ึนเป็น 

11,977,605 หุน้ สําหรับหุน้สามญัท่ีมีสิทธิออกเสียง และ 5,725,400 หุน้ สําหรับสามญัท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง 

 

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2554 บริษัทดังกล่าวได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 15,102,948 หุ้น สําหรับหุ้นสามัญท่ีมีสิทธิออกเสียง 

และ 7,202,211 หุน้ สําหรับหุ้นสามัญท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง มูลค่าหุ้นละ 24.50 ศรีลังการูปี และ 18.25 ศรีลังการูปี ตามลําดับ กลุ่มบริษัท 

ไดซ้ื้อหุน้ดงักล่าว จาํนวน 2,994,401 หุน้ สําหรับหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง และ 1,431,350 หุ้นสําหรับหุ้นท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง รวมเป็นจํานวน

เงิน 99.49 ล้านศรีลังการูปี  (ประมาณ 28 ล้านบาท) ทั้งน้ีการซ้ือหุ้นเพ่ิมเติมดังกล่าวไม่ได้ทําให้สัดส่วนในการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

 

14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน  

 

กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าจะโดยทอดเดียว

หรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยลาํดบัถดัไป บริษทัร่วมและบุคคล

ท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั้งกรรมการและพนกังาน

ของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบ

ความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 

 

บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ขั้นสุดทา้ย 

 

บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“MFG”) และบริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) เป็นบริษัทย่อย ดังนั้น 

บริษทัในเครือของ MFG และ MINOR จึงถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของกลุ่มบริษทั 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

รายการคา้ท่ีสําคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุป ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้     
     

รายได้จากการขาย     

บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 84,228,626 65,095,299 - - 

รวมรายไดจ้ากการขาย 84,228,626 65,095,299 - - 

     

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์     

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 136,457,250 - - - 

รวมรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 136,457,250 - - - 

     

รายได้ค่าเช่า     

บริษทัยอ่ย - - 43,049,477 41,807,093 

บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ - 630,000 - - 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 462,977 240,862 - - 

รวมรายได้ค่าเช่า 462,977 870,862 43,049,477 41,807,093 
     

ดอกเบี้ยรับ     

บริษทัยอ่ย - - 647,232,838 459,489,624 

บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 13,048,268 14,352,304 - - 

รวมดอกเบ้ียรับ 13,048,268 14,352,304 647,232,838 459,489,624 

     

รายได้ค่าบริการจัดการ     

บริษทัยอ่ย - - 206,805,183 236,034,619 

บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 149,237,764 96,779,087 - - 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 7,343,444 12,889,523 600,000 8,313,389 

รวมรายได้ค่าบริการจดัการ 156,581,208 109,668,610 207,405,183 244,348,008 

 

รายไดค่้าบริการจัดการส่วนใหญ่ เป็นรายไดจ้ากการบริหารจดัการโรงแรม ระบบสารสนเทศและการเงิน 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้ (ต่อ)     
     

เงินปันผลรับ     

บริษทัยอ่ย - - 409,147,880 1,474,516,784 

บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 114,198,026 74,262,932 - - 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 83,784,050 80,210,350 83,784,050 80,210,350 

รวมเงินปันผลรับ 197,982,076 154,473,282 492,931,930 1,554,727,134 

     

รายได้อื่น     

บริษทัยอ่ย - - 7,263,814 3,443,494 

บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 6,434,340 7,948,928 180,536 183,467 

รวมรายไดอ่ื้น 6,434,340 7,948,928 7,444,350 3,626,961 

     

กําไรจากการคืนทุน     

บริษทัยอ่ย - - 418,150,898 - 

รวมกาํไรจากการคืนทุน - - 418,150,898 - 

     

ค่าใช้จ่าย     
     

ซื้อสินค้า     

บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 11,586,630 - - - 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 37,170,477 43,572,675 - - 

รวมค่าซ้ือสินคา้ 48,757,107 43,572,675 - - 

     

ค่าเช่า     

บริษทัยอ่ย - - 65,631,410 57,996,655 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 13,683,088 10,576,116 - - 

รวมค่าเช่า 13,683,088 10,576,116 65,631,410 57,996,655 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าใช้จ่าย (ต่อ)     
     

ดอกเบี้ยจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 27,028,995 14,490,731 

รวมดอกเบ้ียจ่าย - - 27,028,995 14,490,731 

     

ค่าบริการจัดการจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 66,879,391 70,316,684 

บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ - - 157,433 - 

รวมค่าบริการจัดการจ่าย - - 67,036,824 70,316,684 

     

ค่าลิขสิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า     

บริษทัยอ่ย - - 646,456 581,573 

รวมค่าลิขสิทธ์ิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ - - 646,456 581,573 

     

ค่าใช้จ่ายอื่น      

บริษทัยอ่ย - - 55,819 - 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 23,561,198 18,513,112 8,094,123 16,171,713 

รวมค่าใชจ้่ายอ่ืน 23,561,198 18,513,112 8,149,942 16,171,713 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554  ประกอบด้วยผลประโยชน์ระยะสั้น เช่น เงินเดือน โบนสัและผลประโยชน์อ่ืน 

คิดเป็นจาํนวนเงิน 148,049,646 บาท (พ.ศ. 2553 : 117,732,863 บาท) สําหรับงบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 81,208,366 บาท (พ.ศ. 2553 : 

62,384,781 บาท) สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
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14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ยอดคงคา้งของรายการลูกหน้ี เจ้าหน้ี เงินทดรอง และเงินให้กู้ยืมแก่/จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 

ลูกหนีก้ิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 640,911,198 582,849,409 

บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 221,585,241 47,376,548 70,236,720 1,666,610 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 757,137 18,728,180 9,144 380,328 

รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  222,342,378 66,104,728 711,157,062 584,896,347 

     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย  - - 14,833,186,192 13,068,542,277 

บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 507,373,802 384,728,390 - - 

รวมเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 507,373,802 384,728,390 14,833,186,192 13,068,542,277 

 

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ยื้มท่ีไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท และมีอัตราดอกเบ้ียตามอัตราตลาดซ่ึงอ้างอิง 

จากอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย์ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถามแต่กลุ่มบริษัทจะไม่เรียกชําระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าว

ภายในปีหนา้ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 1,549,601,374 1,376,380,033 

     

เจ้าหนีก้ิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย  - - 4,588,935 9,909,403 

บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 20,359,332 1,642,757 5,172 - 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 11,088,121 14,388,963 1,994,714 93,594 

รวมเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 31,447,453 16,031,720 6,588,821 10,002,997 

 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเป็นเงินกูยื้มท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกลุเงินบาท มีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม และมีอัตราดอกเบ้ียตามอัตรา

ตลาดซ่ึงอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
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15 ที่ดินและโครงการระหว่างการพัฒนา 

 

ท่ีดินและโครงการระหว่างการพฒันาแสดงท่ีราคาทุนของโครงการต่างๆ โดยมีบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ีเป็นเจา้ของ 

 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  ตามที่ปรับใหม่ 

 บาท บาท 
   

Minor International (Labuan) Limited - 1,674,332,280 

บริษทั สมุย บีช คลบั โอนเนอร์ จาํกัด  30,707,270 181,111,847 

บริษทั เจา้พระยา รีซอร์ท แอนด์ เรสซิเดน้ท์ จาํกัด 2,390,494 2,390,494 

บริษทั ราชดําริ ลอดจ์จ้ิง จาํกดั - 2,097,514,802 

รวมท่ีดินและโครงการระหว่างการพฒันา 33,097,764 3,955,349,423 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ท่ีดินและโครงการระหว่างการพฒันาของ Minor International (Labuan) Limited  บริษัท ราชดําริ ลอดจ์จ้ิง 

จํากัด และบางโครงการของบริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร์ จํากัด ได้พ ัฒนาเสร็จสมบูรณ์และได้โอนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จํานวน 

4,587,061,754 บาท (หมายเหตุ 17) 

 

 งบการเงินรวม 

 ล้านบาท 
  

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการก่อสร้างและการซ้ือสินทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 1 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการก่อสร้างและการซ้ือสินทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 315 

 

16 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553    

ราคาทุน 356,642,414 1,450,409,441 1,807,051,855 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,335,681) (777,887,179) (779,222,860) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 355,306,733 672,522,262 1,027,828,995 
    

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 355,306,733 672,522,262 1,027,828,995 

การซ้ือเพ่ิมข้ึน - 2,568,660 2,568,660 

ค่าเส่ือมราคา (118,219) (80,150,381) (80,268,600) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 355,188,514 594,940,541 950,129,055 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
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16 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ต่อ) 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดินและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553    

ราคาทุน 356,642,414 1,452,978,101 1,809,620,515 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,453,900) (858,037,560) (859,491,460) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 355,188,514 594,940,541 950,129,055 
    

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 355,188,514 594,940,541 950,129,055 

การซ้ือเพ่ิมข้ึน - 10,246,529 10,246,529 

สินทรัพย์ไดม้าจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12) - 57,412,511 57,412,511 

ค่าเส่ือมราคา (115,647) (84,796,432) (84,912,079) 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - 596,459 596,459 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 355,072,867 578,399,608 933,472,475 
    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554    

ราคาทุน 356,642,414 1,521,244,057 1,877,886,471 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,569,547) (942,844,449) (944,413,996) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 355,072,867 578,399,608 933,472,475 
    

ราคายติุธรรม 442,210,500 1,381,975,550 1,824,186,050 

 

ค่าตัดจําหน่ายจํานวน 84,555,217 บาท (พ.ศ. 2553 : 79,911,738 บาท) แสดงไวใ้นต้นทุนขายและบริการ และจํานวน 356,862 บาท (พ.ศ. 2553 : 

356,862 บาท) อยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษทัไดมี้การประเมินใหม่ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยผูป้ระเมินอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบัติของ

ผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในทาํเลท่ีตั้งและประเภทของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีมีการประเมินนั้น 

 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจํานวนเงิน  1.8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 58 ล้านบาท (พ .ศ. 2553 : ไม่มี) ได้นําไปวางเป็น

หลกัประกนัเงินกูยื้มจากธนาคาร (หมายเหตุ 21 ) 

 

จาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ท่ีไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ไดแ้ก่ 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท 
   

รายไดค่้าเช่า 350,601,220 309,172,329 

ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานโดยตรงท่ีเกิดจาก   

   อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนซ่ึงก่อใหเ้กิดรายได้ค่าเช่าสําหรับปี 87,078,697 80,275,533 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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16 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ต่อ) 

 

ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกับการซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน จํานวน 0.7 ล้านเหรียญออสเตรเลีย 

หรือเทียบเท่า 23 ลา้นบาท (พ.ศ. 2553 : ไม่มี) 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
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17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 งบการเงินรวม (บาท) 

  อาคารและ ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง      

 ท่ีดินและส่วน อุปกรณ์ อาคารและ ติดตั้งและอปุกรณ์   เคร่ืองใช้ใน งานระหว่าง  

 ปรับปรุงท่ีดิน ประกอบ อาคารเช่า สํานักงาน อุปกรณ์อื่น ยานพาหนะ การดําเนินงาน ก่อสร้าง รวม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 - ตามท่ีปรับใหม่          

ราคาทุน 1,159,197,845 8,963,308,739 3,881,967,896 4,525,819,536 1,955,576,937 221,751,402 551,887,258 95,776,361 21,356,257,973 

หัก  คา่เส่ือมราคาสะสม (135,303,558) (3,581,023,106) (2,141,291,131) (3,304,104,631) (1,386,319,897) (146,450,563) (201,326,743) - (10,896,791,628) 

หัก  คา่เผื่อการดอ้ยคา่ - - (9,422,313) (19,859,665) (8,917,786) - (38,317) - (38,238,081) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,023,894,287 5,382,285,633 1,731,254,452 1,201,855,240 560,339,254 75,300,839 350,522,198 95,776,361 10,421,228,264 
              

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553              

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,023,894,287 5,382,285,633 1,731,254,452 1,201,855,240 560,339,254 75,300,839 350,522,198 95,776,361 10,421,228,264 

ซ้ือสินทรัพย ์ 66,239,202 13,660,560 101,043,785 189,435,889 96,349,448 21,660,231 106,865,065 570,941,546 1,166,195,726 

สินทรัพยไ์ดม้าจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 22,974,609 20,297,175 92,717,669 407,873 13,573,665 332,704 1,563,908 1,270,564 153,138,167 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (4,903) - (13,490,127) (13,453,283) (147,582) (215,032) (2,935,603) - (30,246,530) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (28,187,541) (6,655,599) (973,793) (25,168) (8,848,160) (562,347) (45,252,608) 

จัดประเภทใหม ่ 2,164,853 11,512,015 370,213,556 257,356,135 8,730,445 975,825 (46,488,494) (604,464,335) - 

โอนมาจาก(ไป)บัญชีอ่ืน - - (3,458) 7,577,774 (119,490) - (89,986,239) (3,923,290) (86,454,703) 

คา่เส่ือมราคา (15,884,259) (344,402,505) (364,230,185) (389,918,274) (149,698,171) (23,577,527) (33,631,872) - (1,321,342,793) 

(การดอ้ยคา่) กลบัรายการ - - 9,272,256 (9,453,668) (5,625,677) - 38,317 - (5,768,772) 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็น          

   เงินตราตา่งประเทศ (1,139,426) (1,029,404) (12,335,934) 132,329 (2,777,216) (110,282) (978,786) (726,964) (18,965,683) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,098,244,363 5,082,323,474 1,886,254,473 1,237,284,416 519,650,883 74,341,590 276,120,334 58,311,535 10,232,531,068 
          

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - ตามท่ีปรับใหม่          

ราคาทุน 1,249,128,558 9,021,349,107 4,198,934,735 4,830,483,675 2,043,930,747 231,154,941 507,479,517 58,311,535 22,140,772,815 

หัก  คา่เส่ือมราคาสะสม (150,884,195) (3,939,025,633) (2,312,530,204) (3,563,885,926) (1,509,736,401) (156,813,351) (231,359,183) - (11,864,234,893) 

หัก  คา่เผื่อการดอ้ยคา่ - - (150,058) (29,313,333) (14,543,463) - - - (44,006,854) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,098,244,363 5,082,323,474 1,886,254,473 1,237,284,416 519,650,883 74,341,590 276,120,334 58,311,535 10,232,531,068 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงินรวม (บาท) 

  อาคารและ ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง      

 ที่ดินและส่วน อุปกรณ์ อาคารและ ติดตั้งและอุปกรณ์   เคร่ืองใช้ใน งานระหว่าง  

 ปรับปรุงทีด่ิน ประกอบ อาคารเช่า สํานักงาน อุปกรณ์อื่น ยานพาหนะ การดําเนินงาน ก่อสร้าง รวม 
          

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554          

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,098,244,363 5,082,323,474 1,886,254,473 1,237,284,416 519,650,883 74,341,590 276,120,334 58,311,535 10,232,531,068 

ซ้ือสินทรัพย ์ 256,221,518 111,835,091 192,183,293 313,215,534 148,343,655 26,506,181 93,704,145 1,196,098,349 2,338,107,766 

สินทรัพยไ์ดม้าจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหต ุ12) - 684,344,296 145,013,371 620,296,440 - - 132,260,161 40,374,667 1,622,288,935 

การปรับปรุงมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการลงทุน          

   ในบริษยัยอ่ย 121,075,203 (20,297,175) - - - - - - 100,778,028 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (5,841) (37,733,055) (21,039,533) (705,533) (3) (18,381,613) (1,275,700) (79,141,278) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (10,128,238) (24,045,084) (8,809,446) (522,233) (75,513) (461,196) (306,449) (44,348,159) 

จดัประเภทใหม่ 85,000 74,537,641 388,233,840 444,857,893 35,140,444 14,649,493 (27,356,159) (930,148,152) - 

โอนมาจากท่ีดินและโครงการระหวา่งพฒันา          

   ท่ีสรา้งเสร็จแลว้ 1,529,341,065 2,676,349,857 - 381,370,832 - - - - 4,587,061,754 

โอนมาจาก(ไป)บญัชีอ่ืน (32,060,866) - 1,782,946 8,426,345 (14,022) - (40,156,431) (1,826) (62,023,854) 

คา่เส่ือมราคา (78,825,983) (452,151,335) (408,990,953) (523,062,685) (123,513,078) (27,526,902) (46,346,617) - (1,660,417,553) 

(การดอ้ยคา่) กลบัรายการ - (21,943,535) (11,797,945) (576,563) 14,454,886 - (574,522) - (20,437,679) 

ส่วนปรบัปรุงจากการแปลงคา่งบการเงิน          

   ท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 75,079,400 6,837,831 17,167,893 17,457,444 3,458,280 31,276 2,514,720 426,806 122,973,650 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 2,969,159,700 8,131,702,066 2,148,068,779 2,469,420,677 596,293,282 87,926,122 371,322,822 363,479,230 17,137,372,678 

 
         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554          

ราคาทุน 3,201,388,531 12,524,261,988 4,612,340,496 6,658,868,569 2,202,728,885 271,052,899 802,555,922 363,479,230 30,636,676,520 

หกั  คา่เส่ือมราคาสะสม (232,228,831) (4,370,616,387) (2,452,323,714) (4,159,557,996) (1,606,347,025) (183,126,777) (430,658,578) - (13,434,859,308) 

หกั  คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ - (21,943,535) (11,948,003) (29,889,896) (88,578) - (574,522) - (64,444,534) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,969,159,700 8,131,702,066 2,148,068,779 2,469,420,677 596,293,282 87,926,122 371,322,822 363,479,230 17,137,372,678 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท) 

  อาคารและ ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง      

 ที่ดินและส่วน อุปกรณ์ อาคารและ ติดตั้งและอุปกรณ์   เคร่ืองใช้ใน งานระหว่าง  

 ปรับปรุงที่ดิน ประกอบ อาคารเช่า สํานักงาน อุปกรณ์อื่น ยานพาหนะ การดําเนินงาน ก่อสร้าง รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553          

ราคาทุน 10,011,983 607,764,518 62,086,259 363,877,127 29,692,770 25,284,874 15,833,660 14,475,800 1,129,026,991 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (117,965) (333,845,164) (27,206,181) (227,605,922) (12,715,701) (17,567,273) (9,251,699) - (628,309,905) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,894,018 273,919,354 34,880,078 136,271,205 16,977,069 7,717,601 6,581,961 14,475,800 500,717,086 
          

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553          

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,894,018 273,919,354 34,880,078 136,271,205 16,977,069 7,717,601 6,581,961 14,475,800 500,717,086 

ซ้ือสินทรัพย ์ - 302,695 7,842,232 9,312,410 582,987 - 969,880 18,434,243 37,444,447 

จาํหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ - - - (447) - - - - (447) 

จดัประเภทใหม่ - 7,236,180 3,113,196 10,647,554 557,249 - - (21,554,179) - 

ค่าเส่ือมราคา (63,099) (33,148,204) (6,668,768) (26,003,514) (5,128,068) (2,093,001) (2,123,828) - (75,228,482) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 9,830,919 248,310,025 39,166,738 130,227,208 12,989,237 5,624,600 5,428,013 11,355,864 462,932,604 
          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553          

ราคาทุน 10,011,983 615,303,393 73,041,687 383,040,595 30,833,006 25,284,874 16,803,540 11,355,864 1,165,674,942 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (181,064) (366,993,368) (33,874,949) (252,813,387) (17,843,769) (19,660,274) (11,375,527) - (702,742,338) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,830,919 248,310,025 39,166,738 130,227,208 12,989,237 5,624,600 5,428,013 11,355,864 462,932,604 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท) 

  อาคารและ ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง      

 ที่ดินและส่วน อุปกรณ์ อาคารและ ติดตั้งและอุปกรณ์   เคร่ืองใช้ใน งานระหว่าง  

 ปรับปรุงที่ดิน ประกอบ อาคารเช่า สํานักงาน อุปกรณ์อื่น ยานพาหนะ การดําเนินงาน ก่อสร้าง รวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554          

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,830,919 248,310,025 39,166,738 130,227,208 12,989,237 5,624,600 5,428,013 11,355,864 462,932,604 

ซ้ือสินทรัพย ์ - 225,000 1,345,837 8,999,474 1,242,254 14,000,000 293,841 71,282,419 97,388,824 

จาํหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ - - - (93,965) - - - - (93,965) 

จดัประเภทใหม่ - 3,166,715 21,596,440 13,145,127 42,005,459 - 144,720 (80,058,461) - 

ค่าเส่ือมราคา (71,655) (34,210,271) (9,987,823) (27,889,263) (5,392,072) (4,296,395) (856,584) - (82,704,063) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 9,759,264 217,491,469 52,121,191 124,388,581 50,844,878 15,328,205 5,009,990 2,579,822 477,523,400 
 

         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554          

ราคาทุน 10,011,983 618,695,065 95,984,006 404,421,096 74,080,720 39,284,874 17,242,101 2,579,822 1,262,299,667 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (252,719) (401,203,596) (43,862,815) (280,032,515) (23,235,842) (23,956,669) (12,232,111) - (784,776,267) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,759,264 217,491,469 52,121,191 124,388,581 50,844,878 15,328,205 5,009,990 2,579,822 477,523,400 

 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 บริษทัยอ่ยบางแห่งไดท้าํสัญญาขายและเช่ากลับคืนกับกองทุนรวมบริหาร สินทรัพย์ไทยและกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัพยท์วี การขายดงักล่าวมีเง่ือนไขใหบ้ริษทัยอ่ยไถ่ถอนคืนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา โดยบริษัทย่อยได้รับ

สิทธิในการเช่าและซ้ือคืนเป็นอนัดบัแรก งบการเงินของกองทุนรวมดังกล่าวได้ถูกรวมในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท รายการ 

ฝากขายและเช่ากลบัคืนเสมือนเป็นการคํ้ าประกนัการกูยื้ม (หมายเหตุ 21) การแสดงท่ีดินและอาคารในงบการเงินรวมจึงไม่เปล่ียนแปลงจาก 

ผลการทําสัญญาดังกล่าว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทย่อยเหล่าน้ีได้นําสินทรัพย์ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีจํานวน 841 ล้านบาท ไป 

คํ้ าประกนัเงินกูยื้มระยะยาวอ่ืน (หมายเหตุ 21) 

 

มูลค่าอาคารรวมมูลค่าของอาคารภายใตส้ัญญาเช่าช่วงจาํนวน 2,527 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการทาํสัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปี  

 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดใ้ชอ้าคารซ่ึงมีมูลค่า 21 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 687 ล้านบาท เพ่ือคํ้ าประกันเงินกู้ยืมจาก

ธนาคารต่างประเทศ (หมายเหตุ 21) 

 

ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  

ล้านบาท 

ล้านเหรียญ

ออสเตรเลีย 

 

ล้านบาท 
    

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการปรับปรุงอาคารและการซ้ืออุปกรณ์    

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554  145.8 16.0 4.6 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการปรับปรุงอาคารและการซ้ืออุปกรณ์    

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 39.2 - 18.7 

 

ค่าเ ส่ือมราคาจํานวน  1,021,798,968  บาท (พ.ศ. 2553 : 717,156,317 บาท) แสดงไว้ในต้นทุนขายและบริการ จํานวน  606,114,287 บาท 

(พ.ศ. 2553 : 542,339,757 บาท) อยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย และจํานวน 32,504,298 บาท (พ.ศ. 2553 : 61,846,719 บาท) อยู่ในค่าใช้จ่ายใน 

การบริหาร  

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพยจ์ํานวน 26 ล้านบาท และการตัดจําหน่ายสินทรัพย์จํานวน 3 ล้านบาท 

เน่ืองจากอุทกภยัในประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2554  และการด้อยค่าจํานวน 0.09 ล้านเหรียญออสเตรีเลีย หรือเทียบเท่า 3 ล้านบาท จาก

สินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ซ่ึงคาดว่าจะไม่ทาํรายไดใ้หก้บักิจการตามท่ีวางแผนไว ้ 

 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   

 งบการเงินรวม (บาท) 

 

ต้นทุน 

การพัฒนา 

แฟรนชายส์ 

 

 

ค่าลิขสิทธ์ิ 

 

 

ค่าความนิยม 

 

เคร่ืองหมาย

การค้า 

 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ 

ระหว่างติดตั้ง 

 

 

รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553        

ราคาทุน 171,569,612 135,881,519 3,400,758,332 560,030,233 176,384,542 171,850,909 4,616,475,147 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (158,178,566) (92,630,123) (391,808,039) - (89,123,102) - (731,739,830) 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - - - (6,305,909) - (6,305,909) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 13,391,046 43,251,396 3,008,950,293 560,030,233 80,955,531 171,850,909 3,878,429,408 

        

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553        

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 13,391,046 43,251,396 3,008,950,293 560,030,233 80,955,531 171,850,909 3,878,429,408 

ซ้ือสินทรัพย ์ - 3,995,590 - - 83,550,387 37,374,906 124,920,883 

สินทรัพย์ไดม้าจากการลงทุนบริษทัยอ่ย  - - 254,158,555 - - - 254,158,555 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (484,914) (93,396) - - (6,065,058) - (6,643,368) 

การจดัประเภทใหม่ - - - - 128,338,680 (128,338,680) - 

โอนมาจาก/(ไป)บญัชีอ่ืน (6,494,218) (34,755) - - 70,340,084 52,781,600 116,592,711 

การปรับปรุงตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง - - (14,661,334) - - - (14,661,334) 

ค่าตดัจําหน่าย (3,348,850) (4,811,424) - - (51,329,951) - (59,490,225) 

กลบัรายการการดอ้ยค่า - - - - 5,055,779 - 5,055,779 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 136,569 894,132 - - (626,179) - 404,522 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 3,199,633 43,201,543 3,248,447,514 560,030,233 310,219,273 133,668,735 4,298,766,931 

        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553        

ราคาทุน 164,727,049 140,643,090 3,640,255,553 560,030,233 451,922,456 133,668,735 5,091,247,116 

หกั ค่าตดัจําหน่ายสะสม (161,527,416) (97,441,547) (391,808,039) - (140,453,053) - (791,230,055) 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - - - (1,250,130) - (1,250,130) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,199,633 43,201,543 3,248,447,514 560,030,233 310,219,273 133,668,735 4,298,766,931 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 

 

สิทธิในการบริหาร

สินทรัพย์ 

 

 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

ต้นทุน 

การพัฒนา 

แฟรนชายส์ 

 

 

ค่าลขิสิทธ์ิ 

 

 

ค่าความนิยม 

 

 

เคร่ืองหมายการค้า 

 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ 

ระหว่างตดิตั้ง 

 

 

รวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554          

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ - - 3,199,633 43,201,543 3,248,447,514 560,030,233 310,219,273 133,668,735 4,298,766,931 

ซ้ือสินทรัพย ์ 38,637 - - 3,368,054 - - 41,810,863 114,834,066 160,051,620 

สินทรัพยไ์ดม้าจากการลงทุนบริษทัยอ่ย          

   (หมายเหต ุ12) 2,683,739,077 16,329,234 - - 645,924,770 - 11,819,716 - 3,357,812,797 

ปรับปรุงมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า 

   จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(80,723,201) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(80,723,201) 

ขายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - - - (136,568) - (136,568) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - - - (729,241) (323,951) (1,053,192) 

การจดัประเภทใหม่ - - - - - - 112,108,452 (112,108,452) - 

โอนมาจาก(ไป)บญัชีอ่ืน - - - - - - 4,271,402 41,516,411 45,787,813 

คา่ตดัจาํหน่าย (43,869,558) - (250,538) (4,971,339) - - (77,967,395) - (127,058,830) 

การดอ้ยคา่ - - - - (115,808,680) - (101,834) - (115,910,514) 

ส่วนปรบัปรุงจากการแปลงคา่งบการเงินท่ี          

   เป็นเงินตราตา่งประเทศ 25,696,178 172,619 59,279 547,370 320,971 - 1,714,200 - 28,510,617 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 2,665,604,334 16,501,853 3,008,374 42,145,628 3,698,161,374 560,030,233 403,008,868 177,586,809 7,566,047,473 

          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554          

ราคาทุน 3,197,263,947 16,501,853 164,727,049 144,079,938 4,205,778,093 560,030,233 723,978,225 177,586,809 9,189,946,147 

หกั คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (444,790,202) - (161,718,675) (101,934,310) (391,808,039) - (319,617,393) - (1,419,868,619) 

หกั คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (86,869,411) - - - (115,808,680) - (1,351,964) - (204,030,055) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,665,604,334 16,501,853 3,008,374 42,145,628 3,698,161,374 560,030,233 403,008,868 177,586,809 7,566,047,473 

 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดใ้ชสิ้ทธิในการบริหารสินทรัพยซ่ึ์งมีมูลค่า 83 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,666 ลา้นบาท เพ่ือคํ้ าประกนัเงินกูยื้มจากธนาคารต่างประเทศ (หมายเหตุ21)   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากสัญญาในสิทธิการบริหารสินทรัพยม์ูลค่า 1.91 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 61.5 ลา้นบาท 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท) 

  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระหว่างติดตั้ง 

 

รวม 
    

ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2553    

ราคาทุน 27,351,688 - 27,351,688 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (15,506,534) - (15,506,534) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 11,845,154 - 11,845,154 

    

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 11,845,154 - 11,845,154 

ซ้ือสินทรัพย ์ 3,462,817 - 3,462,817 

ค่าตดัจําหน่าย (5,424,377) - (5,424,377) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 9,883,594 - 9,883,594 

    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553    

ราคาทุน 30,814,505 - 30,814,505 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (20,930,911) - (20,930,911) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,883,594 - 9,883,594 

    

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,883,594 - 9,883,594 

ซ้ือสินทรัพย ์ 3,176,267 3,209,296 6,385,563 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ (77,280) -  (77,280) 

ค่าตดัจําหน่าย (4,500,305) - (4,500,305) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 8,482,276 3,209,296 11,691,572 

    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554    

ราคาทุน 33,913,492 3,209,296 37,122,788 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (25,431,216) - (25,431,216) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 8,482,276 3,209,296 11,691,572 

 

การตัดจาํหน่ายจํานวน 63,605,018 บาท (พ.ศ. 2553 : 20,132,363 บาท) แสดงไวใ้นต้นทุนขายและบริการ จํานวน 20,115,932 บาท (พ.ศ. 2553: 

16,643,758 บาท) อยู่ในค่าใชจ้่ายในการขาย และจาํนวน 43,337,880 บาท (พ.ศ. 2553 : 22,714,104 บาท) อยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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19 สิทธิการเช่า  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 บาท บาท 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553   

ราคาทุน 3,637,148,355 18,690,531 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (1,673,566,632) (13,083,541) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,963,581,723 5,606,990 

   

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,963,581,723 5,606,990 

ซ้ือสินทรัพย ์ 53,317,885 - 

สินทรัพย์ไดจ้ากการลงทุนในบริษทัยอ่ย  9,198,689 - 

โอนไปบัญชีอ่ืน (20,620,698) - 

ค่าตดัจําหน่าย (123,430,568) (623,017) 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (34,288,825) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,847,758,206 4,983,973 

   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553   

ราคาทุน 3,646,284,291 18,690,531 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (1,798,526,085) (13,706,558) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,847,758,206 4,983,973 

   

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,847,758,206 4,983,973 

ซ้ือสินทรัพย ์ 70,444,611 - 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ (20,127) - 

โอนมาจากบญัชีอ่ืน 31,803,447 - 

ค่าตดัจําหน่าย (125,204,832) (623,017) 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 16,052,603 - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,840,833,908 4,360,956 

   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554   

ราคาทุน 3,728,549,255 18,690,531 

หกั  ค่าตดัจําหน่ายสะสม (1,887,715,347) (14,329,575) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,840,833,908 4,360,956 

 

การตัดจําหน่ายจํานวน 55,784,697 บาท (พ.ศ. 2553 : 55,878,666 บาท) แสดงไว้ในต้นทุนขายและบริการ จํานวน 57,068,881 บาท (พ.ศ. 2553 : 

55,115,629 บาท) อยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขาย และจาํนวน 12,351,254 บาท (พ.ศ. 2553 : 12,436,273 บาท) อยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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20 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินใหกู้้ยืมแก่บริษทัอ่ืน 73,442,573 - - - 

เงินมดัจาํ 685,021,679 579,317,538 7,549,462 4,473,860 

ค่าใชจ้่ายรอการตัดบญัชี 187,107,037 213,736,693 39,505,774 54,930,326 

อ่ืน ๆ 209,618,531 37,852,127 - - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  1,155,189,820 830,906,358 47,055,236 59,404,186 

 

เงินใหกู้ยื้มแก่บริษทัอ่ืนคิดดอกเบ้ียในอัตรา MLR  

 

21 เงินกู้ยืม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7,133,919 2,048,492 - - 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากธนาคาร 1,090,213,600 574,761,249 580,000,000 - 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี     

เงินกูยื้มจากธนาคาร 218,453,609 390,762,409 60,000,000 244,000,000 

หุน้กู ้ 1,840,000,000 1,000,000,000 1,840,000,000 1,000,000,000 

เงินกูยื้มอ่ืน 163,710,640 164,260,000 - - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 141,235,490 - - - 

เงินกูยื้มจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 14) - - 1,549,601,374 1,376,380,033 
     

เงินกูยื้มหมุนเวียนรวม 3,460,747,258 2,131,832,150 4,029,601,374 2,620,380,033 

     

ไม่หมุนเวียน     

เงินกูยื้มจากธนาคาร 5,898,400,380 2,147,253,650 - 1,052,000,000 

หุน้กู ้ 10,360,000,000 9,900,000,000 10,360,000,000 9,900,000,000 

เงินกูยื้มอ่ืน 24,900,000 188,610,640 - - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 80,061,460 - - - 
     

เงินกูยื้มไม่หมุนเวียนรวม 16,363,361,840 12,235,864,290 10,360,000,000 10,952,000,000 
     

เงินกู้ยืมรวม 19,824,109,098 14,367,696,440 14,389,601,374 13,572,380,033 

 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากธนาคารในงบการเงินรวม รวมเงินกูยื้มในสกุลเงินหยวนจํานวน 63,000,000 หยวน ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.41 ถึงร้อยละ 

7.93 ต่อปี   

 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากธนาคารในงบการเงินเฉพาะบริษทั มีอัตราดอกเบ้ียตามท่ีระบุในตัว๋สัญญาใชเ้งิน ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.35 และ 3.38 ต่อปี 
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21 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

เงินกู้ยืมจากธนาคาร 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคารท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมจาํนวน 6,117 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

 

ก) เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงของบริษัทประเภทไม่มีหลักประกันคงเหลือจํานวน 60 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ีย 

ในอตัราเงินฝากประจาํ 12 เดือนบวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีเง่ือนไขในการชําระคืนเงินต้นทุกคร่ึงปี จํานวน 10 งวด งวดละ 60 ล้านบาท 

โดยเร่ิมชําระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสําคัญบางประการท่ีกําหนดไว้ ตลอดอายุ

สัญญาเงินกู ้

 

ข) เงินกูยื้มจากธนาคารต่างประเทศสาขาในประเทศแห่งหน่ึงของบริษัทประเภทไม่มีหลักประกันจํานวน 1,116 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ีย

ในอัตราเงินฝากประจําบวกอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีเง่ือนไขในการชําระคืนเงินต้นทุก 6 เดือน จํานวน 9 งวด โดยเร่ิมชําระงวดแรก 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสําคญับางประการท่ีกาํหนดไว ้ตลอดอายสุัญญาเงินกู ้

 

ในไตรมาสท่ี 1 และ 2 ของปี พ.ศ. 2554 บริษทัไดช้าํระคืนเงินกูยื้มทั้งหมดก่อนกาํหนดเป็นจาํนวนเงิน 1,116 ลา้นบาท 

 

ค) เงินกู้ยืมจากธนาคารต่างประเทศสาขาในประเทศแห่งหน่ึงของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงประเภทไม่มีหลักประกันคงเหลือจํานวน 6.7  

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีเง่ือนไขการชําระคืนเงินต้นทุกคร่ึงปี จํานวน  

9 งวด งวดละ 2.22 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเร่ิมการชาํระคืนงวดแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงบริษัทย่อยดังกล่าวจะต้อง

ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสําคญับางประการท่ีกาํหนดไว ้ตลอดอายสุัญญาเงินกู ้

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย (Cross Currency Swap) สําหรับเงินกู้ข้างต้น

จาํนวน 6.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกูส้กลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจํานวน 7.6 ล้านเหรียญ ท่ีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี นอกจากน้ี

กลุ่มบริษทัยงัไดท้าํสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือซ้ือเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจํานวนดังกล่าว ทําให้บริษัทมีภาระหน้ี 

ท่ีจะตอ้งจ่ายเป็นเงินบาท ซ่ึงมียอดหน้ีคงเหลือ เท่ากบั 191 ลา้นบาท 

 

ง) เงินกูยื้มจากธนาคารในประเทศสองแห่งของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 20 ลา้นบาท (วงเงินกู้ยืมทั้ งส้ินจํานวน 3,050 ล้านบาท) 

โดยมีอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชําระเงินคืนในระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 บริษัทย่อย

จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสําคญับางประการท่ีกาํหนดไว ้ตลอดอายสุัญญาเงินกู ้

 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2554 บริษทัยอ่ยไดช้าํระคืนเงินกูยื้มทั้งหมดเป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท 

 

จ) เงินกูยื้มจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอตัราดอกเบ้ีย 6 เดือน 

SIBOR บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี  และมีกาํหนดชาํระเงินคืนในระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตาม

เง่ือนไขท่ีสําคญับางประการท่ีกาํหนดไว ้ตลอดอายสุัญญาเงินกู ้

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) สําหรับเงินกู้ข้างต้นจํานวน  

20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ี SIBOR เป็นอตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 15 มิถุนายน 

พ.ศ. 2553 ถึงวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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21 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

เงินกู้ยืมจากธนาคาร (ต่อ) 

 

ฉ) เงินกูยื้มจากธนาคารในประเทศสองแห่งของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 92.2 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย โดยมีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR 

บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคืนในปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2557 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสําคัญ 

บางประการท่ีกาํหนดไว ้ตลอดอายสุัญญาเงินกู ้

 

ช) เงินกูยื้มจากธนาคารต่างประเทศสองแห่งของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 60.5 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย โดยมีอัตราดอกเบ้ีย Bank 

Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินต้นทุกไตรมาส ไตรมาสละไม่เกิน 2 ล้านเหรียญ

ออสเตรเลีย เป็นเวลา 5 ปี บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุัญญาเงินกู ้เงินกูยื้มดงักล่าวคํ้ าประกัน

ดว้ยอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน อาคารและสิทธิในการบริหารสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงนั้น (หมายเหตุ 16 ถึง 18)  

 

เงินกู้ยืมอื่น 

 

เงินกูยื้มอ่ืนจาํนวน 189 ลา้นบาท เป็นเงินกูยื้มผา่นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยส์องแห่ง 

 

ก) เงินกูยื้มระยะยาวจาํนวน 125 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนประเภท ก และประเภท ข ในกองทุนรวมบริหารสินทรัพย์ไทย 

ซ่ึงถือโดยธนาคารและสถาบนัการเงินต่าง ๆ ผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละคงท่ีและอัตราร้อยละ MLR 

ลบดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญาผูถื้อหน่วยลงทุน เงินกูยื้ม ดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 10 ปี ถึงปี พ.ศ. 2556 

 

กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไ์ทยไดรั้บโอนสิทธิและความเป็นเจ้าของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทท่ีมี

มูลค่าทางบญัชีจาํนวน 651 ลา้นบาท เพ่ือเป็นหลกัประกนั 

 

ข) เงินกูยื้มระยะยาวจาํนวน 64 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนประเภท ก ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ทวี ซ่ึงถือโดย

ธนาคารและสถาบนัการเงินต่าง ๆ ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดรั้บผลตอบแทนในอตัราร้อยละ MLR ลบดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีตามท่ีระบุ

ในสัญญาผูถื้อหน่วยลงทุน เงินกูยื้มดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 10 ปี ถึงปี พ.ศ. 2555 

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัพยท์วี ไดรั้บโอนสิทธิและความเป็นเจา้ของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท 

ท่ีมีมูลค่าทางบญัชีจาํนวน 190 ลา้นบาท เพ่ือเป็นหลกัประกนั 

 

หุ้นกู้ 

 

ก) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันและไม่ มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ จ ํานวน 2,060 ล้านบาท ออกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550  มีอัตราดอกเบ้ีย 

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2557 

 

ข) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จ ํานวน 1,840 ล้านบาท ออกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2555  

 

ค) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จ ํานวน 1,000 ล้านบาท ออกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 มีอัตราดอกเบ้ีย

ร้อยละคงท่ีต่อปี และชาํระคืนเต็มจาํนวนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 

 

ง) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จ ํานวน 2,000 ล้านบาท ออกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 มีอัตราดอกเบ้ีย

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2556 
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21 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

หุ้นกู้ (ต่อ) 

 

จ) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้าํนวน 2,500 ล้านบาท ออกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 มีอัตราดอกเบ้ีย

ร้อยละคงท่ีต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2558 

 

ฉ) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลักประกันและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จ ํานวน 500 ล้านบาท ออกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2558 

 

ช) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จ ํานวน 1,000 ล้านบาท ออกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2560 

 

ซ) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลักประกันและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จ ํานวน 1,500 ล้านบาท ออกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2561 

 

ฌ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จ ํานวน 500 ล้านบาท ออกในเ ดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2561 

 

ญ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จ ํานวน 300 ล้านบาท ออกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2564 

 

หุน้กูท้ ั้งหมดดังกล่าวข้างต้นมีเง่ือนไขของข้อกําหนดและสิทธิของผูถื้อหุ้นกู้ซ่ึงได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจํากัดบางประการ เช่น การดํารง

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ การจ่ายเงินปันผลและการจาํหน่ายจ่ายโอนหรือจํานําทรัพย์สินอันเป็นสาระสําคัญท่ีใช้ในการประกอบ

ธุรกิจหลกั 

 

ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษัทเม่ือวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 

15,000 ลา้นบาท โดยเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดมีหลักประกันและ/หรือไม่มีหลักประกันระยะยาว (ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีออก) 

และมีอายไุม่เกิน 15 ปี เพ่ือจดัหาเงินทุนสําหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชําระเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ของบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูแ้ลว้เป็นจาํนวนเงิน 9,300 ลา้นบาท 

 

ท่ีประชุมสามัญประจําปีของผูถื้อหุ้นของบริษัทเม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุน้กู้ในวงเงินไม่เกิน  

15,000 ลา้นบาท โดยเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดมีหลักประกันและ/หรือไม่มีหลักประกันระยะยาว (ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีออก) 

และมีอายไุม่เกิน 15 ปี เพ่ือจดัหาเงินทุนสําหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชําระเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ของบริษัท ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษทัยงัไม่ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว 

 

ราคาตามบญัชีของเงินกูยื้มระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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21 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของหุน้กูข้องกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม มีดงัน้ี 

 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หุน้กู ้ 12,200,000,000 10,900,000,000 12,382,350,744 11,166,263,030 

 

มูลค่ายติุธรรมคาํนวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใชอ้ตัราตลาดท่ีกาํหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ยของเงินกูย้มืของกลุม่บริษทัและบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 พันล้านบาท พันล้านบาท พันล้านบาท พันล้านบาท 

     

เงินกูยื้ม     

  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 13 11 12 10 

  อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 7 3 1 2 
     

รวมเงินกูย้มื 20 14 13 12 

 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
พ.ศ. 2554 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2553 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2554 

ร้อยละ 

พ.ศ. 2553 

ร้อยละ 
     

เงินกูยื้มจากธนาคาร 6.13 4.97 3.94 4.46 

หุน้กู ้ 4.58 4.58 4.58 4.58 

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูยื้มระยะยาวคาํนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มท่ีฝ่ายบริหารคาดว่ากลุ่มบริษัทและ

บริษทัจะตอ้งจ่าย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่ายติุธรรมของเงินกู้ยืมระยะสั้ น และหน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว ใกล้เคียงกับ 

ราคาตามบญัชีของรายการดงักล่าว 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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21 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

ระยะเวลาการครบกาํหนดของเงินกูยื้มระยะยาว สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 382,164,249 555,022,409 60,000,000 244,000,000 

ครบกาํหนดภายในระหว่าง 2 - 5 ปี 5,923,300,380 2,034,351,290 - 1,052,000,000 

ครบกาํหนดเกินกวา่ 5 ปี - 301,513,000 - - 

รวมเงินกูยื้มระยะยาว 6,305,464,629 2,890,886,699 60,000,000 1,296,000,000 

 

วงเงินกู้ยืม 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินกูยื้มระยะยาวท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งัต่อไปน้ี 

 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ล้านเหรียญ 

 ล้านบาท ออสเตรเลีย ล้านบาท 
    

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว    

   - ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 6,515 23 5,000 

   - ครบกาํหนดเกิน 1 ปี 3,000 - 3,000 

 9,515 23 8,000 

 

 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว   

   - ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 7,030 4,000 

   - ครบกาํหนดเกิน 1 ปี 1,000 1,000 

 8,030 5,000 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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22 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการค้า - บริษทัอ่ืน 1,265,804,693 1,098,459,466 7,825,829 7,178,698 

เจา้หน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 14) 5,762,571 10,119,928 3,426,684 5,243,140 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 14) 25,684,882 5,911,792 3,162,137 4,759,857 

ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย 1,818,974,429 957,156,814 235,081,559 185,850,703 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 194,578,748 234,504,767 3,131,522 1,580,944 

เจา้หน้ีอ่ืน 681,559,164 655,147,185 23,431,172 32,035,919 

รวมเจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน 3,992,364,487 2,961,299,952 276,058,903 236,649,261 

 

23 หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินรับล่วงหน้าค่าขายหอ้งชุด 129,390,853 295,581,427 - - 

เงินมดัจาํค่าห้องพกั 261,660,104 195,432,440      6,151,862 4,702,820 

ประมาณการหน้ีสินจากการลงทุน 23,768,400 45,226,950 - - 

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 5,170,784 58,006,388 - - 

ประมาณการหน้ีสินจากสัญญาท่ีสร้างภาระ 94,950,874 - - - 

อ่ืน ๆ 365,839,938    187,141,770 10,646,041 17,382,159 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 880,780,953 781,388,975 16,797,903 22,084,979 

 

24 ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน  
 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีจดัใหมี้กองทุน - - - - 

     

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ได ้     

   จดัใหมี้กองทุน 154,000,043 117,336,321 20,976,066 18,007,894 

กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั     

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่รับรู้ (2,613,337) - (9,438,377) - 

หน้ีสินสุทธิท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 151,386,706 117,336,321 11,537,689 18,007,894 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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24 ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวร้ะหว่างปีมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 117,336,321 167,064,547 18,007,894 39,130,126 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 23,841,832 17,400,620 2,559,501 2,450,629 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,124,594 1,820,706 725,111 617,719 

กาํไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์     

   ประกนัภัยยงัไม่รับรู้ (2,613,337) - (9,438,377) - 

เพ่ิมข้ึนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12,355,416 - - - 

การจ่ายชําระผลประโยชน์ (1,658,120) (68,949,552) (316,440) (24,190,580) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 151,386,706 117,336,321 11,537,689 18,007,894 

 

ค่าใชจ้่ายทั้ งหมดท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนสําหรับแต่ละรายการดงัน้ี 

 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 23,841,832 17,400,620 2,559,501 2,450,629 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 2,124,594 1,820,706 725,111 617,719 

รวม (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ้่าย     

   ผลประโยชน์พนกังาน) 25,966,426 19,221,326 3,284,612 3,068,348 

 

ค่าใชจ้่ายทั้ งหมด 25,966,426 บาท (พ.ศ. 2553 : 19,221,326 บาท) ถูกรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม และ 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
   

อตัราคิดลด ร้อยละ 4 ร้อยละ 3.5 - 4 

อตัราเงินเฟ้อ ร้อยละ 3 ร้อยละ 3.5 

เกษียณอาย ุ 60 ปี 60 ปี 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 3.5 - 9 ร้อยละ 3 - 9 

ตารางมรณะ TMO08    TMO97 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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25 หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอื่น 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  ตามที่ปรับใหม่   

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้รอตดับัญชี 132,929,268 140,815,981 4,976 4,046,466 

เงินมดัจาํค่าเช่า 135,808,985 129,677,318 505,435 505,435 

ค่าเช่าท่ีดินค้างจ่าย 398,372,385 262,600,651 - - 

ประมาณการร้ือถอน 71,355,189        62,455,059 - - 

อ่ืน ๆ 90,753,911 35,337,965 1,876,936 1,779,024 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 829,219,738 630,886,974 2,387,347 6,330,925 

 

26 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 งบการเงินรวม 

   ส่วนเกิน  

 จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม 

 สามัญ บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 3,246,415,792 3,246,415,792 3,065,856,272 6,312,272,064 

การออกหุน้  15,923,581 15,923,581 67,937,682 83,861,263 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 3,262,339,373 3,262,339,373 3,133,793,954 6,396,133,327 

การออกหุน้ (หมายเหตุ 27) 12,885,207 12,885,207 81,531,962 94,417,169 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 3,275,224,580 3,275,224,580 3,215,325,916 6,490,550,496 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   ส่วนเกิน  

 จํานวนหุ้น หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม 

 สามัญ บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 3,246,415,792 3,246,415,792 3,040,203,896 6,286,619,688 

การออกหุน้  15,923,581 15,923,581 67,937,682 83,861,263 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 3,262,339,373 3,262,339,373 3,108,141,578 6,370,480,951 

การออกหุน้ (หมายเหตุ 27) 12,885,207 12,885,207 81,531,962 94,417,169 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 3,275,224,580 3,275,224,580 3,189,673,540 6,264,898,120 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 หุ้นจดทะเบียนทั้งหมดได้แก่หุ้นสามัญ 3,666,519,673 หุ้น (พ.ศ. 2553 : 3,677,988,773 หุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

โดยมีหุน้สามญัจาํนวน 3,275,224,580  หุน้ ท่ีไดอ้อกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ (พ.ศ. 2553 :  3,262,339,373 หุน้) 

 

จากการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

จากทุนจดทะเบียน 3,677,988,773 บาท เป็น 3,666,519,673 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้ออกจําหน่ายจํานวน 11,469,100 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
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27 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
 
กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยผา่นการอนุมติัจากการประชุมผูถื้อหุน้ 
 
กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกตน้ทุนสําหรับมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าท่ีแทจ้ริงของใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวในงบการเงินน้ี (หมายเหตุ 2.23) 
 

    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

    พ.ศ. 2553 ลดลงระหว่างงวด พ.ศ. 2554 

   

 

 

กําหนดวันท่ีใช้สิทธิ 

 

 

จํานวนคงเหลอื 

 

 

หมดอายุ 

 

 

ใช้สิทธิ 

 อัตราการใช้สิทธิ 

ซ้ือหุ้นสามัญต่อ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  

หุ้นสามัญ 

ออกเพิ่ม 

ระหว่างปี 

 ราคาในการ 

ใช้สิทธิซ้ือ 

หุ้นสามัญ  

 

 

จํานวนเงิน 

 

 

จํานวนคงเหลอื 

ออกโดย จัดสรรให้แก่ วันท่ีอนุมัต ิ คร้ังแรก คร้ังสุดท้าย หน่วย หน่วย หน่วย  1 หน่วย  หุ้น บาท  บาท หน่วย 

             

บริษทั กรรมการและพนักงานของบริษทั 15 ธันวาคม 28 กุมภาพนัธ ์ 16 มกราคม         

    และบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554 13,983,000 (12,797,000) (1,186,000) 1.12645 1,335,800 2.645 3,533,191 - 

             

 กรรมการและพนักงานของบริษทั 14 พฤศจิกายน 31 มกราคม 17 ธันวาคม          

    และบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555 8,071,887 - (1,679,540) 1.10000 1,847,200 8.918 16,473,380 6,392,347 

             

 กรรมการและพนักงานของบริษทั 6 มีนาคม 30 ตุลาคม  21 ตุลาคม          

    และบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2556 54,087,950 - (9,286,300) 1.00000 9,286,300 7.650 71,040,195 44,801,650 

             

 กรรมการและพนักงานของบริษทั 6 มีนาคม 30  มิถุนายน  12 มิถุนายน          

    และบริษทัยอ่ย (MINT - W) พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2557 1,936,677 - (413,900) 1.00000 413,900 8.080 3,344,312 1,522,777 

             

 ผูถื้อหุ้นเดิม (MINT - W4) 26 เมษายน 30  มิถุนายน 18 พฤษภาคม         

  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2556 325,381,547 - (2,007) 1.00000 2,007 13.000 26,091 325,379,540 

 รวมการออกโดยบริษทั    403,461,061 (12,797,000) (12,567,747)  12,885,207  94,417,169 378,096,314 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
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28 สํารองตามกฎหมาย 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  367,799,113 347,774,113 367,799,113 347,774,113 

จดัสรรระหว่างปี - 20,025,000 - 20,025,000 
     

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 367,799,113 367,799,113 367,799,113 367,799,113 

 

ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัตอ้งจดัสรรสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหลังหักขาดทุนสะสม

ยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สํารองดังกล่าวเป็นสํารองท่ีไม่สามารถจัดสรร

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 สํารองตามกฎหมายของบริษัทย่อยจํานวน 116,788,358 บาท (พ.ศ. 2553 : 113,174,358 บาท) ได้รวมอยู่ใน

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรในงบการเงินรวม 

 

29 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนเกินทุนจาก 

การตีมูลค่า

ยุติธรรมของ 

เงินลงทุนเผื่อขาย 

 

 

ส่วนปรับปรุง 

การแปลงค่างบการเงิน 

 

กําไรจากการ

ประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตร์ 

 

 

 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 83,303,224 (228,495,510) - (145,192,286) 

การตีราคา 1,036,981,885 - - 1,036,981,885 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (110,724,177) - (110,724,177) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 1,120,285,109 (339,219,687) - 781,065,422 

     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 1,120,285,109 (339,219,687) - 781,065,422 

การตีราคา 21,746,245 - - 21,746,245 

โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน (1,053,812,318) - - (1,053,812,318) 

กาํไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ - - 2,613,337 2,613,337 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 75,398,741 - 75,398,741 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 88,219,036 (263,820,946) 2,613,337 (172,988,573) 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
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29 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ส่วนเกินทุนจาก 

การตีมูลค่า 

ยุติธรรมของ 

เงินลงทุนเผื่อขาย 

 

กําไรจากการ

ประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ 

 

 

 

รวม 

 บาท บาท บาท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 61,074,606 - 61,074,606 

การตีราคา 992,753,630 - 992,753,630 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 1,053,828,236,   1,053,828,236 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 1,053,828,236 - 1,053,828,236 

การตีราคา (2) - (2) 

โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน (1,053,812,318) - (1,053,812,318) 

กาํไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ - 9,438,377 9,438,377 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 15,916 9,438,377 9,454,293 

 

30 รายได้อื่น 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดค่้าเช่า 21,447,644 17,148,790 39,689,477 38,447,092 

ดอกเบ้ียรับ 42,739,709 28,051,380 653,836,566 463,722,120 

เงินสนบัสนุน 48,444,026 57,397,881 - - 

รายไดจ้ากการขายของสมนาคุณ 110,948,280 130,486,964 - - 

รายไดค่้าท่ีปรึกษา 27,832,119 18,081,857 - - 

ขายวตัถุดิบใหแ้ฟรนชายส์ 3,761,217 3,573,970 - - 

กาํไรจากอัตราแลกเปล่ียน - 3,327,520 - - 

รายไดค่้าขนส่ง 90,221,975 78,665,670 - - 

กาํไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว - 29,693,470 - - 

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 1,257,036,173 - 1,053,811,504 - 

กาํไรจากการคืนทุนจากบริษทัยอ่ย - - 418,150,898 - 

อ่ืน ๆ 245,033,438 283,820,384 22,677,429 11,088,581 

รวมรายไดอ่ื้น 1,847,464,581 650,247,886 2,188,165,874 513,257,793 

 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
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31 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 

รายการบางรายการท่ีรวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน สามารถแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

ตามที่ปรับใหม่ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน     

   (หมายเหตุ 16)  84,912,079 80,268,600 - - 

ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์      

   (หมายเหตุ 17) 1,660,417,553 1,321,342,793 82,704,063 75,228,482 

การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์      

   (หมายเหตุ 17) 20,437,679 5,768,772 - - 

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร      

   และอุปกรณ์  24,938,404 18,645,073 47,890 (113,104) 

การตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 18) 127,058,830 59,490,225 4,500,305 5,424,377 

การตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่า  107,803,838 109,993,121 623,017 623,017 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 7,706,314 4,350,852 (187,901) (29,660) 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 5,006,716,370 4,525,510,648 407,459,832 323,341,943 

ผลเสียหายของสินคา้คงเหลือและสินทรัพยถ์าวร     

    จากอุทกภยั 237,828,024 - - - 

 

อุทกภัยในประเทศไทย 

 

เหตุการณ์อุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ไดส่้งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทในส่วนธุรกิจค้าปลีกซ่ึงมีสินค้าคงเหลือเก็บไว ้

ท่ีคลงัสินคา้ซ่ึงเป็นของบุคคลภายนอกในจงัหวดัอยธุยา รวมทั้งร้านคา้ปลีกบางแห่งยงัไดปิ้ดบริการเน่ืองจากเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าว ในส่วน

ธุรกิจร้านอาหารซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั ได้มีการยา้ยศูนย์กระจายสินค้าและร้านอาหารบางแห่ง ในส่วนของธุรกิจโรงแรม โรงแรม 

ท่ีอยูน่อกเขตกรุงเทพฯ ไดรั้บผลกระทบเพียงเล็กนอ้ยจากอุทกภยั สําหรับโรงแรมทั้ง 3 แห่งในเขตกรุงเทพฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

คร้ังน้ี อยา่งไรก็ตาม การลดลงของจํานวนนักท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อรายได้ของโรงแรมดังกล่าว นอกจากน้ี บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท 

ไดห้ยดุผลิตสินคา้อุปโภคเป็นการชัว่คราว วตัถุดิบ สินคา้สําเร็จรูปบางส่วน และอุปกรณ์สํานักงานในพ้ืนท่ีท่ีเกิดอุทกภัยได้รับความเสียหาย

จากเหตุการณ์ในคร้ังน้ีเช่นกนั จากเหตุการณ์ดงักล่าว ทาํใหเ้กิดผลเสียหายต่อกลุ่มบริษทัประมาณ 238 ลา้นบาท 

 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดท้าํประกนัภยัหลายประเภทท่ีครอบคลุมถึงผลเสียหายขา้งตน้ไวแ้ลว้ รวมถึงการประกันภัยการเส่ียงภัยทรัพย์สิน (Industrial 

All Risks Insurance) และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ค่าชดเชยท่ีจะได้รับจากการ

ประกนัภยัจนกว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีบริษทัจะไดรั้บนั้นมีความน่าจะเป็นท่ีแน่นอนแลว้  
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32 ภาษีเงินได้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราภาษี  0 - 30 0 - 30 30 25 

 

ภาษีเงินได้สําหรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษัทมียอดจํานวนเงินท่ีแตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับอัตราภาษีของประเทศท่ี 

กลุ่มบริษทัตั้งอยู ่เน่ืองจาก 

 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 

- รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ เงินปันผลรับ กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน และกาํไรจากการคืนทุนจากบริษทัยอ่ย 

- ค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 

 

งบการเงินรวม 

- ผลกระทบของอตัราภาษีท่ีแตกต่างกนั 

- ไม่มีภาษีสําหรับบางประเทศ 

- รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่มบริษทัท่ีตอ้งเสียภาษี แต่ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม 

- รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี 

- ค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 

- การใชข้าดทุนสะสมทางภาษี       

 

33 กําไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกําไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีชําระแล้วและ

ออกจาํหน่ายอยูใ่นระหว่างงวด 

 

ในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียไดป้รับปรุงด้วยจํานวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดโดยถือว่าหุ้นสามัญเทียบเท่า

ปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด บริษทัมีใบสําคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 27) 

 

ในการคํานวณจํานวนหุ้นสามัญท่ีเพ่ิมข้ึนหากมีการใช้สิทธิ บริษัทคํานวณว่าหากนําเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ีเหลืออยูด่งักล่าวมาซ้ือหุน้สามญักลบัคืนในราคาตลาดถวัเฉล่ียของงวดเพ่ือกาํหนดจาํนวนหุ้นสามัญท่ีต้องออกเพ่ิม แล้วนําจํานวนหุ้นสามัญ

ส่วนเพ่ิมดงักล่าวมารวมกบัหุน้สามญัท่ีมีอยู ่ทั้งน้ีไม่มีการปรับปรุงใด ๆ ในงบกาํไรขาดทุน 

 

ในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด กลุ่มบริษทัคาํนวณจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัภายใตข้อ้สมมติท่ีมีการแปลงสภาพหุน้สามัญปรับลด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีจาํนวน 17,540,971 หุน้ (พ. ศ. 2553 : จาํนวน 30,763,059 หุน้) 
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33 กําไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ต่อ) 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 หุ้น หุ้น 
   

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีใชค้าํนวณกาํไรต่อหุน้ - สุทธิ 3,270,879,071 3,255,949,536 

   

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด   

ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามัญ 17,540,971 30,763,059 

หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 17,540,971 30,763,059 
   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 3,288,420,042 3,286,712,595 

 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

ตามที่ปรับใหม่ 

 บาท บาท 
   

กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 2,880,142,740 1,236,458,233 

   

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.8805 0.3798 

   

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.8758 0.3762 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท 
   

กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 1,899,270,392 1,517,045,197 

   

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.5807 0.4659 

   

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.5776 0.4616 
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34 เงินปันผล 

 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลสําหรับผูถื้อหุน้สามัญเดิมและผูถื้อหุ้น

จากการแปลงสภาพหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (พ.ศ. 2553 : หุ้นละ 0.15 บาท) รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ินไม่เกิน 

542.5 ลา้นบาท (พ.ศ. 2553 : 490.9 ลา้นบาท) โดยมีการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2554 

 

35 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเป็นปกติจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในตลาด และจากการท่ีคู่สัญญา

ไม่ปฏิบติัตามสัญญารวมทั้งจากการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ 

เพ่ือการเก็งกาํไรหรือเพ่ือการคา้ 

 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

กลุ่มบริษัทควบคุมความเส่ียงด้านสภาพคล่อง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอโดยฝ่ายจัดการ เพ่ือสนับสนุนการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและลดความเส่ียงท่ีเกิดจากผลกระทบของความผนัผวนในกระแสเงินสด 

 

ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

 

ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของ

กลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทับริหารหน้ีสินโดยการกูยื้มท่ีมีทั้งอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัราดอกเบ้ียลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด อย่างไรก็ตาม 

อตัราดอกเบ้ียของหุน้กู้ของกลุ่มบริษัทเป็นอัตราคงท่ี ในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษัทใช้ตราสาร

อนุพนัธ์ทางการเงินซ่ึงส่วนใหญ่คือ สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียท่ีมีไว้เพ่ือช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอัตรา

ดอกเบ้ียสําหรับรายการเงินกูโ้ดยเฉพาะเจาะจง 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีเปิดสถานะไวมี้ดงัน้ี 

 

ก) สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสําหรับเงินกูยื้มสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจาํนวน 6.7 ลา้นเหรียญ จากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวเป็นอัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ี สัญญาดงักล่าวจะหมดอายใุนวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  

 

ข) สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสําหรับเงินกูยื้มสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจาํนวน 10 ลา้นเหรียญ จากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวเป็นอัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ี สัญญาดงักล่าวจะหมดอายใุนปี พ.ศ. 2558  

 

ค) สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสําหรับเงินกูยื้มสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจาํนวน 10 ลา้นเหรียญ จากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวเป็นอัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ี สัญญาดงักล่าวจะหมดอายใุนปี พ.ศ. 2559  

 

ง) สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสําหรับเงินกูยื้มสกลุดอลลาร์ออสเตรเลียจาํนวน 31.5 ล้านเหรียญ จากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวเป็นอัตรา

ดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี สัญญาดงักล่าวจะหมดอายใุนปี พ.ศ. 2559  



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

94 

 

35 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีสําคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินค้าและบริการ การกู้ยืมหรือ 

ใหกู้ยื้มเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในต่างประเทศ กลุ่มบริษทัใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน

เพ่ือบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียน คือ สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ ดงัน้ี 

 

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (Cross currency swap contracts)  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย (Cross currency swap) เพ่ือป้องกันความเส่ียงของ

เงินกูยื้มท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุ 21) โดยทาํการแปลงภาระหน้ีเงินกู้ท่ีเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจํานวน 6.7 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงคาํนวณจากเงินกูท่ี้เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจํานวน 7.6 ล้านเหรียญ

ออสเตรเลีย ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงคาํนวณจากเงินกูท่ี้เป็นสกลุดอลลาร์ออสเตรเลีย นอกจากน้ีกลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ เพ่ือแปลงภาระหน้ีเงินกูท่ี้เป็นสกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจํานวน 7.6 ล้านเหรียญออสเตรเลีย เป็นสกุลเงินบาทท่ีอัตราแลกเปล่ียน 

26.75 บาท ต่อ 1 เหรียญออสเตรเลีย สําหรับจํานวน 3.8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย และท่ีอัตราแลกเปล่ียน 22.95 บาทต่อ 1 เหรียญออสเตรเลีย 

สําหรับจาํนวน 3.8 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย สัญญาดงักล่าวจะหมดอายใุนวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  

 

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้มีไวเ้พ่ือป้องกันความเส่ียงจากการซ้ือสินค้าท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554   

กลุ่มบริษทัไม่มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศคงเหลือ (พ.ศ. 2553 : สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศท่ีเปิดสถานะไว้มีอายุระหว่าง 1 เดือนถึง  

2 เดือน ซ่ึงเป็นจาํนวนเงินในสกลุเงินบาทท่ีจะตอ้งจ่ายและอตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา มีดงัน้ี) 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท 
   

722,714 เหรียญสหรัฐฯ (30.334 - 32.131 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) - 21,793,998 

2,896 เหรียญออสเตรเลีย (29.15 บาทต่อ 1 เหรียญออสเตรเลีย) - 88,903 

26,571 เหรียญยโูร (40.031 -  40.06501 บาทต่อ 1 เหรียญยโูร) - 1,061,594 

1,116,750 เยน (0.37315 บาทต่อ 1 เยน) - 413,792 
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35 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษทัมีเจา้หน้ีการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัต่อไปน้ี 

   งบการเงินรวม 

   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
     

เหรียญสหรัฐฯ   9,550,499 2,856,612 

เหรียญสิงคโปร์   12,595 - 

เหรียญยโูร   142,567 157,545 

เหรียญออสเตรเลีย   45,486 51,218 

เยน   - 2,306,070 

เหรียญฮ่องกง   237,397 11,200 

ปอนด์สเตอริง   819 6,301 

เหรียญสหรัฐอาหรับเอมิเร็ตส์   16,071 - 

ศรีลงัการูปี   24,200 - 

เหรียญนิวซีแลนด์   3,932 - 

 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเป็นปกติจากการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวกบัลูกหน้ี อยา่งไรก็ตาม การกระจุกตวัของความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเป็นผลจาก

ลูกหน้ีการค้า เกิดข้ึนแบบจํากัดเน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีลูกค้าจํานวนมากราย ดังนั้นกลุ่มบริษัทไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายอย่างเป็น

สาระสําคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้น 

 

มูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอัตราดอกเบ้ีย และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรับเงินกู้ท่ีเปิดสถานะ ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นหน้ีสินสุทธิจาํนวน 531,052  บาท (พ.ศ. 2553 : เป็นสินทรัพยสุ์ทธิจาํนวน 18,663,701 บาท) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554  กลุ่มบริษทัไม่มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรับเจ้าหน้ีจากการซ้ือสินค้าท่ีเปิดสถานะ (พ.ศ. 2553 : 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้สําหรับเจา้หน้ีจากการซ้ือสินคา้ท่ีเปิดสถานะเป็นหน้ีสินสุทธิจาํนวน 306,412 บาท) 
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36 ภาระผูกพัน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัดังต่อไปน้ี 

 

เฉพาะบริษทั 

 

- บริษทัไดท้าํสัญญาสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้กบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยบริษทัผกูพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้

เคร่ืองหมายการคา้และการจดัการดา้นการตลาดระหว่างประเทศเป็นอัตราร้อยละของรายได้ค่าห้องพกัทั้งหมดตามท่ีระบุไว้ในสัญญา 

สัญญาน้ีจะส้ินสุดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 

 

- บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งอาคารโรงแรมของบริษทัมีกาํหนดเวลาเช่า 30 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2561 โดยบริษัทผูกพนัท่ีจะจ่าย

ค่าเช่าตามอตัราร้อยละของรายไดร้วมซ่ึงจะปรับเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีจนถึงอตัราร้อยละคงท่ีของรายได้รวมต่อปีตามท่ีกําหนดในสัญญาหรือ

ตามอตัราค่าเช่าขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดในสัญญาแล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทมีภาระผูกพนัตามอัตราค่าเช่า 

ขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดในสัญญาท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตเป็นจาํนวนเงินประมาณ 35 ลา้นบาท 

 

- บริษัทได้ทําสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการกับบริษัทย่อยแห่งหน่ึงเพ่ือเปิดภัตตาคาร ซ่ึงบริษัทมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าเช่า 

ตามสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการเป็นจาํนวนเงินประมาณ 11.9 ลา้นบาท  นอกจากน้ี บริษัทยงัผูกพนัท่ีจะต้องชําระค่าธรรมเนียมใน

การใชพ้ื้นท่ีเพ่ือจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมให้กับบริษัทย่อยแห่งน้ีในอัตราร้อยละของรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีบริษัทขายได้

ตามท่ีระบุในสัญญาโดยสัญญาต่าง ๆ เหล่าน้ีจะส้ินสุดภายในปี พ.ศ. 2557 

 

- บริษทัไดท้าํสัญญาการใชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายการค้ากับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ในการน้ี บริษัทผูกพนัท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ 

ในเคร่ืองหมายการคา้เป็นอตัราร้อยละของรายไดต้ามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีมีกาํหนดระยะเวลา 10 ปี โดยจะส้ินสุดในปี พ.ศ. 2560 

 

- บริษทัไดท้าํสัญญาการบริหารงานโรงแรมกบับริษัทย่อยแห่งหน่ึง โดยบริษัทคู่สัญญารับเป็นผูบ้ริหารงานโรงแรมของบริษัท ในการน้ี

บริษทัผกูพนัท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารงานเป็นอัตราร้อยละของรายได้ตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีมีกําหนดระยะเวลา 10 ปี  

โดยจะส้ินสุดในปี พ.ศ. 2559 

 

- บริษทัไดท้าํสัญญาบริการความช่วยเหลือทางเทคนิคและใช้เคร่ืองหมายการค้าและช่ือทางการค้าจํานวนสองสัญญากับบริษัทแห่งหน่ึง 

ในต่างประเทศ โดยบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมซ่ึงคาํนวณเป็นอัตราร้อยละของยอดขายตามท่ีระบุไว้ในสัญญา โดยสัญญาแรกมีกําหนด

ระยะเวลา 4 ปีโดยส้ินสุดในปี พ.ศ. 2541 หลงัจากนั้นสัญญาจะต่ออายุสัญญาได้อีก 3 คร้ัง คร้ังละ 5 ปี และอีกสัญญาจะหมดอายุภายในเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2557 
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36 ภาระผูกพัน (ต่อ) 
 

ส่วนของบริษทัยอ่ย 
 

สัญญาบริหารและบริการ 
 

- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาบริหารโรงแรมกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยบริษัทคู่สัญญารับเป็นผูบ้ริหารงานโรงแรมของบริษัท

ยอ่ยในการน้ี บริษทัยอ่ยผกูพนัท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารโรงแรมในอัตราระยะเวลา และวิธีการคํานวณตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ี 

มีกาํหนดระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงสัญญาจะสามารถต่ออายไุดอี้ก 10 ปี 
 

- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานโรงแรมกับบริษัทสามแห่ง โดยบริษัทย่อยจะได้รับบริการ

และไดใ้ชสิ้ทธิและจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญา รวมทั้งผูกพนัท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในอัตราระยะเวลา

และวิธีการคํานวณดังท่ีกล่าวไว้ในแต่ละสัญญาซ่ึงสัญญาทั้งหมดมีผลใช้บังคับตั้ งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 และส้ินสุดเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2567 
 

- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงได้ทําสัญญาการบริหารโรงแรมซ่ึงรวมถึงการจัดการด้านการตลาดระหว่างประเทศและการใช้สิทธิในการใช้

เคร่ืองหมายการค้ากับบริษัทในต่างประเทศแห่งหน่ึง โดยบริษัทย่อยผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นอัตราร้อยละของรายได ้

ค่าหอ้งทั้งหมดตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีจะส้ินสุดลงในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 
 

- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาค่าบริการโฆษณา ค่าสิทธิ และสัญญาความช่วยเหลือในการจัดการและดําเนินงานสําหรับภัตตาคาร

โรงแรมกบับริษทัต่าง ๆ ในต่างประเทศ โดยบริษทัย่อยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการบริการเป็นอัตราร้อยละของรายได้ทั้ งหมดของ

ภตัตาคารเหล่านั้นตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาเหล่าน้ีจะหมดอายใุนปี พ.ศ. 2558 
 

- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานโรงแรมกับบริษัทสามแห่ง โดยบริษัทย่อยจะได้รับบริการ

และไดใ้ชสิ้ทธิและจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญา รวมทั้งผกูพนัท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในอัตรา ระยะเวลา

และวิธีการคํานวณดังท่ีกล่าวไว้ในแต่ละสัญญา ซ่ึงสัญญาทั้งหมดมีผลใช้บังคับตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 และส้ินสุดเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2560 และเม่ือสัญญาหมดอายแุลว้จะต่ออายไุดอี้ก 20 ปี 
 

- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานโรงแรมกับบริษัทสามแห่งโดยบริษัทย่อยจะได้รับบริการ

และไดใ้ชสิ้ทธิและจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญา รวมทั้งผูกพนัท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในอัตราระยะเวลา

และวิธีการคาํนวณดงัท่ีกล่าวไวใ้นแต่ละสัญญา ซ่ึงสัญญาทั้งหมดมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 และส้ินสุดในเดือน

มกราคม พ.ศ. 2570 และเม่ือสัญญาหมดอายแุลว้จะต่ออายไุดอี้ก 2 คร้ัง คร้ังละ 20 ปี และ 10 ปี ตามลาํดบั 
 

- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานโรงแรมกับบริษทัสามแห่ง โดยบริษัทย่อยจะได้รับบริการ

และไดใ้ชสิ้ทธิและจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญา รวมทั้งผกูพนัท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในอัตรา ระยะเวลา

และวิธีการคํานวณดังท่ีกล่าวไว้ในแต่ละสัญญา ซ่ึงสัญญาทั้งหมดมีผลใช้บังคับตั้ งแต่วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และส้ินสุดวันท่ี  

25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และเม่ือสัญญาหมดอายแุลว้จะต่ออายไุดอี้ก 2 คร้ัง คร้ังละ 15 ปี 
 

- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาบริการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานโรงแรมกับบริษัทในต่างประเทศสองแห่ง โดยบริษัทย่อย

จะไดรั้บบริการดา้นการดาํเนินงานและการตลาดของโรงแรม และได้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า ความรู้ทางเทคนิคและสิทธิอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัยอ่ยผกูพนัท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ในอัตรา ระยะเวลาและวิธีการคํานวณดังท่ีกล่าวในแต่ละสัญญา ซ่ึงสัญญา

ทั้งหมดมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2554 และส้ินสุดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2574 
 

- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงได้ทําสัญญาบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้คําปรึกษา ติดตั้ ง ซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศกับบริษัทแห่งหน่ึง โดยบริษัทย่อยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการบริการในอัตรา 

ระยะเวลาและวิธีการคาํนวณดงัท่ีกล่าวไวใ้นสัญญา โดยมีกาํหนดระยะเวลา 10 ปี ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 
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36 ภาระผูกพัน (ต่อ) 
 

ส่วนของบริษทัยอ่ย (ต่อ) 
 

สัญญาเช่า 
 

- บริษัทย่อยส่ีแห่งได้ทําสัญญาเช่าท่ีดินมีกําหนดเวลาเช่าระหว่าง 30 ถึง 42 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2525 วันท่ี 8 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2530 วนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2532 และวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ตามลาํดบั โดยบริษัทย่อยผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตรา

ร้อยละคงท่ีของรายไดร้วมซ่ึงจะปรับเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีจนถึงอัตราร้อยละคงท่ีของรายได้รวมต่อปีตามท่ีกําหนดในสัญญาหรือตาม

อตัราค่าเช่าขั้นตํ่ าตามท่ีกําหนดในสัญญาแล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตามอัตรา 

ค่าเช่าท่ีดินขั้นตํ่าท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่าท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตเป็นจาํนวนเงินประมาณ 127 ลา้นบาท (พ.ศ. 2553 : 140 ลา้นบาท) 
  

ในปี พ.ศ. 2553 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดมี้การต่อสัญญาเช่าท่ีดินฉบบัเดิมไปอีก 30 ปี ตั้ งแต่วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยบริษัทย่อย 

มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าตามอตัราร้อยละคงท่ีของรายได้รวมซ่ึงจะปรับเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีจนถึงอัตราร้อยละคงท่ีของรายได้

รวมต่อปีตามท่ีกําหนดในสัญญาหรือตามอัตราค่าเช่าขั้นตํ่ าตามท่ีกําหนดในสัญญาแล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2554 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามอตัราค่าเช่าท่ีดินขั้นตํ่าและค่าตอบแทนพิเศษท่ีระบุไว้ในสัญญาเช่าท่ีจะต้องจ่ายในอนาคตเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 1,182 ลา้นบาท (พ.ศ. 2553 : 1,232 ลา้นบาท) 
 

- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทําสัญญาบริการและสัญญาเช่าพ้ืนท่ีเ พ่ือใช้ในการดําเนินงานกับบริษัทอ่ืน ๆ โดยบริษัทย่อยจะต้องจ่าย

ค่าบริการและค่าเช่าตามอตัราร้อยละคงท่ีของรายไดร้วมตามท่ีกาํหนดในสัญญา ซ่ึงสัญญาเหล่าน้ีจะหมดอายใุนปี พ.ศ. 2555 
 

- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทําสัญญาเช่าช่วงท่ีดินท่ีเกาะ Kihavah Huravlhu เป็นเวลา 23 ปี โดยเร่ิมตั้ งแต่วันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

เพ่ือก่อสร้างโรงแรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามอัตราท่ีกําหนดไว้ใน

สัญญาเช่า จาํนวนเงินประมาณ 17.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 

- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเพ่ือเช่าท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงแรมของบริษัท ตามสัญญาเช่าน้ี บริษัทย่อยได้โอนกรรมสิทธิในอาคาร

โรงแรมและส่วนปรับปรุงใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า บริษทัยอ่ยผกูพนัท่ีจะชาํระค่าเช่าตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญาเช่า สัญญาเช่ามีกาํหนดเวลา 30 ปี 

ส้ินสุดในปี พ.ศ. 2556 และเม่ือสัญญาเช่าหมดอายุแล้วจะขอต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 2 คร้ัง คร้ังละ 15 ปี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามอตัราค่าเช่าขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดในสัญญาท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตดงัน้ี 
 

ปี  ล้านบาท 
   

พ.ศ. 2555  9.10 

พ.ศ. 2556  28.72 

  37.82 
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36 ภาระผูกพัน (ต่อ) 

 

ส่วนของบริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 

สัญญาเช่า (ต่อ) 

 

-  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงได้ทําสัญญารับทําการปลูกสร้างและเช่าท่ีดินกับอาคารท่ีปลูกสร้างแล้วกับสํานักงานพระคลังข้างท่ีเม่ือวันท่ี  

3 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตามสัญญาน้ีสํานกังานพระคลงัขา้งท่ีตกลงใหบ้ริษทัย่อยทําการปลูกสร้างและบริษัทย่อยตกลงรับทําการปลูก

สร้างอาคารชุดพกัอาศยัและโรงแรมบนท่ีดินของสํานกังานพระคลงัขา้งท่ี โดยอาคารท่ีจะปลูกสร้างต้องขออนุญาตปลูกสร้างในนาม

สํานกังานพระคลงัขา้งท่ีและสํานกังานพระคลงัขา้งท่ีเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิอาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆบนท่ีดินด้วย และบริษัทย่อย

เป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายทั้ งหมดจนการปลูกสร้างอาคารโครงการดังกล่าวแล้ว เสร็จ ซ่ึงการปลูกสร้างอาคารมีกําหนดระยะเวลา 4 ปี 

นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตจากสํานกังานกรุงเทพมหานครใหป้ลูกสร้างได ้และเม่ือการปลูกสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว สํานักงาน

พระคลงัขา้งท่ีตกลงใหบ้ริษทัยอ่ยเช่าท่ีดินและอาคารท่ีบริษทัยอ่ยทาํการปลูกสร้างเพ่ือใชพ้กัอาศยั โรงแรม และการพาณิชย์ท่ีเก่ียวข้อง

มีกาํหนดเวลาเช่า 30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตาม

สัญญาเช่าท่ีดินและอาคารกับสํานักงานพระคลังข้างท่ีเป็นรายเดือนตามอัตราท่ีตกลงกัน คิดเป็นจํานวนเงิน 512 ล้านบาท โดย 

บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกส่วนหน่ึงของค่าเช่าดงักล่าวเป็นตน้ทุนโครงการคา้งจ่ายในงบแสดงฐานะการเงินแลว้จาํนวน 263 ลา้นบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญา โดยเม่ือการปลูกสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทย่อยผูกพนั 

ท่ีจะชําระค่าเ ช่าและค่าใช้จ่ายท่ี เก่ียวข้องให้แก่สํานักงานพระคลังข้างท่ี เป็นรายเดือนตามอัตราท่ีตกลงกัน โดยค่าเช่าทั้ งหมดตั้งแต่ 

วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2553 จนส้ินสุดสัญญาเช่าดงักล่าวคิดเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 510.4 ลา้นบาท 

 

- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีพกัผอ่นโดยแบ่งเวลา โดยบริษัทย่อยผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายชําระค่าเช่า

ตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญาเช่า สัญญาเช่ามีกําหนดเวลา 30 ปี ส้ินสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2582 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินตามอตัราท่ีตกลงกนัเป็นจาํนวนเงิน 128 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้บันทึกส่วนหน่ึงของ

ค่าเช่าดงักล่าวเป็นตน้ทุนโครงการคา้งจ่ายในงบแสดงฐานะการเงินแลว้จาํนวน 12 ลา้นบาท 

 

- ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าพ้ืนท่ีภัตตาคาร รวมถึงสัญญาเช่าและสัญญา

บริการ สําหรับท่ีทาํการสํานักงาน ร้านค้า ยานพาหนะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สํานักงาน โดยมีระยะเวลาตั้ งแต่ 1 ปี ถึง 30 ปี  

ซ่ึงจะตอ้งจ่ายดงัต่อไปน้ี 

 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ภายใน 1 ปี 807 662 

ระหว่าง 2 ปี - 5 ปี 1,066 638 

หลงัจาก 5 ปี 107 178 

รวม 1,980 1,478 

 

นอกจากน้ียงัมีค่าเช่าพ้ืนท่ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายเป็นอตัราร้อยละของยอดขายหรือยอดขายสุทธิตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
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36 ภาระผูกพัน (ต่อ) 

 

ส่วนของบริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 

สัญญาเช่า (ต่อ) 

 

- กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาเช่าอาคารและพ้ืนท่ี  โดยมีระยะเวลาตั้ งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทมี 

ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าตามสัญญาดงักล่าว ดงัน้ี 

 

 ล้านเหรียญออสเตรเลีย 
  

ภายใน 1 ปี 23 

ระหว่าง 2 ปี - 5 ปี 63 

หลงัจาก 5 ปี 7 

รวม 93 

 

สัญญาการใช้เคร่ืองหมายการค้า แฟรนชายส์ และค่าสิทธิ 

 

- บริษทัยอ่ยส่ีแห่งไดท้าํสัญญาลิขสิทธ์ิเพ่ือใหไ้ดสิ้ทธิในการดาํเนินงานร้านอาหารต่างๆ โดยบริษัทย่อยเหล่านั้นจะต้องจ่ายค่าตอบแทน

โดยคิดจากร้อยละของยอดขาย และปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงตามท่ีระบุไว้ในสัญญาค่าลิขสิทธ์ิจ่ายได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย 

ในการขาย 

 

- ในระหว่างปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2550 บริษทัยอ่ยหกแห่งซ่ึงประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายและผลิตสินค้าได้ทําสัญญาจัดจําหน่ายสินค้า 

สัญญาแฟรนชายส์ การใชเ้คร่ืองหมายการคา้และรับบริการทางดา้นเทคนิคทางการตลาดกับบริษัทในต่างประเทศ ซ่ึงสัญญาดังกล่าว 

มีอายรุะหว่าง 2 - 10 ปี และสามารถต่ออายไุปไดอี้ก หรือจนกว่าจะมีการบอกเลิกโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ทั้ งน้ีบริษัทย่อยต้องปฎิบัติตาม

เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

 

-  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาสิทธิสําหรับการดาํเนินกิจการโรงภาพยนตร์กับบริษัทแห่งหน่ึงในต่างประเทศโดยบริษัทย่อยผูกพนั 

ท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมตามจํานวนเงินท่ีระบุไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี โดยจะส้ินสุดในปี พ.ศ. 2551 ซ่ึง

สัญญาน้ีจะสามารถต่ออายสุัญญาไดอี้กคร้ังละ 1 ปี 

 

- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาสิทธิในการดาํเนินงานโครงการอาคารชุดพกัอาศัยกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือให้ได้สิทธิ

ในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้และช่ือการคา้ในการขายโครงการของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยบริษัทย่อยแห่งนั้นจะต้องจ่ายค่าตอบแทน

โดยคิดจากร้อยละของยอดขาย และปฎิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงตามท่ีระบุในสัญญา  

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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37 หนังสือค้ําประกัน 

 

หนงัสือคํ้ าประกันเพ่ือการดําเนินธุรกิจปกติ มีดงัน้ี 

 

 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ   ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ 

 ล้านบาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ล้านหยวน ล้านบาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย 
        

หนงัสือคํ้ าประกนัท่ีธนาคารออกให ้        

    บุคคลภายนอก 224.5 6.9 9.5 63.0 152.0 - - 

หนงัสือคํ้ าประกนัท่ีกลุ่มบริษทัออกใหแ้ก่          

    สถาบนัการเงินเพ่ือคํ้ าประกนัสินเช่ือของ         

    กลุ่มบริษทั 4,372.9 116.9 188.0 200.0 3,245.1 115.5 188.0 

 

 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ล้านเหรียญ   ล้านเหรียญ 

 ล้านบาท สหรัฐฯ ล้านหยวน ล้านบาท สหรัฐฯ 
      

หนงัสือคํ้ าประกนัท่ีธนาคารออกใหบุ้คคลภายนอก 218.7 6.5 126.0 151.6 1.9 

หนงัสือคํ้ าประกนัท่ีกลุ่มบริษทัออกใหแ้ก่สถาบนัการเงิน      

   เพ่ือคํ้ าประกันสินเช่ือของกลุ่มบริษทั  5,777.9 88.8 200.0 1,600.1 87.6 

 

38 กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ .ศ. 2530  

ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7.5 และบริษัทจ่ายสมทบใหใ้นอัตราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ  

10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 

 

39 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

ณ วนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนใน The Grand Hotel, Gladstone โดยชําระเงินลงทุนงวดสุดท้าย

จํานวน 11 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 354 ล้านบาท และเม่ือรวมกับเงินมัดจํางวดแรก คิดเป็นมูลค่าทั้ งส้ิน 12 ล้านเหรียญ

ออสเตรเลีย หรือประมาณ 386 ลา้นบาท โดยบริษทัเป็นผูส้นบัสนุนเงินงวดสุดทา้ยดงักล่าว 
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	12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
	ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
	12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
	บริษัทร่วม มีดังต่อไปนี้
	12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
	12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
	12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
	12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
	12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
	12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทมีประมาณการหนี้สินสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 0.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ. 2553 : 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
	เงินลงทุนในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
	13 เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ต่อ)
	13 เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ต่อ)
	13 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ (ต่อ)
	14 รายการค้ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
	15 ที่ดินและโครงการระหว่างการพัฒนา
	17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
	17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
	17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
	17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
	17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
	18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)
	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มบริษัทได้ใช้สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ซึ่งมีมูลค่า 83 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,666 ล้านบาท เพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารต่างประเทศ (หมายเหตุ21)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาในสิทธิการบริหารสินทรัพย์มูลค่า 1.91 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 61.5 ล้านบาท
	18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)
	19 สิทธิการเช่า
	การตัดจำหน่ายจำนวน 55,784,697 บาท (พ.ศ. 2553 : 55,878,666 บาท) แสดงไว้ในต้นทุนขายและบริการ จำนวน 57,068,881 บาท (พ.ศ. 2553 : 55,115,629 บาท) อยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย และจำนวน 12,351,254 บาท (พ.ศ. 2553 : 12,436,273 บาท) อยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร
	20 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
	21 เงินกู้ยืม
	21 เงินกู้ยืม (ต่อ)
	เงินกู้ยืมจากธนาคาร
	21 เงินกู้ยืม (ต่อ)
	เงินกู้ยืมจากธนาคาร (ต่อ)
	21 เงินกู้ยืม (ต่อ)
	ราคาตามบัญชีของเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
	21 เงินกู้ยืม (ต่อ)
	มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวคำนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ฝ่ายบริหารคาดว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะต้องจ่าย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสั้น และหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว ใกล้เคี...
	21 เงินกู้ยืม (ต่อ)
	ระยะเวลาการครบกำหนดของเงินกู้ยืมระยะยาว สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
	22 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	23 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
	24 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
	24 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
	25 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
	26 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

	27 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
	28 สำรองตามกฎหมาย
	33 กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ต่อ)
	34 เงินปันผล
	35 เครื่องมือทางการเงิน
	นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
	กลุ่มบริษัทควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอโดยฝ่ายจัดการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและลดความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด
	ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
	35 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
	ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (Cross currency swap) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของเงินกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุ 21) โดยทำการแปลงภาระหนี้เงินกู้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจำนวน 6.7 ล...
	Uสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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	ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
	มูลค่ายุติธรรม
	36 ภาระผูกพัน
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันดังต่อไปนี้
	Uเฉพาะบริษัท
	36 ภาระผูกพัน (ต่อ)
	Uส่วนของบริษัทย่อย
	สัญญาบริหารและบริการ
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	Uส่วนของบริษัทย่อยU (ต่อ)
	สัญญาเช่า
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	สัญญาการใช้เครื่องหมายการค้า แฟรนชายส์ และค่าสิทธิ
	37 หนังสือค้ำประกัน

