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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกัด ซ่ึงจดัตั้ งและอาศยัอยู่ในประเทศไทยตามท่ีอยู่ท่ีได ้
จดทะเบียนไวด้งัน้ี 
 
กรุงเทพฯ :  ชั้น 16 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ 99 ซอย รูเบีย ถ.สุขมุวทิ 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
พทัยา : 218/2-4 ม.10 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ประเทศไทย 
 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2531 เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานขอ้มูลจึงรวม
เรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 
กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในดา้นการลงทุน การประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร และการจดัจาํหน่ายและผลิตสินคา้ กลุ่มบริษทัประกอบ
กิจการส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจการในประเทศต่างๆ  ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส์ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส์ ประเทศศรีลงักา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบราซิล ประเทศโปรตุเกส และ
ประเทศต่างๆในทวปีแอฟริกาใต ้เป็นตน้ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 

2 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัได้จดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี  
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้เงินลงทุน
บางประเภทซ่ึงใชมู้ลค่ายติุธรรมตามท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชี 
 
การจดัทาํงบการเงินให้สอดคล้องกับหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญัและการใช ้
ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัไปถือปฎิบติั และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจ 
ของผูบ้ริหารหรือความซบัซอ้นหรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 4   
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนั
หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั  ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 
   และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19  
   เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 20  

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

 
มาตรฐานดงัต่อไปน้ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั และกลุ่มบริษทัไดน้าํมาปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัไดแ้ก่การเพิ่มเติมขอ้กาํหนดใหกิ้จการจดักลุ่มรายการท่ีแสดงอยู่
ใน “กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน” โดยใชเ้กณฑว์่ารายการนั้นสามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัได้
หรือไม่ มาตรฐานท่ีปรับปรุงน้ีไม่ไดร้ะบุวา่รายการใดจะแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) กาํหนดใหร้ายการช้ินส่วนอะไหล่ อุปกรณ์สาํรองไวใ้ชง้าน และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการซ่อม
บาํรุง รับรู้เป็นรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หากรายการนั้นเขา้คาํนิยามของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หากไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าวใหจ้ดั
ประเภทเป็นสินคา้คงเหลือ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัไดแ้ก่ (ก) ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั เปล่ียนช่ือเป็น “การวดัมูลค่าใหม่” และตอ้งรับรู้ใน “กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทนัที ผลกาํไรและขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะไม่สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนได ้และ (ข) ตน้ทุนบริการ
ในอดีตจะรับรู้ในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ท่ียงัไม่เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการใหบ้ริการใน
อนาคตได ้มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) ใหข้อ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) ใหข้อ้กาํหนดสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ซ่ึงตอ้งใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั คือ กาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน โดย
ให้เปิดเผยขอ้มูลตวัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมสําหรับเฉพาะส่วนงานท่ีรายงาน หากโดยปกติมีการนาํเสนอขอ้มูลจาํนวนเงิน
ดงักล่าวต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการปฏิบติัการ และถา้มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาคญัจากจาํนวนเงินท่ีได้เปิดเผยไวใ้น 
งบการเงินประจาํปีล่าสุดสาํหรับส่วนงานท่ีรายงานนั้น 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 ไดมี้การกาํหนดคาํนิยามของคาํว่า “ควบคุม” ซ่ึงถูกนาํมาใชแ้ทนหลกัการของการควบคุม
และการจดัทาํงบการเงินรวมภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานน้ีไดก้าํหนดว่า
เม่ือใดกิจการควรจดัทาํงบการเงินรวม ให้นิยามหลกัการของการควบคุม อธิบายหลกัการของการนาํหลกัการของการควบคุมไปใช ้
รวมถึงอธิบายถึงขอ้กาํหนดในการจดัทาํงบการเงินรวม หลกัการสําคญัของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ี คือหากมีอาํนาจ
ควบคุม จะตอ้งมีการจดัทาํงบการเงินรวมเฉพาะในกรณีท่ีผูล้งทุนไดแ้สดงให้เห็นถึงอาํนาจการควบคุมท่ีเหนือกว่าผูถู้กลงทุน ผูล้งทุน
ไดรั้บผลตอบแทนท่ีผนัแปรจากการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในผูถู้กลงทุน และมีความสามารถในการใชอ้าํนาจในผูถู้กลงทุน ซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อผลตอบแทนท่ีกิจการจะไดรั้บ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 ไดก้าํหนดคาํนิยามของสัญญาร่วมการงานว่าเป็นสัญญาท่ีผูร่้วมทุนตั้งแต่สองรายข้ึนไป 
ตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรมท่ีจดัตั้งข้ึน การตดัสินใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบโดยผูค้วบคุมร่วมอยา่งเป็นเอกฉนัท์
จึงจะถือวา่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของคาํนิยามว่าการควบคุมร่วม การร่วมการงานสามารถอยูใ่นรูปแบบของการดาํเนินงานร่วมกนัหรือ
การร่วมคา้ การจดัประเภทข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีแสดงออกมาซ่ึงสมัพนัธ์กบัขอ้ตกลงท่ีจดัทาํข้ึน หากในขอ้กาํหนดผูร่้วมทุนไดรั้บเพียงสินทรัพย์
สุทธิ การร่วมงานดงักล่าวถือเป็นการร่วมคา้ ส่วนการดาํเนินงานร่วมกนัจะมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภาระในหน้ีสิน การดาํเนินงาน
ร่วมกนัจะบนัทึกบญัชีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระในหน้ีสิน การร่วมคา้จะบนัทึกส่วนไดเ้สียโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย มาตรฐานดงักล่าว 
ไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 กาํหนดการเปิดเผยข้อมูลเพื่อช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถประเมินความเส่ียงและ
ผลกระทบทางดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียท่ีกิจการมีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมการงาน และกิจการซ่ึงมีโครงสร้าง
เฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมตามท่ีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 13 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 มีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุง และลดความซํ้ าซ้อนของคาํนิยามของมูลค่ายติุธรรม โดยการ
กาํหนดคาํนิยาม และแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายติุธรรม และการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับใชใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2557) การตีความน้ีให้ใชก้บัผลประโยชน์หลงัออกจากงานประเภท
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าภายใตก้ารตีความน้ีหมายถึง
ขอ้กาํหนดใดๆ ท่ีกาํหนดใหกิ้จการตอ้งสมทบเงินทุนสาํหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้
และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน การตีความน้ีอธิบายถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินโครงการจาก
ขอ้กาํหนดหรือขอ้ตกลงท่ีเก่ียวกบัเงินทุนขั้นตํ่า มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

    ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2    เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
   (ปรับปรุง 2557)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  เร่ือง การรวมธุรกิจ 
   (ปรับปรุง 2557)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั 
   กิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 

 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสิน 
   ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 
   สภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)     
   เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผล 
บงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  เร่ือง การรวมธุรกิจ 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  เร่ือง สญัญาประกนั 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  เร่ือง งบการเงินรวม 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
   ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558)  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผล 
บงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัการปรับราคาตาม
บญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเส่ือมราคาสะสม ในกรณีท่ีกิจการใชว้ธีิการตีราคาใหม่ มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีไม่มีผลกระทบ
ต่อกลุ่มบริษทั 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิบายเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัทางบญัชีสําหรับ 
เงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลท่ีสามแก่โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวใ้ห้ชดัเจนข้ึน การปรับปรุงดงักล่าวให้ความแตกต่าง
ระหว่างเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเงินสมทบนั้นเกิดข้ึนเท่านั้น และเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริการท่ีมากกวา่หน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี ผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของมาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดร้วมกิจการท่ีใหบ้ริการ
ดา้นผูบ้ริหารสําคญัแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษทัใหญ่ของกิจการท่ีรายงาน ซ่ึงกิจการตอ้งเปิดเผยจาํนวนเงินท่ีกิจการไดจ่้ายให้แก่
กิจการท่ีใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารสาํคญั ผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของมาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งรวมบริษทัยอ่ยเขา้มาใน
การจดัทาํงบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได ้และไดก้าํหนดใหว้ดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวไปยงักาํไรหรือขาดทุน ผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบ
ของมาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ไดมี้การกาํหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในกรณี
ท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใชว้ิธีมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการเปิดเผยดงักล่าวรวมถึง  
1) ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 2) กรณีท่ีการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นลาํดบัชั้นท่ี 2 และ 3 จะตอ้งมีการเปิดเผย เทคนิคท่ีใชใ้นการวดัมูลค่า
ยติุธรรม และขอ้สมมติฐานสาํคญัท่ีใช ้ผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของมาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดก้าํหนดใหช้ดัเจนข้ึนเก่ียวกบัการปรับราคาตามบญัชีก่อนหกั
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าตดัจาํหน่ายสะสมในกรณีท่ีกิจการใชว้ิธีการตีราคาใหม่ มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่ม
บริษทั 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ได้กาํหนดให้ชัดเจนข้ึนว่ากิจการควรพิจารณา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ในการพิจารณาว่าการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนนั้นเขา้เง่ือนไขการรวมธุรกิจ
หรือไม่ ผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของมาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ี 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผล 
บงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม ไดมี้การกาํหนดให้สินทรัพยชี์วภาพ รวมถึงผลผลิตทางการเกษตร ณ จุดเก็บเก่ียวจาก
สินทรัพยชี์วภาพของกิจการตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย มาตรฐานดงักล่าวไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ
กลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ไดก้าํหนดคาํนิยามใหช้ดัเจนข้ึน สาํหรับ 
“เง่ือนไขการไดรั้บสิทธิ” และ กาํหนดคาํนิยามแยกกนัระหวา่ง “เง่ือนไขผลงาน” และ “เง่ือนไขการบริการ” มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีไม่
มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ ไดก้าํหนดใหช้ดัเจนข้ึนในเร่ือง ก) ภาระผูกพนัท่ีกิจการ
ตอ้งจ่ายชาํระส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีเขา้คาํนิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน ว่าเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือส่วนของเจา้ของตาม 
คาํนิยามของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และไดก้าํหนดให้วดัมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีไม่ไดถู้กจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในกาํไรหรือขาดทุนทุกส้ินรอบระยะเวลาการรายงาน และ ข) มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ไม่ไดถื้อปฏิบติักบัการบญัชีสําหรับการจดัตั้งการร่วมคา้ท่ีอยูภ่ายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 11 ผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของมาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 ถือปฏิบติักบัสัญญาประกนัภยัทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ) ท่ีกิจการเป็นผูอ้อกและ
สญัญาประกนัภยัต่อท่ีกิจการถือไว ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน ไดก้าํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเขา้ดว้ยกนั และกาํหนดให้นาํเสนอการกระทบยอดสินทรัพยข์องส่วนงานกบัสินทรัพยข์องกิจการเม่ือ
กิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงานให้กบัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานของกิจการ ผูบ้ริหารอยู่ระหว่างการ
ประเมินผลกระทบของมาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ี 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผล 
บงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี  10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม  การปรับปรุงน้ีได้ให้ค ํานิยามของกิจการท่ี 
ดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและไดก้าํหนดขอ้ยกเวน้ในการจดัทาํงบการเงินรวม ซ่ึงการปรับปรุงดงักล่าวส่งผลให้กองทุนหลายกองทุน
และกิจการท่ีมีธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกัน ได้รับข้อยกเวน้จากการนําบริษทัย่อยเกือบทั้ งหมดมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวม แต่จะ 
วดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยเหล่านั้นด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ผูบ้ริหารอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของ
มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ไดก้าํหนดใหกิ้จการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนเปิดเผยขอ้มูลท่ีกาํหนดไว้
สาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน ผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของมาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง มูลค่ายติุธรรมไดก้าํหนดให้ชดัเจนข้ึน เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของ
การวดัมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบัติใช้กับทุกสัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  39 เร่ือง การรับรู้และ 
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมี
การประกาศใช)้ ซ่ึงรวมถึงสญัญาท่ีไม่เป็นสญัญาทางการเงิน ผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของมาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ี 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21 เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี กล่าวถึง
การบญัชีสําหรับหน้ีสินการจ่ายเงินท่ีนําส่งรัฐ หากหน้ีสินนั้นอยู่ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558)  
เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ียงัไดก้ล่าว
เก่ียวกบัการบญัชีสําหรับหน้ีสินการจ่ายเงินท่ีนาํส่งรัฐท่ีจงัหวะเวลาและจาํนวนเงินมีความแน่นอน การตีความฉบบัน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบั 
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผล 
บงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 
    และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล 
    เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
    ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  เร่ือง การร่วมการงาน 
  (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 
   (ปรับปรุง 2558)    กบักิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
   (ปรับปรุง 2558)  



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

26 

 
2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผล 
บงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
   (ปรับปรุง 2558)     
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน 
   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)    ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 
   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558)    สภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) 
   ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)    เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 
   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558)    และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
    เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
   ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
   ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558)  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.3 บญัชีกลุ่มบริษทั - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า 

 
(1) บริษทัยอ่ย 

 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมกลุ่มบริษทัควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มบริษทัมี
การเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ด้รับการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่ม
บริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่ม
บริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชถื้อปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สําหรับการซ้ือบริษทัย่อย ตอ้งวดัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้
ท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
หรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือ 
 
ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้การรวมธุรกิจใหม่
โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในกาํไรหรือขาดทุน 
  
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทน 
ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินใหรั้บรู้ผลกาํไรขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในกาํไรหรือขาดทุน 
หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และ
ใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
กรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วน
ไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 
ท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ
นอ้ยกวา่มูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเน่ืองจากมีการต่อรองราคาซ้ือ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงังบกาํไรขาดทุน 
 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกลุ่มบริษทั นโยบาย
การบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอ้นการ
เปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ตน้ทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งตน้ทุนทางตรง 
 
รายช่ือของบริษทัยอ่ยของบริษทัไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 ก) 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.3 บญัชีกลุ่มบริษทั - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(2) รายการและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 
กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มบริษทั สําหรับการซ้ือ 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และหุ้นท่ีไดม้าของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้น 
ท่ีซ้ือมาในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น  และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูก
บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมหรือมีอิทธิพลมีนัยสําคัญ ส่วนได้เสียในหุ้นท่ีเหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้ราคายุติธรรม  
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุน 
ท่ีเหลือของบริษทัร่วม กิจการร่วมค้า หรือสินทรัพยท์างการเงิน สําหรับทุกจาํนวนท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูก 
จดัประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนเสมือนมีการขายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง   
 
ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั กิจการตอ้งจดัประเภทรายการท่ีเคยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสดัส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 
 

(3) บริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุม ซ่ึงโดยทัว่ไปคือการท่ีกลุ่มบริษทัถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงอยูร่ะหวา่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและใชว้ธีิส่วน
ไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงไดร้วมค่าความนิยมท่ีระบุไวเ้ม่ือไดม้า สุทธิจากค่าเผื่อ 
การดอ้ยค่าสะสม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.14 สาํหรับการดอ้ยค่าของสินทรัพยร์วมถึงค่าความนิยม) 
 
ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน และความเคล่ือนไหว
ในบญัชีกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากการตีมูลค่ายติุธรรมภายหลงัการไดม้าจะรวมไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของบญัชีกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงัการไดม้าจะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัใน
บริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีก
ต่อไป เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 
 
รายการกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกลุ่มบริษทักบับริษทัร่วมจะตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมนั้น รายการ
ขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงกจ็ะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า 
 
บริษทัร่วมจะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั กาํไรและขาดทุนเงินลงทุน
จากการลดสดัส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในงบกาํไรหรือขาดทุน 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยใชว้ธีิราคาทุน 
 
รายช่ือของบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 ข) 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.3 บญัชีกลุ่มบริษทั - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 
 

(4) การร่วมการงาน 
 

กลุ่มบริษัทนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี  11 เร่ือง การร่วมการงานมาปฏิบัติเม่ือวนัท่ี  1 มกราคม  พ .ศ . 2558  
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี  11 เร่ือง การร่วมการงาน  เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็น 
การดาํเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมคา้ โดยข้ึนอยู่กบัสิทธิและภาระผูกพนัตามสัญญาของผูล้งทุนแต่ละราย กลุ่มบริษทัไดป้ระเมิน
ลกัษณะของการร่วมการงานท่ีมีและพิจารณาวา่เป็น การร่วมคา้ ซ่ึงการร่วมคา้รับรู้เงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 

ตามวิธีส่วนไดเ้สียเงินลงทุนในการร่วมคา้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนเพื่อรับรู้ส่วนแบ่ง
กาํไรหรือขาดทุนและการเปล่ียนแปลงในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของผูไ้ด้รับการลงทุนตามสัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนได้เสีย  
หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้มีจาํนวนเท่ากบัหรือสูงกวา่ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้นั้น (ซ่ึงรวมถึง
ส่วนได้เสียระยะยาวใด ๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแล้วถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มบริษทัในการร่วมค้านั้น) กลุ่มบริษทั 
จะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนท่ีเกินกว่าส่วนไดเ้สียของตนในการร่วมคา้นั้น นอกจากว่ากลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนั หรือไดจ่้ายเงิน 
เพื่อชาํระภาระผกูพนัแทนการร่วมคา้ไปแลว้ 
 

รายการกาํไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษทักับการร่วมค้าจะตดับัญชีเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนได้เสียในการร่วมค้านั้น   
รายการขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนั 
เกิดการดอ้ยค่า  
 

รายช่ือของกิจการร่วมคา้ของกลุ่มบริษทัไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบการเงินขอ้ 13 ค) 
 

2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 

รายการต่าง ๆ ในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู ่
(สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินรวมนาํเสนอในสกลุเงินบาท  
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ
และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีใน 
งบแสดงฐานะการเงิน รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  
 

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีและสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนวดัมูลค่าโดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ใหร้วมผลต่างดงักล่าวเป็นรายการ
กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ส่วนผลต่างจากการแปลงค่ารายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีถือไวเ้พื่อคา้ ใหร้วม
ผลต่างดงักล่าวเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนของการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม นอกจากน้ีผลต่างจากการแปลงค่าเงินลงทุนในตราสารทุน 
ท่ีถือไวเ้ผือ่ขายใหร้วมไวใ้นส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายติุธรรมซ่ึงแสดงอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

รายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียใน
ระหวา่งปี และรายการในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลต่างจากการ
แปลงค่าท่ีเกิดจากการแปลงค่าของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศไดร้วมไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น และเม่ือมีการจาํหน่ายหน่วยงาน
ต่างประเทศนั้น ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่าทั้ งหมดดังกล่าว ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายการกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่าย
หน่วยงานต่างประเทศนั้นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 
ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานแสดงแบ่งตามส่วนงานดาํเนินงานและตามภูมิศาสตร์ของการดาํเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั  
 
ส่วนงานดาํเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน  
ซ่ึงพิจารณาวา่คือ คณะผูบ้ริหารท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

2.6 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท
จ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้ นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัท่ีได้มา และเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั 
 

2.7 ลูกหนีก้ารค้า 
 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยูห่ักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงประมาณ
จากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบั
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

2.8 สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม สินคา้
สาํเร็จรูปและวตัถุดิบจากธุรกิจการผลิต และสินคา้ประเภทสปา คาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ส่วนสินคา้ประเภทแฟชัน่และเคร่ืองสาํอาง 
คาํนวณโดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้
และค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไข ส่วนลดจากการรับประกนัสินคา้ หรือส่วนลดการนาํบตัรส่วนลดไปข้ึนเป็นเงินสด 
(rebate) ตน้ทุนของสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํประกอบดว้ยค่าออกแบบ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ย
ในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารดาํเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้มื มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดวา่จะขายได้
ของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพื่อใหสิ้นคา้นั้นสาํเร็จรูปรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย  กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า 
ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจาํเป็น 
 

2.9 ทีด่นิและโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 
 
ท่ีดินและโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย แสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนคาํนวณ 
โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก ราคาทุนประกอบดว้ย ท่ีดิน ค่าพฒันาท่ีดิน ค่าก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงการและดอกเบ้ีย 
เงินกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะหยดุบนัทึกดอกเบ้ียจ่ายเขา้มาเป็นตน้ทุนเม่ืองานก่อสร้างแลว้เสร็จ 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

31 

 
2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.10 เงนิลงทุนอ่ืน 

 
กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วมและกิจการร่วมค้าเป็นสามประเภทคือเงินลงทุน 
ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด และเงินลงทุนทัว่ไป การจดัประเภทข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็น
ผูก้าํหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 
 
1. เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย

เปล่ียนแปลง ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงท่ีจะถือไวใ้นช่วงเวลานอ้ยกวา่ 12 เดือน
นบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน หรือเวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นท่ีตอ้งการขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดาํเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้
ในสินทรัพยห์มุนเวยีน 

 
2. เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไวจ้นครบกาํหนดได้

แสดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่จะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไวใ้น
สินทรัพยห์มุนเวยีน 

 
3. เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ 
 
ทุกหมวดหมู่ของเงินลงทุนบนัทึกเร่ิมตน้ในราคาตน้ทุน ซ่ึงเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีใหไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น รวมทั้ง
ค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซ้ือท่ีอา้งอิงจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดท้ายของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิงราคาเสนอซ้ือล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย รายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผือ่ขายรับรู้ในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลงัการไดม้าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงหกัดว้ยค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า 
 

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า 
 

บริษทัจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเกิดข้ึน หากราคาตาม
บญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผือ่การลดลงของมูลค่ารวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของ 
เงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไป
บางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
2.11 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 
อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง และ
ไม่ไดมี้ไวใ้ชง้านโดยกิจการในกลุ่มบริษทั จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างก่อสร้าง
หรือพฒันาเพื่อเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 
 
การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการทาํรายการและตน้ทุนการกูย้ืม ตน้ทุน 
การกูย้มืท่ีเกิดข้ึนเพื่อวตัถุประสงคข์องการไดม้า การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการกูย้มืจะถูกรวมในขณะท่ีการซ้ือหรือการก่อสร้างและจะหยดุพกัทนัทีเม่ือสินทรัพยน์ั้นก่อสร้างเสร็จ
อยา่งมีนยัสาํคญั หรือระหวา่งท่ีการดาํเนินการพฒันาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 
 
หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวธีิราคาทุน หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ท่ีดินไม่มีการหกัค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอ่ืน ๆ จะคาํนวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อท่ีปันส่วนราคาทุนตลอด
ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ดงัน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อายสุญัญาเช่า 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร อายสุญัญาเช่า และ 20 ปี 
 
การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระทาํก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก  
 

2.12 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์อ่ืนทั้งหมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือสินทรัพยน์ั้น รวมถึงตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้สาํหรับการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนั
ของกิจการเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึน
และคาดวา่จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และจะตดัมูลค่าตามบญัชี
ของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก สาํหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืน ๆ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
เม่ือเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.12 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา  ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นคาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์
ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อายสุญัญาเช่า 5 ปี 20 ปี และ 30 ปี 
อาคารและอุปกรณ์ประกอบ อายสุญัญาเช่า 5 ปี 10 ปี 20 ปี 30 ปี 40 ปี และ 60 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร อายสุญัญาเช่า และ 10 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 15 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์อ่ืน 4 ปี 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี 
ยานพาหนะ 4 - 5 ปี 
 
ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะมีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที  
 
เคร่ืองใชใ้นการดาํเนินธุรกิจโรงแรมแสดงในราคาทุนสุทธิหลงัจากหักค่าเส่ือมราคาสะสม ส่วนท่ีซ้ือเพิ่มเติมจะถือเป็นเคร่ืองใชใ้นโรงแรม 
และถือเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีเม่ือมีการเบิกใช ้ 
 
เม่ือมีการซ้ืออุปกรณ์ในการดาํเนินงานและเคร่ืองใช้ในครัวของธุรกิจภตัตาคารอาหารจะแสดงดว้ยราคาทุน โดยท่ียงัไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา
จนกระทัง่เม่ือมีการเบิกคร้ังแรกเพื่อใชใ้นภตัตาคาร โดยจะคิดค่าเส่ือมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้าน เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ี 
เร่ิมใชค้ร้ังแรก การเบิกใชค้ร้ังต่อไปเพื่อการเปล่ียนแทนจะถือเป็นค่าใชจ่้ายทนัที  
 
ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนรูปแบบการตกแต่งของภตัตาคาร ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจะบนัทึกเป็นค่าปรับปรุงอาคารหรือค่าปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า 
โดยคิดค่าเส่ือมราคาดว้ยวธีิเส้นตรงดว้ยอายท่ีุเหลือของสญัญาเช่าอาคารหรือตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ 3 - 7 ปี แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ 
 
ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพย์
กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในงบกาํไรขาดทุน 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.13 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 
สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ (Management letting rights) 
 
สิทธิในการบริหารสินทรัพย  ์(Management letting rights) แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุน 
ของสิทธิดงักล่าวตดัจาํหน่ายตามอายกุารใชง้านของอาคารท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 40 ปี 
 
สิทธิในการบริหารสินทรัพยไ์ม่มีการปรับมูลค่าเน่ืองจากไม่ไดมี้ตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ ระยะเวลาและวิธีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวน
ทุกส้ินงวดบญัชี 
 
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาวดัมูลค่าดว้ยราคาซ้ือและประกอบดว้ยสิทธิการใชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจดัการสินทรัพย ์(Management letting rights) 
และดาํเนินการเก่ียวกบัสิทธิในการบริหารสินทรัพยอ์ย่างมีประสิทธิภาพ และสูตรอาหารและอุปกรณ์ท่ีพฒันาข้ึนเอง ซ่ึงทาํให้กลุ่มบริษทั
ไดเ้ปรียบกวา่คู่แข่ง ทรัพยสิ์นทางปัญญาตดัจาํหน่ายท่ีระยะเวลา 20 ปี และ 40 ปี  
 
ต้นทุนการพฒันาแฟรนชายส์ 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเพื่อการพฒันาแฟรนชายส์ใหม่ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภตัตาคารและการทดสอบผลิตภณัฑ์ใหม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนในจาํนวนไม่เกินรายจ่ายท่ีคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ส่วนรายจ่ายในการพฒันาอ่ืนรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 
เม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนการพฒันาท่ีไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ในงวดก่อนไม่สามารถรับรู้เป็นสินทรัพยใ์นงวดถดัไป การทยอยตดัจาํหน่ายตน้ทุน
การพฒันาท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยจ์ะเร่ิมตน้ตั้งแต่เม่ือเร่ิมดาํเนินงานแฟรนชายส์เพื่อการพาณิชยโ์ดยตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลา 
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เป็นระยะเวลาประมาณ 3 - 20 ปี ตน้ทุนการพฒันาท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยจ์ะไม่มีการตีราคาเพ่ิม แต่จะมีการทบทวน
ราคาตามบญัชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหากการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 
ค่าลขิสิทธ์ิแฟรนชายส์ 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิบตัร เคร่ืองหมายทางการคา้ และใบอนุญาตของแฟรนชายส์ต่าง ๆ บนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและ
ตดัจาํหน่ายโดยใชว้ิธีเส้นตรง ตลอดอายสุญัญาเป็นระยะเวลา 10 - 20 ปี สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวจะไม่มีการตีราคาเพ่ิม แต่จะมีการทบทวน
ราคาตามบญัชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหากการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.13 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 

 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมคือตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี
ไดม้าซ่ึงบริษทันั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม ค่าความนิยม 
ท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ จะรวมไวใ้นบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ และจะถูกทดสอบการดอ้ยค่า
โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 
 
ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม 
ท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคาํนวณในงบกาํไรขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 
 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้นอาจจะเป็น 
หน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซ่ึงค่าความนิยมเกิดข้ึนจากส่วนงานปฏิบติัการท่ีระบุได ้
 
เคร่ืองหมายการค้า 
 
ตราสินคา้ ช่ือทางการคา้หรือบริการเฉพาะกิจการหรือกลุ่มกิจการท่ีไดรั้บความนิยมและการยอมรับจากกลุ่มลูกคา้ในเชิงพาณิชย ์ไม่มีการตดัจาํหน่าย 
แต่จะมีการทบทวนราคาตามบญัชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหากการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลกัษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากตน้ทุนในการไดม้าและการดาํเนินการให้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนาํมาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจาํหน่ายตลอดอายปุระมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 
3 - 10 ปี 
 
ตน้ทุนท่ีใชใ้นการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งตรงในการ
ออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นผูดู้แล จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดทุกขอ้ดงัน้ี 
 
 มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีกิจการจะทาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนใหเ้สร็จสมบูรณ์เพื่อนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้
 ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะทาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนใหเ้สร็จสมบูรณ์และนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 กิจการมีความสามารถท่ีจะนาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
 มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนไดเ้พียงพอท่ีจะนาํมาใชเ้พื่อทาํใหก้ารพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ 

และนาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมาใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได ้
 กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการพฒันาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.13 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 

 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (ต่อ) 
 
ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนักงานท่ีทาํงานในทีมพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจาํนวนเงินท่ีเหมาะสม 
 
ตน้ทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหากก่อนหน้าน้ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้  
จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ตามประมาณการ
แต่ไม่เกิน 3 - 10 ปี 
 

2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจาํทุกปี 
สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่า 
จะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวน 
ท่ีสูงกวา่ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้
เพื่อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.15 สัญญาเช่าระยะยาว 
 
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีีก่ลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็น
สัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน
โดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 
 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน  
ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่
มูลค่าใดจะตํ่ากวา่  
 
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหวา่งหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื่อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่โดยพิจารณา
แยกแต่ละสัญญา ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน
ตลอดอายขุองสัญญาเช่าเพื่อทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
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2.15 สัญญาเช่าระยะยาว (ต่อ) 

 
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีีก่ลุ่มบริษทัเป็นผู้ให้เช่า  
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่าง
ระหวา่งยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ รายไดจ้ากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอด
อายุของสัญญาเช่าโดยใชว้ิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าลูกหน้ี
สญัญาเช่าการเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายไดต้ลอดอายขุองสญัญาเช่า 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และตดัค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
 

2.16 เงนิกู้ยืม 
 
เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้มืวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยวิธี
ราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทน (หักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่า 
ท่ีจ่ายคืนเพื่อชาํระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 
 
เงินกู้ยืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนชาํระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.17 ประมาณการหนีสิ้น 
 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสิน (ซ่ึงไม่รวมถึงประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลตอบแทนพนกังาน) อนัเป็นภาระผกูพนัในปัจจุบนัตาม
กฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการชาํระภาระผกูพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะ
ส่งผลให้กลุ่มบริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการของจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่า
ประมาณการหน้ีสินเป็นรายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากเม่ือคาดวา่น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั้นคืนอยา่งแน่นอน 
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2.18 ผลประโยชน์พนักงาน 

 
กลุ่มบริษทัไดก้าํหนดโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายใุนหลายรูปแบบ บริษทัมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ 
  
สาํหรับโครงการสมทบเงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี บริษทัไม่มีภาระผกูพนัทางกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการ
อนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายใหพ้นกังานทั้งหมดสาํหรับการใหบ้ริการจากพนกังานทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน  บริษัทจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  ซ่ึงบริหารโดยผู ้จ ัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกําหนดของ 
พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัไม่มีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มอีกเม่ือไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเม่ือถึงกาํหนดชาํระ สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกว่าจะมีการไดรั้บเงินคืน
หรือหกัออกเม่ือครบกาํหนดจ่าย 
 
สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ท่ี
พนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อายจุาํนวนปีท่ีใหบ้ริการและค่าตอบแทน 
 
หน้ีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงาน และ 
ปรับปรุงด้วยตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้ ภาระผูกพนัน้ีคาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปีด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย 
ท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทน
ในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบกาํหนดของพนัธบตัรใกลเ้คียงกบัระยะเวลา 
ท่ีตอ้งชาํระภาระผกูพนักองทุนบาํเหน็จบาํนาญ 
 
กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ใน 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิด 
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2.19 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบนัและภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
ยกเวน้ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ ตามลาํดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายใน
ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัไดด้าํเนินงานและเกิดรายไดท้างภาษี ผูบ้ริหารจะประเมิน
สถานะของการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ท่ีสามารถนาํกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตีความ 
และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีอากรหากคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระเจา้หนา้ท่ีภาษีอากร 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตามบญัชีท่ี
แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือ
รายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไร(ขาดทุน)
ทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใช้
ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ 
หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํจาํนวนผลต่าง
ชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มบริษทัไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัว่คราวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม
และกิจการร่วมคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มบริษทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่าง
ชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนํา
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสิน
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษี
เดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

2.20 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของผูถื้อหุน้   
 
ตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนเก่ียวกบัการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซ้ือขายหุ้นท่ีจ่ายออกไปโดยไม่รวมถึงกรณีการรวมธุรกิจ แสดงรายการดงักล่าวดว้ย
จาํนวนเงินสุทธิจากภาษีไวเ้ป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ โดยนาํไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกหุน้  
 
ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายออกไปและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท่ีบริษทัใดกต็ามในกลุ่มบริษทัซ้ือคืนหุน้สามญัของบริษทัซ่ึงรวมถึงตน้ทุนเพิ่มเติมท่ีจ่าย
ออกไปภายนอกสุทธิจากภาษีเงินไดแ้ลว้ จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซ้ือคืนและแสดงเป็นรายการหักจากยอดรวมของส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั
จนกว่าหุ้นทุนซ้ือคืนดงักล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจาํหน่ายใหม่ ส่ิงตอบแทนใดๆ ท่ีไดรั้บจากการขายหรือนาํหุ้นทุนซ้ือคืนออกจาํหน่ายใหม่
สุทธิจากตน้ทุนเพิ่มเติมท่ีจ่ายออกไปภายนอกสุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง จะแสดงรวมไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.21 ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

 
ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัทีเ่สนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 
 
บริษทัไดเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม เงินสดรับจากการขายใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหลงัจากหกัค่าใชจ่้าย 
ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ไดแ้สดงไวภ้ายใตห้วัขอ้ “ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั” ในส่วนของผูถื้อหุน้สามญั 
 

2.22 การรับรู้รายได้ 
 
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย รายไดค่้าห้องพกั ค่าขายอาหารและเคร่ืองด่ืม และ
บริการท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 
 
รายไดจ้ากการให้บริการดา้นท่ีพกัอาศยั จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือเร่ิมระยะเวลาการเช่าโดยวิธีเส้นตรง รายไดจ้ากสิทธิในการบริหารสินทรัพย ์
(management letting rights) ประเภทคงท่ี จะรับรู้เป็นรายไดต้ามสดัส่วนท่ีตกลงในสัญญาสิทธิในการบริหารสินทรัพย ์ รายไดจ้ากสิทธิในการ
บริหารสินทรัพย ์(management letting rights) ประเภทผนัแปร จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือขายสินคา้หรือไดใ้หบ้ริการแลว้ 
 
รายไดค่้าขายอาหารและเคร่ืองด่ืมรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือส่งของและใหบ้ริการแลว้ท่ีจาํนวนสุทธิจากภาษีขายและส่วนลด 
 
รายไดค่้าเช่าจากกิจการศูนยก์ารคา้และอสังหาริมทรัพยจ์ะรับรู้เป็นรายไดต้ามอตัราท่ีระบุในสัญญาเช่า รายไดค่้าเช่ารับล่วงหน้าจะรับรู้เป็นรายได ้
ในจาํนวนท่ีเท่า ๆ กนั ตลอดระยะเวลาของสญัญาเช่า 
 
รายไดจ้ากกิจการบนัเทิงจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการแสดง 
 
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินและรายไดจ้ากการขายเคร่ืองตกแต่งและติดตั้งรับรู้เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของแก่ผูซ้ื้อ 
 
รายไดจ้ากการขายสิทธิในสถานท่ีพกัผ่อนโดยแบ่งเวลารับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัในการเป็นเจา้ของ
สิทธิดงักล่าวไปใหก้บัผูซ้ื้อสิทธิ และสถานท่ีพกัผอ่นโดยแบ่งเวลาไดก่้อสร้างแลว้เสร็จและอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชง้านแลว้ กลุ่มบริษทัจะยงัไม่
รับรู้รายไดจ้ากการขายสิทธิดงักล่าวถา้สถานท่ีพกัผอ่นโดยแบ่งเวลาไม่อยูใ่นสภาพพร้อมใช ้
 
รายไดจ้ากการผลิตและจดัจาํหน่าย จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ และรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ใหแ้ก่หา้งสรรพสินคา้ตามจาํนวน
สินคา้ท่ีหา้งสรรพสินคา้ขายได ้รายไดจ้ากการขายเป็นจาํนวนท่ีสุทธิจากภาษีขายและส่วนลด 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.22 การรับรู้รายได้ (ต่อ) 

 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 
 
รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
-  รายไดค่้าสิทธิและแฟรนชายส์ - รับรู้ตามเกณฑค์งคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาของสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
-  รายไดด้อกเบ้ียและค่านายหนา้ - รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง เวน้แต่จะมีความไม่แน่นอนในการรับชาํระ  
-  รายไดเ้งินปันผล - รับรู้เม่ือผูถื้อหุน้มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

2.23 การจ่ายเงนิปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ายประจาํปี บนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัและ 
บริษทัยอ่ยไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลนั้น 
 
เงินปันผลท่ีจ่ายระหวา่งกาล บนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลนั้น 
 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 
 
กิจกรรมของกลุ่มบริษทัย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงได้แก่ การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและ 
การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทาํให้เสียหายต่อผล 
การดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ กลุ่มบริษทัจึงใช้เคร่ืองมือทางการเงิน ตวัอย่างเช่น สัญญาอตัรา
แลกเปล่ียนสกลุเงินและสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน  
 
การจดัการความเส่ียงทางการเงินของกลุ่มบริษทัดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลางของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารเงินส่วนกลางของกลุ่มบริษทั 
จะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทางการเงินดว้ยการร่วมมือกนัทาํงานอย่างใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษทั  
กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามหลกัการเพื่อจดัการความเส่ียงโดยรวม อีกทั้ งยงัปฏิบติัตามนโยบายท่ีเขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อครอบคลุม 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และการใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไม่มี
นโยบายท่ีจะใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพื่อเกง็กาํไรหรือซ้ือขาย 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.1.1 สัญญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิ  

 
กลุ่มบริษทับนัทึกสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ในการทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดท้าํขอ้ตกลงกบัคู่สัญญาท่ีจะแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีไดต้กลงกนัล่วงหนา้ การแลกเปล่ียนเงินตน้ในสกุลเงินท่ีต่างกนัจะทาํเม่ือวนัเร่ิมแรกของสัญญาแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปล่ียนท่ีไดต้กลงกนัไว ้และจะทาํการแลกเปล่ียนสกุลเงินท่ีตรงขา้มกนัในจาํนวนเดียวกนัระหวา่ง
ระยะเวลาของสัญญาและเม่ือถึงกาํหนดตามสัญญา รายการลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาจะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวด
บญัชี กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะจ่าย
และรับดอกเบ้ียตามท่ีตกลงกนัล่วงหนา้ในรูปของสกุลเงินท่ีแตกต่างกนัตลอดอายสุัญญา ส่วนแตกต่างท่ีจะตอ้งจ่ายหรือรับตามสัญญา
แลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียไดบ้นัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่ายตลอดระยะเวลาตามขอ้ตกลง 

 
3.1.2 สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 
กลุ่มบริษทับนัทึกสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าช่วยป้องกนักลุ่มบริษทัจากความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนดว้ยการกาํหนดอตัรา 
ท่ีจะใชรั้บรู้สินทรัพยท่ี์เป็นสกุลเงินต่างประเทศซ่ึงจะไดรั้บจริง หรือท่ีจะใชรั้บรู้หน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศซ่ึงจะตอ้งจ่ายชาํระ 
จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากจาํนวนเงินท่ีจะได้รับจริงจากสินทรัพยห์รือท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระหน้ีสิน จะนําไปหักกลบกบัมูลค่า 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากเคร่ืองมืออนุพนัธ์ 
จะนาํมาหกักลบกนัในการนาํเสนอรายงานทางการเงิน ค่าใชจ่้ายท่ีก่อให้เกิดสัญญาแต่ละฉบบัจะถูกตดัจาํหน่ายตลอดระยะเวลาตาม
สญัญา กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าธรรมเนียมในการทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
 

3.1.3 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียช่วยป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย ส่วนต่างท่ีจะตอ้งจ่ายหรือท่ีจะไดรั้บ
จากสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียรับรู้เป็นส่วนประกอบของดอกเบ้ียจ่ายตลอดระยะเวลาตามขอ้ตกลง 
 

3.1.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีเหมาะสมเพื่อทาํให้เช่ือมัน่ไดว้่า
ไดข้ายสินคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม คู่สัญญาในอนุพนัธ์ทางการเงินและรายการเงินสดได้
เลือกท่ีจะทาํรายการกบัสถาบนัการเงินท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสูง กลุ่มบริษทัมีนโยบายจาํกดัวงเงินธุรกรรมการใหสิ้นเช่ือกบัสถาบนั
การเงินแต่ละแห่งอยา่งเหมาะสม 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 

3.2 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุน 
ทางการเงินของทุน  
 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ 
หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 
 

4 ประมาณการทางบญัชีทีสํ่าคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ืองและอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและ
ปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 

4.1 การด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 
 

กลุ่มบริษทัไดก้าํหนดค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพื่อใหส้ะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของลูกหน้ีการคา้ซ่ึงเก่ียวพนักบัประมาณการผลขาดทุนอนัเป็นผล
มาจากการท่ีลูกคา้ไม่มีความสามารถในการชาํระหน้ี ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญนั้นเป็นผลมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินกระแสเงินสดไหลเขา้
ในอนาคต ซ่ึงการประเมินนั้นอยูบ่นพื้นฐานเก่ียวกบัประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม ความมีช่ือเสียง และการผิดนดัชาํระหน้ีและ
การพิจารณาแนวโนม้ของตลาด 
 

4.2 การด้อยค่าของค่าความนิยมและเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

กลุ่มบริษทัทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุขอ้ 2.14 รวมถึงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด พิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช ้การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการของผูบ้ริหาร  
 

4.3 อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใช้งานสําหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทั โดยฝ่ายบริหารจะมีการ
ทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายกุารใชง้านมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือ
ไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้
 

4.4 ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 
 

มูลค่าปัจจุบนัของการประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทนพนักงานเกษียณอายุข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัท่ีใช้ในการคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวัรวมถึงขอ้สมมติฐานเกี่ยวกบัอตัราคิดลด การเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐานต่าง ๆ จะมีผลต่อยอด
ประมาณการหน้ีสิน ค่าตอบแทนพนกังานเกษียณอาย ุ
 

กลุ่มบริษทัไดก้าํหนดอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปีซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด 
ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ในการกาํหนดอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมดงักล่าว กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียของ
พนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุและมีอายุครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลา 
ท่ีตอ้งชาํระของหน้ีสินค่าตอบแทนพนกังาน 
 

ขอ้สมมติฐานอ่ืน ๆ สาํหรับการประมาณการหน้ีสินค่าตอบแทนพนกังานเกษียณอายอุา้งอิงจากสภาวะปัจจุบนัในตลาด 
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5 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงวดัมูลค่าตามมูลค่ายติุธรรม จะถูกจดัประเภทตามระดบัของลาํดบัขั้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัต่อไปน้ี 
 
ขอ้มูลระดบัท่ี 1: ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั  
ขอ้มูลระดบัท่ี 2: ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบัท่ี 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) 

หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
ขอ้มูลระดบัท่ี 3: ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้  
 
ตารางดา้นล่างน้ีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีถูกวดัมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรมและแสดงลาํดบัขั้นของการวดัมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 งบการเงนิรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
   - หลกัทรัพยป์ระเภททุน 1,113,285 - - 1,113,285 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
   - หลกัทรัพยป์ระเภททุน 20,246 - - 20,246 
 
เคร่ืองมือทางการเงนิในระดบัที ่1 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขาย ณ วนัท่ีในงบการเงิน ตลาดจะถือเป็น
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องเม่ือราคาเสนอซ้ือขายมีพร้อมและสมํ่าเสมอ ราคาเสนอซ้ือขายท่ีใชส้ําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือโดยกลุ่มบริษทั 
ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือปัจจุบนั เคร่ืองมือทางการเงินท่ีรวมอยู่ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ เงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภททุน ซ่ึงจดัประเภทเป็น
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษทัเปิดเผยส่วนงานที่รายงานสี่ส่วนงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมและสปา ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจคา้ปลีก สี่ส่วนงานที่รายงานในปีปัจจุบนั แบ่งตามส่วนงานที่นาํเสนอและไดร้ับการ 
สอบทานโดยผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน ซึ่งไดแ้ก่ ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร โดยรวมส่วนงานที่มีลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการที่คลา้ยคลึงกนัเขา้ดว้ยกนัตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ 2.5 ขอ้มูล 
ที่แสดงดา้นล่างเป็นขอ้มูลที่ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานใชใ้นการประเมินผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงาน  
 

6.1 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานดาํเนินงาน 

 สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท) 
  ธุรกจิอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง     
 ธุรกจิโรงแรมและสปา กบัธุรกจิโรงแรม ธุรกจิร้านอาหาร ธุรกจิค้าปลกี ตดัรายการระหว่างกัน รวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
รายได้             

   รวมรายได ้ 18,414 14,986 4,970 4,017 19,777 16,384 3,507 3,686 (125) (177) 46,543 38,896 
             

ต้นทุน             

   รวมตน้ทุน 7,330 5,676 1,405 1,071 5,451 4,893 2,045 2,145 (76) (95) 16,155 13,690 
             

กาํไรขั้นต้น 11,084 9,310 3,565 2,946 14,326 11,491 1,462 1,541 (49) (82) 30,388 25,206 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร (6,301) (5,218) (2,288) (1,819) (10,032) (9,060) (1,161) (1,165) 49 82 (19,733) (17,180) 

กาํไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา             

   และค่าตัดจําหน่าย 4,783 4,902 1,277 1,127 4,294 2,431 301 376 - - 10,655 8,026 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (1,651) (1,554) (163) (182) (1,110) (930) (138) (138) - - (3,062) (2,804) 

ตน้ทุนทางการเงิน (890) (875) (131) (137) (271) (113) (10) (21) - - (1,302) (1,146) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 759 430 (3) (2) 497 386 - 9 - - 1,253 823 

ผลการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,001 2,093 980 806 3,410 1,774 153 226 - - 7,544 4,899 

ภาษีเงินได ้ (88) (117) (136) (67) (155) (173) (31) (40) - - (410) (397) 

กาํไรสุทธิ 2,913 1,976 844 739 3,255 1,601 122 186 - - 7,134 4,502 

รวมสินทรัพย์           95,737 74,279 

รวมหนีส้ิน           59,822 44,255 
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

6.2 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท) 

ธุรกจิโรงแรมและสปา 
ธุรกจิอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 
กบัธุรกจิโรงแรม ธุรกจิร้านอาหาร ธุรกจิค้าปลกี 

 
ตดัรายการระหว่างกัน รวม 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

รายได้        
ประเทศไทย 7,539 6,349 2,051 1,312 11,930 10,982 3,507 3,686 (125) (177) 24,902 22,242 

ประเทศสิงคโปร์ 1 - 1 3 2,883 2,847 - - - - 2,885 2,850 

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 5,484 5,545 - - 2,004 - - - - - 7,488 5,545 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 39 42 12 6 2,649 2,193 - - - - 2,700 2,241 

ประเทศมลัดีฟส์และสาธารณรัฐเอมิเรตส์ 1,758 2,119 - - 295 285 - - - - 2,053 2,404 

อื่น ๆ 3,593 841 2,906 2,696 16 77 - - - - 6,515 3,614 

รวม 18,414 14,986 4,970 4,017 19,777 16,384 3,507 3,686 (125) (177) 46,543 38,896 
             

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ        
ประเทศไทย 83 (86) 477 160 1,297 1,199 122 186 - - 1,979 1,459 

ประเทศสิงคโปร์ (6) (1) (23) (42) 89 215 - - - - 60 172 

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 615 516 - - 1,824 176 - - - - 2,439 692 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 13 17 (26) (23) 51 10 - - - - 38 5 

ประเทศมลัดีฟส์และสาธารณรัฐเอมิเรตส์ 764 1,350 - - 4 8 - - - - 768 1,358 

อื่น ๆ 1,444 180 416 644 (10) (7) - - - - 1,850 817 

รวม 2,913 1,976 844 739 3,255 1,601 122 186 - - 7,134 4,502 

รวมสินทรัพย์       95,737 74,279 
             

รวมหนีส้ิน      59,822 44,255 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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6 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
6.2 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ (ต่อ) 

 
กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัการส่วนงานธุรกิจทัว่โลกในลกัษณะเดียวกนัและส่วนงานธุรกิจเหล่าน้ีดาํเนินงานในเขตภูมิศาสตร์หลกั มีดงัน้ี 
 
ประเทศไทย เป็นประเทศแม่ท่ีบริษทัใหญ่ตั้งอยูแ่ละดาํเนินงานทางธุรกิจเป็นหลกัของบริษทั ขอบเขตการดาํเนินงานหลกัในเขตภูมิศาสตร์น้ี
ประกอบดว้ย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบนัเทิง ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย ธุรกิจจดัจาํหน่าย ธุรกิจการผลิต ธุรกิจ
ใหเ้ช่าศูนยก์ารคา้ ธุรกิจสปา และธุรกิจการจดัการ 
 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์- กลุ่มบริษทัดาํเนินงานเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม และธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  
 
ประเทศสิงคโปร์ - กลุ่มบริษทัดาํเนินงานเก่ียวกบัธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
ประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - กุล่มบริษทัดาํเนินงานเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปา และธุรกิจขายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 
 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน - กิจกรรมท่ีสาํคญัเด่นชดัคือ ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจสปา และธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 
 
อ่ืน ๆ - กิจกรรมหลกัคือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสปา ในทวีปเอเชียน้ีมีประเทศหลกัท่ีกลุ่มบริษทัดาํเนินงานอยูคื่อ ประเทศศรีลงักา ประเทศ
เวยีดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบราซิล ประเทศโปรตุเกส และประเทศต่าง ๆ ในทวปีแอฟริกาใต ้เป็นตน้ 
 

7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

  บาท บาท บาท บาท 
     

 เงินสดในมือ 179,045,098 190,678,152 1,429,014 2,770,658 
 เงินฝากธนาคาร 3,812,832,869 4,894,564,460 447,437,248 194,540,014 

 เงินฝากประจาํ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 10,923,148 287,113,000 - 250,000,000 

 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,002,801,115 5,372,355,612 448,866,262 447,310,672 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเฉล่ียของเงินฝากประจาํคือ อตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี (พ.ศ. 2557: ร้อยละ 2.0 - ร้อยละ 7.75 ต่อปี) 
และจะครบกาํหนดภายใน 3 เดือน 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นและลูกหนีก้ารค้าตามสัญญาระยะยาว 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 

หมุนเวยีน     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - ยอดรวม 2,781,621,223 1,792,315,254 29,742,946 27,923,767 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (103,509,691) (91,904,196) - (32,455) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ 2,678,111,532 1,700,411,058 29,742,946 27,891,312 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 500,831,511 360,754,608 12,289,211 12,360,011 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,327,270,520 897,337,301 31,809,490 31,628,034 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 14) 454,030,130 367,155,411 1,069,797,961 831,248,244 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,960,243,693 3,325,658,378 1,143,639,608 903,127,601 

 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,915,990,195 1,205,059,786 27,538,426 24,688,081 
คา้งชาํระ     
นอ้ยกวา่ 90 วนั 437,872,525 349,567,481 755,835 2,218,124 
91 ถึง 180 วนั 301,889,534 224,095,010 1,448,685 1,017,562 
181 ถึง 365 วนั 123,400,097 10,979,446 - - 
มากกวา่ 365 วนั 2,468,872 2,613,531 - - 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 2,781,621,223 1,792,315,254 29,742,946 27,923,767 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (103,509,691) (91,904,196) - (32,455) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ 2,678,111,532 1,700,411,058 29,742,946 27,891,312 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 

ไม่หมุนเวยีน     
ลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาระยะยาว 6,293,194,979 5,003,905,511 - - 
หกั  รายไดด้อกเบ้ียรอการรับรู้ (1,259,023,117) (1,332,502,536) - - 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (102,960,591) (64,249,552) - - 
ลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาระยะยาว - สุทธิ 4,931,211,271 3,607,153,423 - - 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
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9 สินค้าคงเหลือ  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

อาหารและเคร่ืองด่ืม 154,501,256 124,032,699 2,397,348 2,456,695 
สินคา้สาํเร็จรูป (สุทธิจากค่าเผือ่) 714,212,255 582,604,679 - - 
วตัถุดิบ (สุทธิจากค่าเผือ่) 882,877,861 848,933,579 - - 
งานระหวา่งทาํ  62,322,259 41,611,798 - - 
สินคา้ระหวา่งทาง 254,134,742 77,058,894 - - 

วสัดุส้ินเปลืองและอ่ืน ๆ  345,634,502 267,394,066 4,390,294 4,458,032 

รวมสินคา้คงเหลือ 2,413,682,875 1,941,635,715 6,787,642 6,914,727 

 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายและรวมอยูใ่นตน้ทุนขายเป็นจาํนวน 10,592 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 9,448 ลา้นบาท) 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทับันทึกกลับรายการค่าสินค้าล้าสมัยและเสียหายในงบกาํไรขาดทุนเป็นจาํนวน 5 ล้านบาท (พ.ศ. 2557 :  
กลบัรายการ 17 ลา้นบาท) 
 

10 ทีด่นิและโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย  

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

อสงัหาริมทรัพย ์ 4,467,514,136 - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่ออยูอ่าศยั 2,716,628,964 789,996,153 
สถานท่ีพกัผอ่นโดยแบ่งเวลา 101,967,654 156,197,385 

รวมท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 7,286,110,754 946,193,538 

 
ตน้ทุนของท่ีดินและโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายท่ีรับรู้เป็นตน้ทุนขายในระหว่างปี เป็นจาํนวน 1,216 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 762  
ลา้นบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัในสญัญาก่อสร้างโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (พ.ศ. 2557 : 6.6 ลา้นบาท) 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
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11 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 67,840,062 113,223,061 - 23,917,376 
ภาษีรอขอคืน 691,143,034 661,213,256 77,742,995 83,088,882 
เงินมดัจาํ 19,728,301 29,152,030 - - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 119,225,977 44,916,938 120,000 1,287,308 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7,076,484 489,175,480 - - 
อ่ืน ๆ 280,421,658 82,843,169 7,140,054 14,248,032 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,185,435,516 1,420,523,934 85,003,049 122,541,598 

 
12 เงนิลงทุนทัว่ไป 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิลงทุนระยะยาว     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
   บริษทัอ่ืน 1,113,284,999 1,202,415,524 20,245,238 217,265 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,113,284,999 1,202,415,524 20,245,238 217,265 
     

เงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนด 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 804,803,475 26,543 - - 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 904,803,475 100,026,543 100,000,000 100,000,000 
     

รวมเงินลงทุนระยะยาว 2,018,088,474 1,302,442,067 120,245,238 100,217,265 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
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12 เงนิลงทุนทัว่ไป (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขายในบริษทัอ่ืน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 1,202,415,524 720,480,849 217,265 203,786 
ลงทุนเพิ่ม 228,077,394 4,780,614 20,000,000 - 
ขายเงินลงทุน (827) - (827) - 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (377,286,485) 474,448,600 28,800 13,479 

การแปลงค่างบการเงิน 60,079,393 2,705,461 - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 1,113,284,999 1,202,415,524 20,245,238 217,265 

 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในบริษทัอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในบริษทัอ่ืน     
   - ราคาทุน 778,469,849 550,393,282 20,105,102 105,933 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ     
   เงินลงทุน 228,327,822 605,614,306 140,136 111,332 

การแปลงค่างบการเงิน 106,487,328 46,407,936 - - 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในบริษทัอ่ืน 1,113,284,999 1,202,415,524 20,245,238 217,265 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
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12 เงนิลงทุนทัว่ไป (ต่อ) 

 
ข) เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขายในกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี - 139,889,335 - - 
การเปล่ียนแปลงสถานะเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (158,290,536) - - 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน - 19,279,521 - - 

การแปลงค่างบการเงิน - (878,320) - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - - - - 

 
ค) เงนิลงทุนทีถื่อจนครบกาํหนด 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 

ลงทุนเพิ่ม - - - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 

 
เงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ 2558 เป็นเงินลงทุนในหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.38 และ 
มีกาํหนดไถ่ถอนภายในปี พ.ศ. 2565 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนดของบริษทัและกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

มูลค่ายติุธรรม 103,272,572 101,860,121 
 
มูลค่ายติุธรรมคาํนวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใชอ้ตัราตลาดท่ีกาํหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน กลุ่มบริษทัคาํนวณมูลค่ายติุธรรมถือเป็นการวดัเป็นมูลค่าระดบัท่ี 2 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

53 

 
12 เงนิลงทุนทัว่ไป (ต่อ) 

 
ง) เงนิลงทุนทัว่ไป 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 26,543 26,543 - - 

ลงทุนเพิ่ม 804,776,932 - - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 804,803,475 26,543 - - 

 
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัไดมี้การลงทุนในบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่โดยการซ้ือหุน้ 30 ลา้นหุน้ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 สญัญาผูถื้อหุน้อยูร่ะหวา่งการพิจารณากลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัเงินลงทุนน้ีไวใ้นเงินลงทุนทัว่ไป 
 
เงินลงทุนทัว่ไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

  งบการเงนิรวม 

   พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

   บาท บาท 
     

เงินลงทุนทัว่ไป - ราคาทุน   806,953,825 2,176,893 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (2,150,350) (2,150,350) 

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ   804,803,475 26,543 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 5,733,492,298 5,812,719,758 
บริษทัร่วม 5,417,529,960 5,519,035,440 2,736,116,097 2,395,106,833 

ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 2,726,644,615 1,301,182,990 24,284,460 24,284,460 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม     

   และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 8,144,174,575 6,820,218,430 8,493,892,855 8,232,111,051 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

วนัท่ี 1 มกราคม 5,812,719,758 5,812,121,033 
ลงทุนเพิ่ม  - 598,725 
ขายเงินลงทุน (75,797,460) - 
การดอ้ยค่า (3,430,000) - 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5,733,492,298 5,812,719,758 

 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยทั้งหมดท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยและหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จดัตั้งขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษทั ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

     

บริษทั เจา้พระยา รีซอร์ท จาํกดั โรงแรมและศูนยก์ารคา้ ประเทศไทย 81.24 81.24 
บริษทั หวัหิน รีซอร์ท จาํกดั บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษทั แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 45.30(1) 45.30(1) 
บริษทั รอยลั การ์เดน้ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั เสร็จส้ินการชาํระบญัชี ประเทศไทย -  100  
บริษทั สมุย รีซอร์ท แอนด ์สปา จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั โรงแรมราชดาํริ จาํกดั (มหาชน) โรงแรม ประเทศไทย 99.22 99.22 
บริษทั เอม็ไอ สแควร์ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั หวัหิน วิลเลจ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั บา้นโบราณเชียงราย จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั สมุย วิลเลจ จาํกดั 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 โรงแรมและใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“MFG”) ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 99.73 99.73 
บริษทั รอยลัการ์เดน้ พลาซ่า จาํกดั ศูนยก์ารคา้ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั เอม็ สปา อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (“MST”) ธุรกิจสปา ประเทศไทย 51(2) 51(2) 
บริษทั สมุย บีช เรสซิเดน้ท ์จาํกดั ขายอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั โกโก ้เรสซิเดน็ซ์ จาํกดั ขายอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จาํกดั บริหารโรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ ซพัพลายเชน โซลูชัน่ จาํกดั บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
   (ช่ือเดิม “บริษทั อาร์เอน็เอส โฮลด้ิง จาํกดั”)     
บริษทั ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชัน่ จาํกดั บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษทั เจา้พระยา รีซอร์ท แอนด ์เรสซิเดน้ท ์จาํกดั โรงแรมและขายอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“MINOR”) จาํหน่ายสินคา้ ประเทศไทย 91.35(3) 91.35(3) 
RGR International Limited บริหารงาน หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน  100 100 
R.G.E. (HKG) Limited บริหารงาน ประเทศฮ่องกง 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 ขายหน่วยการเขา้พกั ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
 ในสถานท่ีพกัผอ่น มอริเชียส   
AVC Vacation Club Limited ขายหน่วยการเขา้พกั ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
 ในสถานท่ีพกัผอ่น มอริเชียส   
กองทุนรวมไทยโปรเจค็ท ์พร็อพเพอร์ต้ี ฟันด ์ เสร็จส้ินการปิดกองทุน ประเทศไทย - 99.90 
บริษทั ภูเกต็ บีช คลบั โอนเนอร์ จาํกดั บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษทั เอม็เอชจี ภูเกต็ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จาํกดั ธุรกิจบนัเทิง ประเทศไทย 49(4) 49(4) 
Minor Continental Holding (Mauritius) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

(1) สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 45.30 เป็นการถือหุ้นทางตรงในบริษทั แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จาํกดั อีกร้อยละ 25.84 เป็นการถือหุ้น
ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 

(2) สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 51 เป็นการถือหุน้ทางตรงใน MST อีกร้อยละ 49 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 
(3) สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 91.35 เป็นการถือหุน้ทางตรงใน MINOR อีกร้อยละ 8.57 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 
(4) สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จาํกดั เท่ากบัร้อยละ 49 แต่บริษทัมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 66.67  

ในระหวา่งปี บริษทัไดรั้บรู้การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จาํกดั จาํนวน 3.43 ลา้นบาท 
 

บริษทัภายใตบ้ริษทัยอ่ยท่ีรวมในการจดัทาํงบการเงินรวม มีดงัต่อไปน้ี 
   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จดัตั้งขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษทั ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

   

บริษทัย่อยของ 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 
The Pizza Company Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 100 - 
   

บริษทัย่อยของ International Franchise Holding (Labuan) Limited     
Franchise Investment Corporation of Asia Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
The Minor (Beijing) Restaurant Management Co., Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  ประชาชนจีน   
   

บริษทัย่อยของ Primacy Investment Limited     
Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd.  ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
   

บริษทัย่อยของ MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.    
Over Success Enterprise Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 69.18 49* 
The Minor Food Group (India) Private Limited ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศอินเดีย 70 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 100 100 
MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
บริษทัย่อยของ Delicious Food Holding (Australia)      
   Pty’s subsidiaries     
Minor DKL Food Group Pty. Ltd. (หมายเหตุ 35) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
 

* สัดส่วนการถือหุน้ใน Over Success Enterprise Pte. Ltd. เท่ากบัร้อยละ 49 แต่กลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 66.67 และตามขอ้ตกลงกาํหนดให้
บริษทัมีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยดงักล่าว
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บริษทัย่อยของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd.    
Espresso Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
 อสงัหาริมทรัพย ์    
The Coffee Club Investment Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
The Coffee Club Franchising ธุรกิจแฟรนชายส์ ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
   Company Pty. Ltd.     
The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
 อสงัหาริมทรัพย ์    
The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
 อสงัหาริมทรัพย ์    
The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
 อสงัหาริมทรัพย ์    
The Coffee Club Properties (NSW) ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
   Pty. Ltd. อสงัหาริมทรัพย ์    
The Coffee Club Pty Ltd. (as trustee เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
   for The Coffee Club Unit Trust)     
The Coffee Club (International) Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
First Avenue Company Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
 เคร่ืองด่ืม    
Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
Minor DKL Construction Pty. Ltd. บริการจดัการ ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
Minor DKL Management Pty. Ltd. บริการจดัการ ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
Minor DKL Stores Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
 เคร่ืองด่ืม    
TCC Operations Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
 เคร่ืองด่ืม    
TGT Operations Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
 เคร่ืองด่ืม    
VGC Food Group Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 49 - 
     

บริษทัย่อยของ Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd.    
Ribs and Rumps Operating  ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
   Company Pty. Ltd. เคร่ืองด่ืม    
Ribs and Rumps Properties ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
   Pty. Ltd. เคร่ืองด่ืม    
Ribs and Rumps International  ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
   Pty. Ltd. เคร่ืองด่ืม    
Ribs and Rumps System Pty.Ltd.  เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 70 - 
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บริษทัย่อยของ VGC Food Group Pty. Ltd.    
Veneziano Coffee Roasters Holdings ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 49 - 
   Pty. Ltd.     
Groove Train Holdings Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 49 - 
Coffee Hit Holdings Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 49 - 
VGC Management Pty. Ltd. บริหารจดัการ ประเทศออสเตรเลีย 49 - 
Veneziano Coffee Roasters Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 49 - 
 เคร่ืองด่ืม    
Groove Train System Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 49 - 
Veneziano Coffee Assets Pty. Ltd. ลงทุนในสินทรัพย ์ ประเทศออสเตรเลีย 49 - 
Groove Train Properties Pty. Ltd. ลงทุนใน    
 อสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศออสเตรเลีย 49 - 
Coffee Hit System Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 49 - 
Coffee Hit Properties Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 49 - 
 อสงัหาริมทรัพย ์    
Black Bag Roasters Pty Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 49 - 
 เคร่ืองด่ืม    
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บริษทัย่อยของ MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd.     
Oaks Hotels & Resorts Limited (“OAKS”) บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     
บริษทัย่อยของบริษทั เอม็ สปา อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั     
MSpa Ventures Limited  ธุรกิจสปา หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
Minor Hotel Management (Shanghai) Limited ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  ประชาชนจีน   
     
บริษทัย่อยของบริษทั ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จาํกดั     
Hospitality Investment International Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 
MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. บริหารจดัการ ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd. บริหารจดัการ ประเทศสิงคโปร์ - 100 
MHG International Holding (Mauritius) Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 

  มอริเชียส   
บริษทั เอม็เอชจี โฮลด้ิง จาํกดั  ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 100 100 
     
บริษทัย่อยของ MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.    
Vietnam Hotel Projekt B.V. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด ์ 100 100 
MHG Management (India) Private Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 100 - 
MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd. บริหารจดัการ ประเทศสิงคโปร์ 100 - 
     

บริษทัย่อยของ  Vietnam Hotel Projekt B.V.     
Bai Dai Tourism Company Limited โรงแรม ประเทศเวียดนาม 100 100 
Hoi An Riverpark Hotel Company Limited โรงแรม ประเทศเวียดนาม 91 91 
   

บริษทัย่อยของ MHG IP Holding (Singapore) Limited     
MHG Australia Investments Pty. Ltd. (หมายเหตุ 35) บริหารสินทรัพย ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
     
บริษทัย่อยของบริษทั MHG International Holding (Mauritius) Limited    
Sands Hotels Holdings (Namibia) (Proprietary) Limited   
   (หมายเหตุ 35) 

โรงแรม 
 

ประเทศนามิเบีย 
 

80 
 

- 
 

Sun International (Botswana) (Proprietary) Limited  โรงแรม ประเทศบอตสวานา 64 - 
   (หมายเหตุ 35)     
Minor Hotel Group MEA DMCC โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ 100 - 
  อาหรับเอมิเรตส์   
MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd. โรงแรม ประเทศมาเลเซีย 60 - 
MHG Desaru Villas Sdn. Bhd. ขายอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศมาเลเซีย 60 - 
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บริษทัย่อยของ Hospitality Investment International Limited     
Lodging Management (Labuan) Limited บริหารโรงแรม ประเทศมาเลเซีย 100 100 
Lodging Management (Mauritius) Limited บริหารโรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ 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 
     

บริษทัย่อยของ Lodging Management (Mauritius) Limited     
Sothea Pte. Ltd. โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐกมัพูชา 80 80 

  ประชาธิปไตย   
Minor Hotel Group South Africa (PTY) Limited บริหารจดัการ ประเทศสาธารณรัฐ 100 - 
  แอฟริกาใต ้   
     

บริษทัย่อยของบริษทั เอม็ไอ สแควร์ จาํกดั     
บริษทั ราชดาํริ เรสซิเดน้ท ์จาํกดั ขายอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ราชดาํริ ลอดจจ้ิ์ง จาํกดั  โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
     

บริษทัย่อยของ AVC Vacation Club Limited     
Anantara Vacation Club (HK) Limited บริการดา้นการตลาด ประเทศฮ่องกง 100 100 
AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd. ขายและบริการ ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
 ดา้นการตลาด    

   

บริษทัย่อยของ AVC Club Developer Limited    
PT MHG Indonesia Limited ขายและบริการ    
 ดา้นการตลาด ประเทศอินโดนีเซีย -* -* 
PT MHG Bali Limited โรงแรมและพฒันา ประเทศอินโดนีเซีย -* -* 
 อสงัหาริมทรพยั ์    
 

* กลุ่มบริษทัให้เงินกูย้ืมแก่กรรมการทั้งสองคนของ PT MHG Indonesia Limited และ PT MHG Bali Limited โดยกรรมการทั้งสองคนไดใ้ชหุ้้นของ

บริษทัดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนัเงินกูย้ืมดงักล่าวและให้สิทธิในการซ้ือหุ้นแก่กลุ่มบริษทั ทาํให้กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมในบริษทั
ดงักล่าว ดงันั้น บริษทัดงักล่าวจึงถือรวมเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 
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บริษทัย่อยของ Jada Resort and Spa (Private) Limited    
Paradise Island Resorts (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักา 80.1 80.1 
Kalutara Luxury Hotel & Resort (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักา 80.1 80.1 
    

บริษทัย่อยของ Paradise Island Resorts (Private) Limited     
Avani Ambalangoda (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักา 80.1  
   

บริษทัย่อยของ Anantara Vacation Club (HK) Limited     
Sanya Anantara Consulting Limited บริการใหค้าํปรึกษา ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
100 100 

   

บริษทัย่อยของ Mspa Ventures Limited    
M SPA International Cairo LLM ธุรกิจสปา ประเทศลกัเซมเบิร์ก 100 100 
   

บริษทัย่อยของ Minor Continental Holding (Mauritius)     
Minor Continental Holding (Luxembourg) S.A.R.L ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  อาหรับอียปิต ์   
   

บริษทัย่อยของ Minor Continental Holding (Luxembourg) S.A.R.L    

Minor Continental Holding (Portugal) SGPS, S.A. (หมายเหตุ 35) ขายอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศโปรตุเกส 100 100 
Pojuca S.A. (หมายเหตุ 35) โรงแรม ประเทศบราซิล 100 - 
   

บริษทัย่อยของ Pojuca S.A.    
Tivoli Ecoresidences Praia do Forte Ltda. ขายอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศบราซิล 100 - 
Praia do Forte Operadora de Turismo Ltda. ตวัแทนท่องเท่ียว ประเทศบราซิล 100 - 
Agência de Receptivo Praia do Forte Ltda. ตวัแทนท่องเท่ียว ประเทศบราซิล 100 - 
Timeantube Comércio Ltda. จดัจาํหน่ายสินคา้โรงแรม ประเทศบราซิล 100 - 
     

บริษทัย่อยของ Minor Food Group (Singapore) 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 
TEC Malaysia Sdn. Bhd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศมาเลเซีย 100 100 
TE International (China) Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
Element Spice Cafe Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
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บริษทัย่อยของ MINOR    
บริษทั อาร์มิน ซิสเทม็ส์ จาํกดั การจดัจาํหน่าย - เคร่ืองครัว  ประเทศไทย 100 100 
   เส้ือผา้และรองเทา้    
บริษทั นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั ผลิตสินคา้อุปโภค ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั การพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ คอนซลัแทน็ส์ แอนด ์ การจดัจาํหน่าย – กระเป๋าเดินทาง ประเทศไทย 100 100 
   เซอร์วิส จาํกดั     
บริษทั เรด เอิร์ธ ไทย จาํกดั การจดัจาํหน่าย - เคร่ืองสาํอาง ประเทศไทย 100 100 
 และนํ้าหอม    
บริษทั เอสมิโด แฟชัน่ส์ จาํกดั การจดัจาํหน่าย - เส้ือผา้ ประเทศไทย 90.8 90.8 
Marvelous Wealth Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน  100 100 
     

บริษทัย่อยของ OAKS     
Boathouse Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Calypso Plaza Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Concierge Apartments Australia Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Goldsborough Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
IMPROPERTY Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Qld) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 1 Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 2 Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (SA) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (VIC) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Queensland Accommodation Corporation Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Seaforth Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Oaks Resorts & Hotels Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Furniture Services Australia Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Brisbane Apartment Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Housekeepers Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 
Oaks Hotels & Resorts JLT Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  อาหรับเอมิเรตส์   
Oaks Hotels & Resorts Investments Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
ACN 153 490 227 Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels and Resorts No.4 Pty. Ltd.  บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Management) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts Leasing (Collins) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels and Resorts (NT) Pty. Ltd. (หมายเหตุ 35) บริหารสินทรัพย ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 - 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

63 

 
13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จดัตั้งขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษทั ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

     

บริษทัย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Qld) Pty. Ltd.  

Queen Street Property Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Mon Komo Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 100 
Oasis Caloundra Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 80 
Oaks Hotels & Resorts (Regis Towers) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Emerald Holdings Investments Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
ACN 153 970 944 Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Mon Komo) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Mackay) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Milton) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Lessee) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Radius) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Rivermaque) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks (M on Palmer) Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Prince Place) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Moranbah) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Mews) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 80 
Oaks Queensland Holdings Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   

บริษทัย่อยของ Oaks Queensland Holdings Pty. Ltd.     
Queensland Nominee Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 80 
   

บริษทัย่อยของ Emerald Holdings Investments Pty. Ltd.     
Emerald Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 80 
   

บริษทัย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Mackay) Pty. Ltd.  
Mackay (Carlyle) Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 80 
   

บริษทัย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Milton) Pty. Ltd.  
Brisbane (Milton) Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 80 
   

บริษทัย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Lessee) Pty. Ltd.  
Mackay (Carlyle) Lessee Pty. Ltd.  บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 80 
     

บริษทัย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Radius) Pty. Ltd.   
Brisbane (Radius) Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 80 
   

บริษทัย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Rivermarque) Pty. Ltd.   
Mackay (Rivermarque) Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 80 
   

บริษทัย่อยของ Oaks (M on Palmer) Management Pty. Ltd.   
Oaks Hotels & Resorts (M on Palmer Apartments) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 80 
   

บริษทัย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Prince Place) Pty. Ltd.     
Middlemount (Prince Place) Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 80 
   

บริษทัย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Moranbah) Pty. Ltd.   
Moranbah Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 80 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

64 

 
13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จดัตั้งขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษทั ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

     

บริษทัย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Mews) Pty. Ltd.   
Mews Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 80 
     

บริษทัย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 2 Pty. Ltd.     
Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Pacific Blue Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Regis Towers Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 80 
Oaks Hotels & Resorts (Hunter Valley) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   

บริษทัย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd.   
183 on Kent Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
187 Kent Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Cable Beach) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 
   

บริษทัย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Cable Beach) Pty. Ltd.   
361 Kent Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

     

บริษทัย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Hunter Valley) Pty. Ltd.    
Hunter Valley (CL) Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 80 
Hunter Valley (CL) Leases Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษทัย่อยของ Hunter Valley (CL) Management Pty. Ltd.  
Hunter Valley (CL) Memberships Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

   

บริษทัย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (VIC) Pty. Ltd.  
Pacific Hotel Market Street Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Cable Beach Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
Oaks Hotels & Resorts (Shafto) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Pinnacle) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts Operator (VIC) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (VIC) Letting Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts Leasing (VIC) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

   

บริษทัย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Shafto) Pty. Ltd.   
Oaks Hotel & Resorts Asset Holdings Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 80 
     

บริษทัย่อยของ Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd.   
187 Cashel Management Limited บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 
187 Cashel Apartments Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 
Oaks Cashel Management Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 
Housekeepers (NZ) Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 

     

บริษทัย่อยของ Oaks Hotels & Resorts Investments Pty. Ltd.    
Tidal Swell Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษทัย่อยของ Oaks Hotels & Resorts No. 4 Pty. Ltd.  
Grand (Gladstone) Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 80 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จดัตั้งขึน้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษทั ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

     

บริษทัย่อยของ Over Success Enterprise     
Beijing Qian Bai Ye Investment Counsultation Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 
Beijing Riverside & Courtyard Investment  
   Management Ltd. 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 

Beijing Riverside & Courtyard Catering 
   Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 

Beijing Longkai Catering Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 
Beijing Three Two One Fastfood Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 
Beijing JiangShang Catering Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 
Beijing Red Matches Catering Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 
Beijing Yunyu Catering Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 
Beijing Jianshan Rundai Catering Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 
Beijing  Xiejia Catering Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 
Beijing Dejianhua Catering Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 34.24 24.75 
Beijing Bashu Chun Qiu Restaurant ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 
Feng Sheng Ge Restaurant ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 
Beijing Sanrenxing Huixin Restaurant ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 
Beijing Tiankong Catering Co., Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 
Shanghai Riverside & Courtyard Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 
Shanghai Riverside & Courtyard & Gongning  
   Catering Ltd. 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 

Shanghai Yi Ye Qing Zhou Catering Co., Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 
Shanghai Riverside & Courtyard Zhenbai Catering  
   Co., Ltd. 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 

Beijing Yanggaang Catering Management Co., Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 
Jinan Riverside & Courtyard Catering Co., Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 
Tianjin Riverside & Courtyard Catering Management  
   Co., Ltd. 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 

Suzhon Riverside & Courtyard Catering Management  
   Co., Ltd. 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 

Nanjing Riverside & Courtyard Catering Management  
   Co., Ltd. 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 

Shenyang Riverside & Courtyard Catering  
   Management Co., Ltd. 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 

Wuhan Riverside & Courtyard Catering Management  
   Co., Ltd. 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 

Nantong Riverside & Courtyard Catering Management ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 
   Co., Ltd.     
Yangzhou Riverside & Courtyard Catering  ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 
   Management Co., Ltd.     
Beijing Honghuochai Catering Co.,Ltd.   ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 49 
Hangzhou Riverside & Courtyard Catering     
   Management Co., Ltd 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 - 

Dalian Riverside & Courtyard Catering Management     
   Co., Ltd. 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 69.18 - 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย 
 

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท์ พร็อพเพอร์ตี ้ฟันด์ 
 

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมของผูถื้อหน่วยลงทุนคร้ังท่ี 3/2015 ของกองทุนรวมไทยโปรเจ็คท์ พร็อมเพอร์ต้ี ฟันด ์
(“กองทุน”) ไดมี้มติอนุมติัรายงานการปิดกองทุน และในวนัเดียวกนักองทุนไดคื้นเงินใหบ้ริษทั และผูถื้อกองทุนอ่ืนเป็นจาํนวน 74.8 
ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นบาทตามลาํดบั เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 การปิดกองทุนไดเ้สร็จส้ินลง กองทุนไดคื้นสินทรัพยท่ี์เหลือ
หลงัการปิดกองทุนใหแ้ก่บริษทัในรูปเงินสดเป็นจาํนวน 34 ลา้นบาท 
 

บริษทัไดบ้นัทึกการตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในกองทุนท่ีราคาทุนจาํนวน 74.8 ลา้นบาทและรับรู้กาํไรจากการตดัจาํหน่ายในงบกาํไร
ขาดทุนจาํนวน 34 ลา้นบาท 
 

บริษทั รอยลั การ์เด้น ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั 
 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2558 การชาํระบญัชีของบริษทั รอยลั การ์เดน้ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดัไดเ้สร็จส้ินลง บริษทัตดัจาํหน่ายเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยน้ีท่ีราคาทุนจาํนวน 1 ลา้นบาท และรับรู้กาํไรจากการตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนจาํนวนเงิน 22.5 ลา้นบาท 
 

Pojuca S.A. 
 

รายละเอียดการซ้ือกิจการไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 35 
 

SUN Group 
 

รายละเอียดการลงทุนในบริษทัดงัต่อไปน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 35 
 Sands Hotels Holdings (Namibia) (Proprietary) Limited 
 Sun International (Botswana) (Proprietary) Limited 

 

MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558  MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน
จาํนวน 5,934,638 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นจาํนวนเงิน 5.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ
เทียบเท่า 207 ลา้นบาท สดัส่วนการลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 100 ตามเดิม 
 

Over Success Enterprise Pte. Ltd. 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัเพิ่มการลงทุนใน Over Success Enterprise Pte. Ltd. จากร้อยละ 49 เป็น
ร้อยละ 69 โดยการแปลงสภาพเงินกู้ท่ีแสดงอยู่ในสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนจาํนวน 90 ลา้นหยวน หรือเทียบเท่า 467 ลา้นบาท เป็น 
หุน้สามญัจาํนวน 2,018 หุน้ 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
MHG Australia Investments Pty. Ltd. 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัของ MHG Australia Investments Pty. Ltd. ซ่ึงเป็น
บริษทัจดัตั้งใหม่ จาํนวน 100 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญออสเตรเลียคิดเป็นจาํนวนเงิน 100 เหรียญออสเตรเลีย หรือ
เทียบเท่า 2,560 บาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 100 
 
Oaks Hotels and Resorts (NT) Pty. Ltd. 
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของ Oaks Hotels and Resorts (NT) Pty. Ltd. ซ่ึง
เป็นบริษทัจดัตั้งใหม่ จาํนวน 100 หุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญออสเตรเลียคิดเป็นจาํนวนเงิน 100 เหรียญออสเตรเลีย หรือ
เทียบเท่า 2,608 บาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 100 
 
MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd. 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัของ MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd. ซ่ึงเป็นบริษทั
จดัตั้ งใหม่ จาํนวน 12,901,011 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นจาํนวนเงิน 12.9 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือ
เทียบเท่า 119 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 60 
 
MHG Desaru Villas Sdn. Bhd. 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัของ MHG Desaru Villas Sdn. Bhd. ซ่ึงเป็นบริษทั
จดัตั้งใหม่ จาํนวน 6,000,470 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นจาํนวนเงิน 6.0 ลา้นริงกิตมาเลเซีย หรือเทียบเท่า  
56 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 60 
 
Vietnam Hotel Projekt B.V. 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558  บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามญัของ Vietnam Hotel Projekt B.V. จาํนวน 
358,838 หุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นจาํนวนเงิน 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 11 ลา้นบาท 
สดัส่วนการลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 100 ตามเดิม 
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Cable Beach Management Pty. Ltd. 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของ Cable Beach Management Pty. Ltd. 
จาํนวน 20 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 40,100 เหรียญออสเตรเลีย คิดเป็นจาํนวนเงิน 0.8 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า  
21 ลา้นบาท สดัส่วนการลงทุนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 
 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสําหรับบริษทัย่อย 
 
รายละเอียดดา้นล่างแสดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยแต่ละรายท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญัต่อ
กลุ่มบริษทั ตวัเลขท่ีเปิดเผยแต่ละบริษทัยอ่ย เป็นตวัเลขก่อนตดัรายการระหวา่งกนั 
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 
 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

Sun International 
(Botswana) 

(Proprietary) 
Limited 

Over Success 
Enterprise Pte. Ltd. 

Oaks Hotel & 
Resorts Limited รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ส่วนทีห่มุนเวยีน     
สินทรัพย ์ 359,193 267,014 1,663,900 2,290,107 

หน้ีสิน (38,092) (338,347) (3,626,880) (4,003,319) 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนสุทธิ 321,101 (71,333) (1,962,980) (1,713,212) 
     

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
สินทรัพย ์ 2,059,288 1,519,975 10,558,502 14,137,765 

หน้ีสิน (447,858) (81,801) (3,817,648) (4,347,307) 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนสุทธิ 1,611,430 1,438,174 6,740,854 9,790,458 
     

สินทรัพย์สุทธิ 1,932,531 1,366,841 4,777,874 8,077,246 

     
ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม 695,711 421,261 386,800 1,503,772 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

Sun International 
(Botswana) 

(Proprietary) 
Limited 

Over Success 
Enterprise Pte. Ltd. 

Oaks Hotel & 
Resorts Limited รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได ้ 511,597 2,284,239 5,385,033 8,180,869 
กาํไรหลงัภาษีจากการดาํเนินงาน     
   ต่อเน่ือง 85,089 177,881 344,374 607,344 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 5,341 5,341 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 85,089 177,881 349,715 612,685 

     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของ     
   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 30,632 38,668 30,198 99,498 
 
งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

Sun International 
(Botswana) 

(Proprietary) 
Limited 

Over Success 
Enterprise Pte. Ltd. 

Oaks Hotel & 
Resorts Limited รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เงินสดสุทธิไดม้า       
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 96,196 128,228 638,960 863,384 
เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน (12,037) (135,258) (794,081) (941,376) 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรม     
   จดัหาเงิน - 17,944 47,081 65,025 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     
   เพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 84,159 10,914 (108,040) (12,967) 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

วนัท่ี 1 มกราคม 5,519,035,440 4,302,599,637 2,395,106,833 2,150,195,880 
ลงทุนเพิ่ม 656,124,871 721,528,096 390,003,238 244,910,953 
ขายเงินลงทุน (57,814,375) - (48,993,974) - 
เปล่ียนแปลงสถานะเป็นบริษทัยอ่ย (1,063,677,719) - - - 
เปล่ียนแปลงสถานะจากหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - 158,290,536 - - 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 757,318,201 636,542,906 - - 

เงินปันผลรับ (393,456,458) (299,925,735) - - 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5,417,529,960 5,519,035,440 2,736,116,097 2,395,106,833 
 
 

 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
บริษทัร่วม มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวม 

  
 
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มบริษทั 

(ร้อยละ) 
   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
   

Arabian Spa (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 49 49 
Eutopia Private Holding Limited    
   (“Eutopia”) โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 50 50 
Tanzania Tourism and Hospitality ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 50 50 
   Investment Limited     
Zanzibar Tourism and Hospitality ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 50 50 
   Investment Limited     
Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย - 50 
Sizzler China Pte. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศสิงคโปร์ 50 50 
บริษทั ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ จาํกดั ขายอาหารและ ประเทศไทย 51(1) 51(1) 
 เคร่ืองด่ืม    
Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวยีดนาม 30.4 30.4 
บริษทั ซูม่า กรุงเทพ จาํกดั ขายอาหารและ ประเทศไทย 51(2) 51(2) 
 เคร่ืองด่ืม    
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั ขายอาหารและ ประเทศไทย 35.4 33.2 
   (มหาชน) (“S&P”) เคร่ืองด่ืม    
Rani Minor Holding Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 25 25 
Serendib Hotels PLC โรงแรม ประเทศศรีลงักา 22.7 22.7 
Sun International of Lesotho โรงแรม ประเทศเลโซโท 37.5 - 
   (Proprietary) Limited      
Veneziano Coffee (NSW) Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 30.8 - 
 เคร่ืองด่ืม    
Veneziano (SA) Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 17.5 - 
 เคร่ืองด่ืม    
 
(1) กลุ่มบริษทัไม่มีอาํนาจควบคุมเหนือบริษทั ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จาํกดั แมว้า่กลุ่มบริษทัถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวในอตัราร้อยละ 

51 จึงถือวา่บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัร่วมและใชว้ธีิส่วนไดเ้สียในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวในงบการเงินรวม 
(2) สัดส่วนของการถือหุน้ในบริษทั ซูม่า กรุงเทพ จาํกดั เท่ากบัร้อยละ 51 แต่ตามสัญญาของการถือหุน้ กลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียง

เพียงร้อยละ 35 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
บริษทัภายใตบ้ริษทัร่วม มีดงัต่อไปน้ี 
 งบการเงนิรวม 

   สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 
   กลุ่มบริษทั (ร้อยละ)  

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษทั ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

   

บริษทัย่อยของ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited   
Elewana Afrika (T) Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 

แทนซาเนีย 
50 50 

Elewana Afrika  Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศเคนยา่ 50 50 
Trilogy Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสหสาธารณรัฐ 

แทนซาเนีย 
50 - 

    

บริษทัย่อยของ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited   
Elewana Afrika (Z) Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 

แทนซาเนีย 
50 50 

The Grande Stone Town Limted โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 
แทนซาเนีย 

50 50 

     

บริษทัย่อยของ Elewana Afrika (T) Limited   
Moru Holdings Limited  โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 50 - 
   (Serengeti Pioneer Camp)  แทนซาเนีย   
     

บริษทัย่อยของ Trilogy Limited     
Cheli & Peacock Safaris (Tanzania) Limited จดัการดา้นการท่องเท่ียว ประเทศสหสาธารณรัฐ 50 - 
  แทนซาเนีย   
     

บริษทัย่อยของ Elewana Afrika Limited     
Flora Holding Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศเคนยา่ 50 50 
Rocky Hill Limited โรงแรม ประเทศเคนยา่ 50 50 
Sand River Eco Camp Limited โรงแรม ประเทศเคนยา่ 50 50 
Cheli & Peacock Limited จดัการดา้นการท่องเท่ียว ประเทศเคนยา่ 50 - 
Cheli & Peacock Management Limited บริหารจดัการ ประเทศเคนยา่ 50 - 
Tortilis Camp Limited โรงแรม ประเทศเคนยา่ 50 - 
Elsa’s Kopje Limited โรงแรม ประเทศเคนยา่ 50 - 
Joy’s Camp Limited โรงแรม ประเทศเคนยา่ 50 - 
Elephant Pepper Camp Limited โรงแรม ประเทศเคนยา่ 37 - 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
บริษทัภายใตบ้ริษทัร่วม มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

   สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 
   กลุ่มบริษทั (ร้อยละ)  

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษทั ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

   

บริษทัย่อยของ Flora Holding Limited   
Parrots Limited โรงแรม ประเทศเคนยา่ 50 50 
   

บริษทัย่อยของ The Grande Stone Town Limited   
Parachichi Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 50 50 
  แทนซาเนีย   
     

บริษทัย่อยของ Rani Minor Holding Limited     
Indigo Bay SA. (“Indigo Bay”) โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ 25 25 
  โมซมับิก   
Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ 25 25 
  โมซมับิก   
     

บริษทัย่อยของบริษทั ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ จํากดั    
Select Service Partner (Cambodia) 

Limited 
ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ราชอาณาจกัรกมัพูชา 51 51 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 
   สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
   ของกลุ่มบริษทั (ร้อยละ)  

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษทั ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

   

บริษทัย่อยของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd.  
Espresso Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย - 50 
 อสงัหาริมทรัพย ์    
The Coffee Club Investment Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย - 50 
The Coffee Club Franchising ธุรกิจแฟรนชายส์ ประเทศออสเตรเลีย - 50 
   Company Pty. Ltd.     
The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย - 50 
 อสงัหาริมทรัพย ์    
The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย - 50 
 อสงัหาริมทรัพย ์    
The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย - 50 
 อสงัหาริมทรัพย ์    
The Coffee Club Properties (NSW) ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย - 50 
   Pty. Ltd. อสงัหาริมทรัพย ์    
The Coffee Club Pty Ltd. (as trustee เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย - 50 
   for The Coffee Club Unit Trust)     
The Coffee Club (International) Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย - 50 
The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย - 50 
The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย - 50 
The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย - 50 
First Avenue Company Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย - 50 
 เคร่ืองด่ืม    
Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย - 50 
Minor DKL Construction Pty. Ltd. บริการจดัการ ประเทศออสเตรเลีย - 50 
Minor DKL Management Pty. Ltd. บริการจดัการ ประเทศออสเตรเลีย - 50 
Minor DKL Stores Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย - 50 
 เคร่ืองด่ืม    
TCC Operations Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย - 50 
 เคร่ืองด่ืม    
TGT Operations Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย - 50 
 เคร่ืองด่ืม    
VGC Food Group Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย - 35 
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ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 งบการเงนิรวม 

   สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 

   กลุ่มบริษทั (ร้อยละ)  

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
   

บริษทัย่อยของ Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd.    
Ribs and Rumps Operating  ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย - 50 
   Company Pty. Ltd. เคร่ืองด่ืม    
Ribs and Rumps Properties ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย - 50 
   Pty. Ltd. เคร่ืองด่ืม    
Ribs and Rumps International  ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย - 50 
   Pty. Ltd. เคร่ืองด่ืม    
Ribs and Rumps System Pty.Ltd.  เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย - 50 

   

บริษทัย่อยของ VGC Food Group Pty. Ltd.  
Veneziano Coffee Roasters Holdings ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย - 35 
   Pty. Ltd.     
Groove Train Holdings Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย - 35 
Coffee Hit Holdings Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย - 35 
VGC Management Pty. Ltd. บริหารจดัการ ประเทศออสเตรเลีย - 35 
Veneziano Coffee Roasters Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย - 35 
 เคร่ืองด่ืม    
Groove Train System Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย - 35 
Veneziano Coffee Assets Pty. Ltd. ลงทุนในสินทรัพย ์ ประเทศออสเตรเลีย - 35 
Groove Train Properties Pty. Ltd. ลงทุนใน    
 อสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศออสเตรเลีย - 35 
Coffee Hit System Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย - 35 
Coffee Hit Properties Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย - 35 
 อสงัหาริมทรัพย ์    
Black Bag Roasters Pty Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย - - 
 เคร่ืองด่ืม    
     

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

   สัดส่วนการถือหุ้น 

   (ร้อยละ)  

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษทั ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

     

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท  ขายอาหารและ ประเทศไทย 35.5 33.2 
   จาํกดั (มหาชน) เคร่ืองด่ืม    
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ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย 
 

Minor DKL Food Group Pty. Ltd. 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558  บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd. 
(“Minor DKL”) จาํนวน 9,200,000 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 45 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 1,157 ลา้นบาท สดัส่วนการลงทุน
เพิ่มจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 
 

เงินลงทุนใน Minor DKL เปล่ียนสถานะจาก “เงินลงทุนในบริษทัร่วม” เป็น “เงินลงทุนในบริษทัย่อย” ณ วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจ
ควบคุมอยา่งมีสาระสาํคญัใน Minor DKL กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนน้ีและรับรู้กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่า
ยติุธรรมจาํนวน 1,793 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) 
 

ในระหว่างปี  พ .ศ . 2558 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มใน S&P Syrdicate Public Company Limited (“S&P”) จํานวน 14,254,700 หุ้น คิดเป็น 
จาํนวนเงิน 390 ล้านบาท  และบริษัทได้ขายหุ้นบางส่วนของ S&P เป็นจาํนวน 3,125,000 หุ้น  คิดเป็นจาํนวนเงิน 88 ล้านบาท  
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดบ้นัทึกการขายเงินลงทุนใน S&P ท่ีราคาทุนจาํนวน 58 ลา้นบาท และ 49 ลา้นบาท ตามลาํดบั และรับรู้กาํไร
จากการขายเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนรวมและเฉพาะบริษทัเป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท และ 39 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 สดัส่วนการลงทุนใน S&P เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 33.2 เป็นร้อยละ 35.5 
 

Sun International of Lesotho (Proprietary) Limited 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั Sun International of Lesotho (Proprietary) 
Limited คิดเป็นจาํนวนเงิน 6.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 217 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 37.5 
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนไดเ้สียร้อยละ 37.5 ท่ีไดม้าจากการลงทุน มีดงัน้ี 

 พนับาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26,632 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 43,242 
สินคา้คงเหลือ 4,494 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,102,387 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 709 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 1,562 
หน้ีสิน (117,367) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (209,784) 
มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 851,875 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (532,082) 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าตามสดัส่วนของการลงทุน 319,793 
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ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
Sun International of Lesotho (Proprietary) Limited (ต่อ) 
 
ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุนจาํนวน 217 ลา้นบาท และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าตามสัดส่วนของการลงทุนคิดเป็น 
320 ลา้นบาท ทาํให้เกิดส่วนต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดเ้ฉพาะส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทัสูงกว่า
ตน้ทุนของเงินลงทุนเป็นจาํนวน 92 ลา้นบาท (สุทธิจากตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 10 ลา้นบาท) โดยถือเป็นรายไดใ้นการรับรู้ส่วนแบ่งผล
กาํไรหรือขาดทุนจากบริษทัร่วมในงวดท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 
กลุ่มบริษทัแต่งตั้งผูป้ระเมินอิสระซ่ึงมีคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพและมีใบอนุญาตวิชาชีพ เพื่อประเมินมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนของบริษทั ณ วนัซ้ือกิจการ  
 
Rani Minor Holding Limited 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดล้งทุนเพิ่มในหุ้นสามญัท่ีออกเพิ่มใน Rani Minor Holding Limited คิด
เป็นจาํนวนเงิน 1.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 49 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษทัยงัคงมีส่วนไดเ้สียในบริษทัดงักล่าวในอตัรา
ร้อยละ 25 
 
Cheli & Peacock Group 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดข้ยายเง่ือนไขเงินกู้และเงินทุนหมุนเวียนให้กบั Tanzania Tourism and 
Hospitality Investment Limited เพื่อเขา้ลงทุนในบริษทัของกลุ่ม Cheli & Peacock Group คิดเป็นจาํนวนเงิน 9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
หรือเทียบเท่า 291 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 50 
 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษทัร่วม 
 
ขอ้มูลดา้นล่างไดแ้สดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 สาํหรับบริษทัร่วมท่ีมีสาระสาํคญักบับริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินน้ีปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย ซ่ึงรวมการปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั   
 
S&P เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงประกาศขอ้มูลทางการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2558 
ภายหลงักลุ่มบริษทั ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินสาํหรับปี พ.ศ. 2558 ยงัไม่ไดเ้ปิดเผย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินดา้นล่างน้ีเท่านั้น กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลทางการเงินล่าสุดของ S&P ท่ีประกาศกบัสาธารณชน ซ่ึงเป็นขอ้มูลสาํหรับ
งวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558  
 
อยา่งไรกต็ามขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เป็นขอ้มูลทางการเงินสาํหรับปี พ.ศ. 2558 
ของ S&P ในการปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
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ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิโดยสรุป 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน  
พ.ศ. 2558 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

บริษัท เอส แอนด์ พ ี
ซินดเิคท จํากดั 

(มหาชน) 
Eutopia Private 

Holding Limited 
Rani Minor 

Holding Limited รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 630,522 84,873 1,584 716,979 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  698,123 316,651 27,420 1,042,194 

สินทรัพย์หมุนเวยีนรวม 1,328,645 401,524 29,004 1,759,173 
     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,157,211 1,915,653 1,000,105 5,072,969 

สินทรัพย์รวม 3,485,856 2,317,177 1,029,109 6,832,142 

     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน     
   (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้) 19,952 173,225 - 193,177 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (รวมเจา้หน้ีการคา้) 946,249 460,890 33,118 1,440,257 

หนีสิ้นหมุนเวยีนรวม 966,201 634,115 33,118 1,633,434 
     

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินทางการเงิน 20,511 346,451 - 366,962 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 164,344 - 177,453 341,797 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนรวม 184,855 346,451 177,453 708,759 
     

หนีสิ้นรวม 1,151,056 980,566 210,571 2,343,193 
     

สินทรัพย์สุทธิ 2,334,800 1,336,611 818,538 4,489,949 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มูลค่ายติุธรรมของหุน้บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ท่ีถือโดยกลุ่มบริษทัคาํนวณตาม
ราคาท่ีประกาศโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีจาํนวน 4,870.82 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557: จาํนวน 4,396.35 ลา้นบาท) และมูลค่า
ตามบญัชีของเงินลงทุนส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั มีจาํนวน 2,979.10 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557: จาํนวน 2,565.63 ลา้นบาท) ทั้งน้ีบริษทัอ่ืน
เป็นบริษทัจาํกดัและหุน้ของบริษทัเหล่าน้ีไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาด 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป 
 

 สําหรับงวดเก้าเดือน 
ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2558 สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 บริษัท เอส แอนด์ พ ี
ซินดเิคท จํากดั 

(มหาชน) 
Eutopia Private 

Holding Limited 
Rani Minor 

Holding Limited รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได ้ 5,521,902 1,685,720 153,990 7,361,612 
     

กาํไรหลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 442,512 250,061 (33,078) 659,495 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 14,968 - - 14,968 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 457,480 250,061 (33,078) 674,463 

     
เงินปันผลไดรั้บจากบริษทัร่วม 441,367 180,443 - - 
 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
 

การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 
 

 

สําหรับงวดเก้าเดือน 
ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2558 สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

บริษัท เอส แอนด์ พ ี
ซินดเิคท จํากดั 

(มหาชน) 
Eutopia Private 

Holding Limited 
Rani Minor Holding 

Limited รวม 
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สรุปข้อมูลทางการเงิน 
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,318,687 1,128,199 765,265 4,212,151 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด/ปี  442,512 250,061 (33,078) 659,495 
อตัราแลกเปล่ียน 14,968 138,794 86,351 240,113 

จ่ายเงินปันผล (441,367) (180,443) - (621,810) 

สินทรัพยสุ์ทธิ  2,334,800 1,336,611 818,538 4,489,949 
สัดส่วนในส่วนไดเ้สียของ     

   กลุ่มบริษทั ร้อยละ 35.5 ร้อยละ 50  ร้อยละ 25  
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม  828,854 668,306 204,635 1,701,795 
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน     
   ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,080,063 - - 2,080,063 

ค่าความนิยม - (43,368) 362,031 318,663 

มูลค่าตามบญัชี 2,908,917 624,938 566,666 4,100,521 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
บริษทัร่วมทีแ่ต่ละรายไม่มสีาระสาคญั 
 
นอกเหนือจากส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัยงัมีส่วนได้เสียในบริษทัร่วมท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสําคญัอีก 
จาํนวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
 พ.ศ. 2558 

 พนับาท 

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมซ่ึงกิจการบนัทึกบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สียแต่ละราย  
   ท่ีไม่มีสาระสาคญั 1,246,830 
จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในบริษทัร่วม :  
   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 394,393 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 394,393 

 
ค) ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า  

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

วนัท่ี 1 มกราคม 1,301,182,990 696,099,932 24,284,460 24,284,460 
ลงทุนเพิ่ม 858,792,302 431,027,447 - - 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 594,854,136 186,457,148 - - 
เงินปันผลรับ (15,885,763) (11,949,831) - - 
จดัประเภทไปสินทรัพยเ์พื่อรอการขาย  (12,198,142) - - - 

การแปลงค่างบการเงิน (100,908) (451,706) - - 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2,726,644,615 1,301,182,990 24,284,460 24,284,460 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ค) ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 
 

กิจการร่วมคา้ มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวม 

   

สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 

กลุ่มบริษัท (ร้อยละ) 

บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 

     

บริษทั ไมข้าว เวเคชัน่ วิลล่า จาํกดั ขายสิทธิในสถานท่ี ประเทศไทย 50 50 
 พกัผอ่นโดยแบ่งเวลา    
บริษทั มายเซล ดอท ซีโอ ดอท  การจดัจาํหน่าย ประเทศไทย 50.1 50.1 
   ทีเอช จาํกดั     
Harbour Residences Oaks Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด ์ 50 50 
Per Aquum Management JLT บริหารโรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ 50 50 
  อาหรับเอมิเรตส์   
Per Aquum Maldives Private Limited บริหารโรงแรม ประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 50 50 
PH Resorts (Private) Ltd.  โรงแรม ประเทศศรีลงักา 49.9 49.9 
   (“PH Resorts”)     
MHG Deep Blue Financing บริหารจดัการ ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส 50 50 
O Plus E Holdings Private Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 50 50 
   (“O Plus E”)     
บริษทั พีแคน เดอลุกซ์ ผลิตส่วนผสมอาหาร ประเทศไทย 49.9 49.9 
   (ประเทศไทย) จาํกดั     
The Food Theory Group Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 50 50 
Liwa Minor Food & Beverage LLC ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐอาหรับ 49 49 
  เอมิเรตส์   
Rani Minor Holding II Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสาธารณรัฐอาหรับ 49 49 
  เอมิเรตส์   
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั โรงเรียนสอนทาํอาหาร ประเทศไทย 40 50 
   (ช่ือเดิม “บริษทั เดอะ ไทย คูซีน     
   จาํกดั”)     
บริษทั บีทีเอม็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 50 50 
บริษทั เอม็เอชจี เอน็พาร์ค  ขายอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลอปเมน้ท ์จาํกดั     
MHG Signity Assets Holding ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสาธารณรัฐ 50 50 
   (Mauritius) Limited  มอริเชียส   
Grab Food Ltd. (“Grab”)  ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม สหราชอาณาจกัร -(1) - 
Sun International (Zambia) Limited  โรงแรม ประเทศแซมเบีย 50 - 
   (“Sun”(Zambia)”)     
บริษทั ภทัรา ฟายน์ ไทยคูซีน จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม สหราชอาณาจกัร 50 - 
PT Wika Realty Minor Development โรงแรม ประเทศอินเดีย 50 - 
 

(1) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดใ้ห้เงินกูย้ืมแก่ Bangkok Living Ltd. (“BLL”) ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Grab โดย BLL  
ได้ใช้หุ้นท่ีถือใน Grab เป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมดงักล่าว และกลุ่มบริษทัมีสิทธิเขา้ถือหุ้นใน Grab เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการ
ควบคุมร่วมตามท่ีไดต้กลงในสญัญา ดงันั้น เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวจึงแสดงเป็นการลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
บริษทัภายใตกิ้จการร่วมคา้ มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

   

สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 
กลุ่มบริษัท (ร้อยละ) 

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

     

บริษัทย่อยของ Rani Minor Holding II Limited    
Fenix Projectos e Investmentos โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐโมซมับิก 49 49 
   Limitada     
 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ)  

บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 

     

บริษทั ไมข้าว เวเคชัน่ วิลล่า จาํกดั ขายสิทธิในสถานท่ี ประเทศไทย 50 50 
 พกัผอ่นโดยแบ่งเวลา    
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย 
 
Sun International (Zambia) Limited 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัในบริษทั Sun International (Zambia) Limited คิดเป็น
จาํนวนเงิน 17.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 575 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 50 
 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามส่วนไดเ้สียร้อยละ 50 ท่ีไดม้าจากการลงทุน มีดงัน้ี 

 พนับาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 44,324 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 33,308 
สินคา้คงเหลือ 70,397 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,006,254 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 21 
หน้ีสิน (133,796) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (791,489) 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 2,229,019 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,114,510) 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าตามสดัส่วนของการลงทุน 1,114,509 

 
ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุนจาํนวน 575 ลา้นบาท และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าตามสัดส่วนของการลงทุนคิดเป็น 
1,114 ลา้นบาท ส่วนต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดเ้ฉพาะส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทัสูงกวา่ตน้ทุน
ของเงินลงทุนเป็นจาํนวน 451 ลา้นบาท (สุทธิจากตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 88 ลา้นบาท) โดยถือเป็นรายไดใ้นการรับรู้ส่วนแบ่งผลกาํไร
หรือขาดทุนจากกิจการร่วมคา้ในงวดท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 
กลุ่มบริษทัแต่งตั้งผูป้ระเมินอิสระซ่ึงมีคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพและมีใบอนุญาตวิชาชีพ เพื่อประเมินมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนของบริษทั ณ วนัซ้ือกิจการ  
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จํากดั (ช่ือเดมิ “บริษทั เดอะ ไทย คูซีน จํากดั”) 
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2558 บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ของกลุ่มบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจาํนวน 100,000 
หุ้นโดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 10 ล้านบาท กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนการลงทุนลดลงเหลือร้อยละ 40 แต่ 
กลุ่มบริษทัยงัคงมีการควบคุมร่วมในบริษทัดงักล่าว 
 
บริษทั ภัทรา ฟายน์ ไทยคูซีน จํากดั 
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัในบริษทั ภทัรา ฟายน์ ไทยคูซีน จาํกดั คิดเป็นจาํนวนเงิน 
2.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 81 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 50 
 
Grab Food Ltd. 
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดใ้หเ้งินกูย้มืแก่ Bangkok Living Ltd. (“BLL”) ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 100 ใน 
Grab Food Ltd. จาํนวน 360,000 ปอนด ์หรือเทียบเท่า 20 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษทัยงัคงมีการควบคุมร่วมตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญา 
 
PH Resorts (Private) Ltd. 
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั PH Resorts (Private) Ltd. จาํนวน 18,420 หุน้โดยมี
มูลค่ามีตราไวหุ้น้ละ 13,600 รูปีศรีลงักา คิดเป็นจาํนวนเงิน 250 ลา้นรูปีศรีลงักา หรือเทียบเท่า 65 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน
ร้อยละ 49.9 
 
PT Wika Realty Minor Development 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดล้งทุนในบริษทั PT Wika Realty Minor Development ซ่ึงเป็นบริษทั
จดัตั้ งใหม่จาํนวน 42,500 หุ้นโดยมีมูลค่ามีตราไวหุ้้นละ 1 รูเปียอินโดนีเซีย คิดเป็นจาํนวนเงิน 42.5 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย หรือ
เทียบเท่า 115 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 50 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ซ่ึงเกีย่วข้องกบัการร่วมค้า 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการร่วมคา้   
 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสําหรับกจิการร่วมค้า 
 
ขอ้มูลดา้นล่างไดแ้สดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับกิจการร่วมคา้ท่ีในความเห็นของผูบ้ริหารมีสาระสําคญักบับริษทั ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ขอ้มูลทางการเงินน้ีปฏิบติัตาม วธีิส่วนไดเ้สีย ซ่ึงรวมการปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 
บริษทัทั้งหมดเป็นบริษทัจาํกดัและ หุน้ของบริษทัเหล่าน้ีไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาด 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 
 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

Sun International 
(Zambia) 

Limited 

 
PH Resorts 

(Private) Limited 

 
O Plus E Holding 
Private  Limited รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 96,024 9,778 123,694 229,496 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด) 72,126 123,023 172,578 367,727 

สินทรัพย์หมุนเวยีนรวม 168,150 132,801 296,272 597,223 

     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,921,011 1,434,415 3,148,666 8,504,092 
     

สินทรัพย์รวม 4,089,161 1,567,216 3,444,938 9,101,315 

     

หนีสิ้นหมุนเวยีน     
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีน     
   (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้) - 14,729 - 14,729 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน     

   (รวมเจา้หน้ีการคา้) 117,161 33,910 1,121,625 1,272,696 

หนีสิ้นหมุนเวยีนรวม 117,161 48,639 1,121,625 1,287,425 
     

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     

หน้ีสินอ่ืน 750,047 589,642 3,091,165 4,430,854 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนรวม 750,047 589,642 3,091,165 4,430,854 
     

หนีสิ้นรวม 867,208 638,281 4,212,790 5,718,279 
     

สินทรัพย์สุทธิ 3,221,953 928,935 (767,852) 3,383,036 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
Sun International 
(Zambia) Limited 

PH Resorts 
(Private) Limited 

O Plus E Holding 
Private  Limited รวม 

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

รายได ้ 569,591 25,649 1,018,630 1,613,870 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 50,491 6,473 221,774 278,738 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 3,586 224 171,901 175,711 
กาํไรหรือขาดทุนจากการ     
   ดาํเนินงานต่อเน่ือง 110,986 (8,992) (235,729) (133,735) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 7,876 - - 7,876 
กาํไรหลงัภาษีจากการดาํเนินงาน     
   ต่อเน่ือง 103,110 (8,992) (235,729) (141,611) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 103,110 (8,992) (235,729) (141,611) 
 
ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจาํนวนท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของกิจการร่วมคา้ (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในกิจการร่วมคา้ดงักล่าว) และ
ปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและกิจการร่วมคา้ 
 
การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
 
การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

Sun International 
(Zambia) Limited 

PH Resorts 
(Private) Limited 

O Plus E Holding 
Private  Limited รวม 

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,229,021 844,572 (467,507) 2,606,086 
กาํไร(ขาดทุน)ในระหวา่งปี 103,110 (8,992) (235,729) (141,611) 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 889,822 93,355 (64,616) 918,561 

สินทรัพยสุ์ทธิ 3,221,953 928,935 (767,852) 3,383,036 
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ ร้อยละ 50 ร้อยละ 49.90 ร้อยละ 50  
มูลค่าตามบญัชี 1,610,976 463,539 (383,926) 1,690,589 

ค่าความนิยม (451,070) (32,188) 531,377 48,119 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,159,906 431,351 147,451 1,738,708 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

88 

 
13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
การร่วมค้าทีแ่ต่ละรายไม่มสีาระสาคญั 
 
นอกเหนือจากส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มบริษทัยงัมีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญัอีกจาํนวนหน่ึง 
ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 พ.ศ. 2558 
 พนับาท 
  

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ซ่ึงกิจการบนัทึกบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สียแต่ละรายท่ี 987,936 
   ท่ีไม่มีสาระสาคญั  
จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในการร่วมคา้ :  
   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 131,061 
   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 131,061 
 

14 รายการค้ากบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 
กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทั้งทางตรงหรือทางออ้มไม่วา่จะโดยทอดเดียว
หรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ยลาํดบัถดัไป บริษทัร่วมและบุคคล
ท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั้งกรรมการและพนกังาน
ของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบ
ความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 
บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ขั้นสุดทา้ย 
 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“MFG”) และบริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“MINOR”) เป็นบริษทัย่อย ดงันั้น 
บริษทัในเครือของ MFG และ MINOR จึงถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของกลุ่มบริษทั 
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14 รายการค้ากบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการคา้ท่ีสาํคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 
14.1 รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม     
บริษทัร่วม 156,631,793 130,212,948 - - 
กิจการร่วมคา้ 3,416,239 764,168 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,560 - - - 

รวมรายได ้ 160,050,592 130,977,116 - - 
     

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 295,476,180 - - - 

รวมรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 295,476,180 - - - 
     

รายได้ค่าเช่า     
บริษทัยอ่ย - - 42,729,150 44,362,037 
กิจการร่วมคา้ 3,881,936 1,227,677 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 69,444 218,105 - - 

รวมรายไดค่้าเช่า 3,951,380 1,445,782 42,729,150 44,362,037 
     

รายได้ค่าบริการจัดการ     
บริษทัยอ่ย - - 252,423,105 224,905,455 
บริษทัร่วม 244,640,944 455,023,235 3,505,980 2,021,328 
กิจการร่วมคา้ 112,259,813 65,360,042 1,215,848 553,964 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,254,317 4,210,020 - - 

รวมรายไดค่้าบริการจดัการ 361,155,074 524,593,297 257,144,933 227,480,747 

 
รายไดค่้าบริการจดัการส่วนใหญ่ เป็นรายไดจ้ากการบริหารจดัการโรงแรม ระบบสารสนเทศและการเงิน 
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14 รายการค้ากบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
14.1 รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ (ต่อ) 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิปันผลรับ     
บริษทัยอ่ย - - 1,314,315,306 1,398,605,969 
บริษทัร่วม 393,456,458 299,925,735 149,918,348 145,906,149 

กิจการร่วมคา้ 15,885,763 11,949,831 - - 

รวมเงินปันผลรับ 409,342,221 311,875,566 1,464,233,654 1,544,512,118 
     

ดอกเบีย้รับ     
บริษทัยอ่ย - - 1,387,765,427 1,127,878,804 
บริษทัร่วม 39,508,144 18,701,099 - - 

กิจการร่วมคา้ 41,875,451 27,931,575 - - 

รวมดอกเบ้ียรับ 81,383,595 46,632,674 1,387,765,427 1,127,878,804 
     

รายได้อ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 4,273,476 8,732,332 
บริษทัร่วม 22,436 437,184 - - 
กิจการร่วมคา้ 1,579,436 261,556 2,868 - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 14,019 - - 

รวมรายไดอ่ื้น 1,601,872 712,759 4,276,344 8,732,332 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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14 รายการค้ากบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
14.2 การซ้ือสินค้าและบริการ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ซ้ือสินค้า     
บริษทัร่วม 82,554,902 67,669,458 - - 
กิจการร่วมคา้ 6,358,766 - - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 113,879,600 130,403,973 - - 

รวมซ้ือสินคา้ 202,793,268 198,073,431 - - 
     

ค่าเช่า     
บริษทัยอ่ย - - 79,094,777 77,922,330 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,768,292 18,554,226 - - 

รวมค่าเช่า 21,768,292 18,554,226 79,094,777 77,922,330 
     

ค่าบริการจัดการจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 59,963,759 59,246,667 

รวมค่าบริการจดัการจ่าย - - 59,963,759 59,246,667 
     

ค่าลขิสิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า     

บริษทัยอ่ย - - 614,788 598,878 

รวมค่าลิขสิทธ์ิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ - - 614,788 598,878 
     

ดอกเบีย้จ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 34,007,032 41,993,835 

รวมดอกเบ้ียจ่าย - - 34,007,032 41,993,835 
     

ค่าใช้จ่ายอ่ืน      
บริษทัยอ่ย - - 49,507 33,133 
กิจการร่วมคา้ 474,427 104,974 1,058 - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 51,247,944 67,738,120 22,877,694 23,254,844 

รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน 51,722,371 67,843,094 22,928,259 23,287,977 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและเฉพาะบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีจาํนวน 252,287,331 บาท และ  
79,350,107 บาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2557 : 206,965,575 บาท และ 75,262,323 บาท ตามลาํดบั) โดยค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นผลประโยชน์
ระยะสั้น ซ่ึงไดแ้ก่เงินเดือน โบนสั และสวสัดิการอ่ืน 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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14 รายการค้ากบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

14.3 ยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 1,048,256,140 792,946,947 
บริษทัร่วม 353,636,108 199,565,163 21,518,631 23,492,955 
กิจการร่วมคา้ 95,776,757 161,257,511 21,929 11,901,566 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,617,265 6,332,737 1,261 2,906,776 

รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  454,030,130 367,155,411 1,069,797,961 831,248,244 
     

เจ้าหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย  - - 24,350,951 52,950,581 
บริษทัร่วม 14,968,385 11,617,166 - - 
กิจการร่วมคา้ 2,065,014 147,387 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,680,354 19,080,142 4,826,589 - 

รวมเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,713,753 30,844,695 29,177,540 52,950,581 

 
14.4 เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย  - - 34,221,547,173 29,122,936,682 
บริษทัร่วม 1,067,877,483 931,994,998 - - 

กิจการร่วมคา้ 4,085,082,938 2,498,062,024 - - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,152,960,421 3,430,057,022 34,221,547,173 29,122,936,682 

     
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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14 รายการค้ากบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
14.4 เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 

บริษทัย่อย     
วนัท่ี 1 มกราคม  - - 29,122,936,682 21,807,420,771 
เพิ่มข้ึน  - - 4,945,834,876 7,308,213,416 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน - - 152,775,615 7,302,495 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  - - 34,221,547,173 29,122,936,682 
     

บริษทัร่วม     
วนัท่ี 1 มกราคม  931,994,998 515,204,701 - - 
เพิ่มข้ึน  54,463,558 414,778,492 - - 

การแปลงค่างบการเงิน 81,418,927 2,011,805 - - 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1,067,877,483 931,994,998 - - 
     

กจิการร่วมค้า     
วนัท่ี 1 มกราคม  2,498,062,024 466,983,936 - - 
เพิ่มข้ึน 1,379,314,981 2,035,683,936 - - 
จ่ายชาํระคืน (23,904,969) (6,089,354) - - 

การแปลงค่างบการเงิน 231,610,902 1,483,506 - - 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  4,085,082,938 2,498,062,024 - - 

 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กู้ยืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ มีอตัรา
ดอกเบ้ียตามอตัราตลาดซ่ึงอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์เงินให้กูย้มืดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามแต่กลุ่มบริษทั 
จะไม่เรียกชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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14 รายการค้ากบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
14.5 เงนิกู้ยืมจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 1,542,893,032 1,991,660,154 

บริษทัร่วม 18,795,000 - - - 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 18,795,000 - 1,542,893,032 1,991,660,154 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 

บริษทัย่อย     
วนัท่ี 1 มกราคม  - - 1,991,660,154 1,827,251,831 
เพิ่มข้ึน - - - 164,408,323 

จ่ายชาํระคืน - - (448,767,122) - 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  - - 1,542,893,032 1,991,660,154 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 

บริษทัร่วม     
วนัท่ี 1 มกราคม  - - - - 

เพิ่มข้ึน 18,795,000 - - - 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  18,795,000 - - - 

 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม และมีอตัราดอกเบ้ีย 
ตามอตัราตลาดซ่ึงอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

95 

 
15 ทีด่นิและโครงการระหว่างการพฒันา 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,118,950,542 469,586,855 
เพิ่มข้ึน    
   ตน้ทุนค่าก่อสร้างและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 771,718,973 914,209,783 
   ตน้ทุนการกูย้มื 39,689,889 28,599,800 
โอนไปท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย  (1,893,697,787) (293,445,896) 

โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 17) (36,661,617) - 

รวมท่ีดินและโครงการระหวา่งการพฒันา - 1,118,950,542 
 

 งบการเงนิรวม 

 ล้านบาท 
  

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการก่อสร้างและการซ้ือสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 - 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการก่อสร้างและการซ้ือสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 152.5 

 

16 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 งบการเงนิรวม 

 
ทีด่นิและ 

ส่วนปรับปรุงทีด่นิ 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร รวม 

 บาท บาท บาท 

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557    
ราคาทุน 221,656,428 1,283,926,456 1,505,582,884 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (864,571) (970,338,348) (971,202,919) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 220,791,857 313,588,108 534,379,965 

ราคายติุธรรม   1,499,186,050 
    

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 220,791,857 313,588,108 534,379,965 
การซ้ือเพิ่มข้ึน 290,000 15,644,989 15,934,989 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (76,541) (76,541) 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 17) (164,719,242) - (164,719,242) 

ค่าเส่ือมราคา (56,767) (70,929,339) (70,986,106) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 56,305,848 258,227,217 314,533,065 
    

วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    
ราคาทุน 57,227,186 1,296,626,445 1,353,853,631 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (921,338) (1,038,399,228) (1,039,320,566) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 56,305,848 258,227,217 314,533,065 

ราคายติุธรรม   1,139,886,050 
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16 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ต่อ) 

 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบกลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เป็นท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ จาํนวนเงิน 888 ลา้นบาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั 
 

 งบการเงนิรวม 

 
ทีด่นิและ 

ส่วนปรับปรุงทีด่นิ 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร รวม 

 บาท บาท บาท 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 56,305,848 258,227,217 314,533,065 
การซ้ือเพิ่มข้ึน - 363,555,623 363,555,623 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (107,585) (107,585) 
ตดัจาํหน่าย - สุทธิ - (12,711) (12,711) 

ค่าเส่ือมราคา (117,198) (48,669,764) (48,786,962) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 56,188,650 572,992,780 629,181,430 
    

วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
ราคาทุน 57,227,186 1,656,447,558 1,713,674,744 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,038,536) (1,083,454,778) (1,084,493,314) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 56,188,650 572,992,780 629,181,430 
    

ราคายติุธรรม   746,137,271 

 
ราคายุติธรรมถูกประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในทาํเลท่ีตั้งและประเภทของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีมีการประเมินนั้น  
 
กลุ่มบริษทัคาํนวณมูลค่ายติุธรรมโดยใชว้ธีิรายไดแ้ละวธีิราคาตลาด ซ่ึงถือเป็นการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3  

 
จาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีไดรั้บรู้ในงบกาํไรขาดทุน มีดงัน้ี 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

รายไดค่้าเช่า 313,912,593 341,804,647 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโดยตรงท่ีเกิดจาก   
   อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดค่้าเช่า 48,786,962 70,986,106 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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17 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

 งบการเงนิรวม (บาท) 
  อาคารและ อาคารเช่าและ เครื่องตกแต่ง     
 ที่ดนิและส่วน อุปกรณ์ ส่วนปรับปรุง ตดิตั้งและ  เครื่องใช้ใน งานระหว่าง  
 ปรับปรุงที่ดนิ ประกอบ อาคาร อุปกรณ์อื่น ยานพาหนะ การดาํเนินงาน ก่อสร้าง รวม 
วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557         
ราคาทุน 2,299,578,964 14,871,962,859 7,022,118,194 10,553,761,154 258,568,035 1,090,953,114 2,044,460,043 38,141,402,363 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (189,518,190) (5,376,421,621) (2,818,989,171) (6,576,555,249) (183,058,693) (546,977,117) - (15,691,520,041) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - (12,471,575) (9,427,877) - - - (21,899,452) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,110,060,774 9,495,541,238 4,190,657,448 3,967,778,028 75,509,342 543,975,997 2,044,460,043 22,427,982,870 
         

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,110,060,774 9,495,541,238 4,190,657,448 3,967,778,028 75,509,342 543,975,997 2,044,460,043 22,427,982,870 
ซื้อสินทรัพย ์ 1,002,491 279,161,417 395,603,279 941,890,018 15,669,856 118,659,348 3,103,540,509 4,855,526,918 
สินทรัพยไ์ดม้าจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย - 2,172,835 - 24,715,864 - - - 26,888,699 
การปรับปรุงมูลค่ายตุิธรรมจากการซื้อกิจการ 82,263,300 243,318,506 - - - - - 325,581,806 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (35,538,223) (19,361,900) (35,223,026) (2,150,580) (19,113,143) (1,458,633) (112,845,505) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (2,445,190) (13,730,828) (9,781,700) (1) (238,474) - (26,196,193) 
จดัประเภทใหม่ 231,539,968 967,892,249 1,289,101,398 54,087,615 18,549,501 122,527,813 (2,683,698,544) - 
โอนมาจาก (ไป) บญัชีอื่น - (40,379,431) (5,421,150) 7,805,890 - (701,194) (12,683,268) (51,379,153) 
โอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุ 16) 152,608,806 - - - - - 12,110,436 164,719,242 
โอนจากที่ดินและโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 45,283,959 743,684,006 (811,421,089) 6,788,081 - 164,411,657 9,172,784 157,919,398 
ค่าเสื่อมราคา (16,789,352) (673,172,922) (642,569,245) (935,921,758) (27,161,412) (100,708,786) - (2,396,323,475) 
กลบัรายการการดอ้ยค่า (การดอ้ยค่า) - (141,785) (427,699) 4,463,929 - - - 3,894,445 
การแปลงค่างบการเงิน (59,446,477) (89,505,563) (116,862,290) (88,348,850) (69,231) (7,003,389) (24,683,051) (385,918,851) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 2,546,523,469 10,890,587,137 4,265,567,924 3,938,254,091 80,347,475 821,809,829 2,446,760,276 24,989,850,201 
         

วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557         
ราคาทุน 2,798,715,918 16,876,229,970 7,499,131,049 11,069,709,240 264,719,590 1,432,942,748 2,446,760,276 42,388,208,791 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (252,192,449) (5,985,501,048) (3,220,663,850) (7,126,491,201) (184,372,115) (611,132,919) - (17,380,353,582) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (141,785) (12,899,275) (4,963,948) - - - (18,005,008) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,546,523,469 10,890,587,137 4,265,567,924 3,938,254,091 80,347,475 821,809,829 2,446,760,276 24,989,850,201 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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17 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงนิรวม (บาท) 

  อาคารและ อาคารเช่าและ เครื่องตกแต่ง     
 ที่ดนิและส่วน อุปกรณ์ ส่วนปรับปรุง ตดิตั้งและ  เครื่องใช้ใน งานระหว่าง  

 ปรับปรุงที่ดนิ ประกอบ อาคาร อุปกรณ์อื่น ยานพาหนะ การดาํเนินงาน ก่อสร้าง รวม 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,546,523,469 10,890,587,137 4,265,567,924 3,938,254,091 80,347,475 821,809,829 2,446,760,276 24,989,850,201 

ซื้อสินทรัพย ์ 429,109,335 1,463,027,163 502,039,080 683,406,635 29,886,469 95,349,305 2,972,926,784 6,175,744,771 

สินทรัพยไ์ดม้าจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 35) 1,780,713,520 3,216,610,207 181,860,847 451,789,344 16,844,025 275,804,613 70,843,563 5,994,466,119 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (31,534,296) (7,304,884) (40,622,953) (23,637,806) (13) (20,662,187) (859,716) (124,621,855) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (55,228) (17,926,751) (36,807,125) (7,389,380) - (3,416,521) (7,763,471) (73,358,476) 

จดัประเภทใหม่ (55,364,932) 65,971,174 701,330,446 639,845,603 14,817,539 24,205,078 (1,390,804,908) - 

โอนมาจากโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์(หมายเหตุ 15) - 24,091,869 - 12,569,748 - - - 36,661,617 

โอนไปสินทรัพยร์อการขาย  (65,159,086) (249,861,324) - - - - - (315,020,410) 

โอนมาจาก (ไป) บญัชีอื่น - (2,497,109) 86,755,944 31,073,178 - (572,350) (23,311,493) 91,448,170 

ค่าเสื่อมราคา (18,492,278) (661,884,044) (785,964,983) (1,028,831,024) (32,394,507) (121,529,097) - (2,649,095,933) 

กลบัรายการการดอ้ยค่า (การดอ้ยค่า) - 141,785 2,009,092 (16,242,247) - - - (14,091,370) 

การแปลงค่างบการเงิน (191,882,910) (40,351,332) 17,103,868 (30,421,703) 2,175,873 (10,095,011) 8,706,311 (244,764,904) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 4,393,857,594 14,680,603,891 4,893,272,140 4,650,416,439 111,676,861 1,060,893,659 4,076,497,346 33,867,217,930 
         

วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558         
ราคาทุน 4,661,142,774 21,725,534,372 8,856,130,706 13,110,265,944 345,490,441 1,867,440,997 4,076,497,346 54,642,502,580 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (267,285,180) (7,044,930,481) (3,900,354,368) (8,438,643,310) (233,813,580) (803,206,341) - (20,688,233,260) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - (62,504,198) (21,206,195) - (3,340,997) - (87,051,390) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 4,393,857,594 14,680,603,891 4,893,272,140 4,650,416,439 111,676,861 1,060,893,659 4,076,497,346 33,867,217,930 

 
ค่าเสื่อมราคาจาํนวน 1,574,758,207  บาท (พ.ศ. 2557 : 1,474,944,810 บาท) แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและบริการ จาํนวน 1,027,010,126 บาท (พ.ศ. 2557 : 881,151,759 บาท) อยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย และจาํนวน 47,327,600 บาท  
(พ.ศ. 2557 : 40,226,906 บาท) อยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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17 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท (บาท) 

    เครื่องตกแต่ง     
 ที่ดนิและส่วน  ส่วนปรับปรุง ตดิตั้งและ  เครื่องใช้ใน งานระหว่าง  

 ปรับปรุงที่ดนิ อาคาร อาคาร อุปกรณ์อื่น ยานพาหนะ การดาํเนินงาน ก่อสร้าง รวม 

วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557         
ราคาทุน 10,011,983 618,695,065 112,303,861 531,123,244 32,441,513 17,146,671 2,701,988 1,324,424,325 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (350,487) (470,039,601) (62,380,194) (371,838,063) (25,101,655) (12,895,477) - (942,605,477) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - (1,970,529) - - - - (1,970,529) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,661,496 148,655,464 47,953,138 159,285,181 7,339,858 4,251,194 2,701,988 379,848,319 
         
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,661,496 148,655,464 47,953,138 159,285,181 7,339,858 4,251,194 2,701,988 379,848,319 
ซื้อสินทรัพย ์ - - 2,968,140 17,956,561 - 239,201 2,397,145 23,561,047 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (1) - - - (1) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (1,980,296) - (579) - (1) - (1,980,876) 
จดัประเภทใหม่ - (3,166,672) 3,286,672 (449,663) - - 329,663 - 
ค่าเสื่อมราคา (31,655) (33,365,053) (10,999,892) (39,857,868) (3,041,458) (293,671) - (87,589,597) 

กลบัรายการการดอ้ยค่า (การดอ้ยค่า) - (141,785) 1,970,529 - - - - 1,828,744 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 9,629,841 110,001,658 45,178,587 136,933,631 4,298,400 4,196,723 5,428,796 315,667,636 

         
วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557         
ราคาทุน 10,011,983 607,281,213 118,558,675 546,147,144 32,441,513 16,650,571 5,428,796 1,336,519,895 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (382,142) (497,137,770) (73,380,088) (409,213,513) (28,143,113) (12,453,848) - (1,020,710,474) 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (141,785) - - - - - (141,785) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,629,841 110,001,658 45,178,587 136,933,631 4,298,400 4,196,723 5,428,796 315,667,636 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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17 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท (บาท) 

    เครื่องตกแต่ง     
 ที่ดนิและส่วน  ส่วนปรับปรุง ตดิตั้งและ  เครื่องใช้ใน งานระหว่าง  

 ปรับปรุงที่ดนิ อาคาร อาคาร อุปกรณ์อื่น ยานพาหนะ การดาํเนินงาน ก่อสร้าง รวม 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,629,841 110,001,658 45,178,587 136,933,631 4,298,400 4,196,723 5,428,796 315,667,636 
ซื้อสินทรัพย ์ - - 7,466,901 7,773,006 - 30,299 1,174,378 16,444,584 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (9) - - - (9) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (224,883) (270,136) (5,747) - - - (500,766) 
จดัประเภทใหม่ - - 1,391,268 - - - (1,391,268) - 
โอนไปบญัชีอื่น - - - (32,042) - - (1,077,378) (1,109,420) 
ค่าเสื่อมราคา (33,093) (29,116,361) (13,058,899) (38,128,288) (3,041,458) (253,494) - (83,631,593) 

กลบัรายการการดอ้ยค่า  - 141,785 - - - - - 141,785 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 9,596,748 80,802,199 40,707,721 106,540,551 1,256,942 3,973,528 4,134,528 247,012,217 

         
วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558         
ราคาทุน 10,011,983 606,798,444 126,537,592 551,273,075 32,441,513 16,680,870 4,134,528 1,347,878,005 

หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (415,235) (525,996,245) (85,829,871) (444,732,524) (31,184,571) (12,707,342) - (1,100,865,788) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,596,748 80,802,199 40,707,721 106,540,551 1,256,942 3,973,528 4,134,528 247,012,217 

 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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17 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยอุปกรณ์อ่ืน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 32,167,643 24,991,979 - - 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,218,803) - - - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 27,948,840 24,991,979 - - 

 
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดใ้ช้อาคารซ่ึงมีมูลค่า 100.3 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,637.2 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 81.5  
ลา้นเหรียญออสเตรเลียหรือเทียบเท่า 2,186 ลา้นบาท) เพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ (หมายเหตุ 21) 
 
ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
 งบการเงนิรวม 

 ล้านบาท ล้านเหรียญออสเตรเลยี 
   

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการปรับปรุงอาคารและการซ้ืออุปกรณ์   
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 327.1 13.2 
   

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการปรับปรุงอาคารและการซ้ืออุปกรณ์   
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 1,445.5 2.8 
 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
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18 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  

 งบการเงนิรวม (บาท) 

 
 

สิทธิในการบริหาร
สินทรัพย์ 

 
ทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

ต้นทุน 
การพฒันา 
แฟรนชายส์ 

 
ค่าลขิสิทธิ์ 

แฟรนชายส์ 

 
 

ค่าความนิยม 

 
 
เครื่องหมายการค้า 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม 
คอมพวิเตอร์ 
ระหว่างตดิตั้ง 

 
 

รวม 

วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557          
ราคาทุน 3,891,324,937 614,022,219 165,818,779 146,438,339 6,583,046,636 1,311,297,524 959,224,148 125,627,629 13,796,800,211 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (489,972,597) (15,479,133) (162,429,163) (111,316,605) (391,808,039) - (472,371,636) - (1,643,377,173) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (31,598,400) - (12,445) (1,855,372) (128,983,077) - (34,653) - (162,483,947) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,369,753,940 598,543,086 3,377,171 33,266,362 6,062,255,520 1,311,297,524 486,817,859 125,627,629 11,990,939,091 
          

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  3,369,753,940 598,543,086 3,377,171 33,266,362 6,062,255,520 1,311,297,524 486,817,859 125,627,629 11,990,939,091 

ซื้อสินทรัพย ์ 226,611,070 2,623,045 53,466 12,998,542 - - 56,009,570 70,999,927 369,295,620 

สินทรัพยไ์ดม้าจากการลงทุนบริษทัยอ่ย  136,388,555 - - - 31,039,148 - - - 167,427,703 

การปรับปรุงมูลค่ายตุิธรรมจากการซื้อกิจการ - - - - (275,751,391) - - - (275,751,391) 

ขายสินทรัพย ์- สุทธิ (60,183,060) - - - - - (159,360) (467,492) (60,809,912) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (322,317) - - (102,589) - (424,906) 

การจดัประเภทใหม่ - - - - - - 24,022,998 (24,022,998) - 

โอนมาจาก (ไป) บญัชีอื่น - - - (824,075) 2,762,638 - 8,781,628 (3,367,820) 7,352,371 

ค่าตดัจาํหน่าย (98,079,755) (24,015,206) (202,838) (6,316,856) - - (109,751,807) - (238,366,462) 

กลบัรายการการดอ้ยค่า 31,598,400 - - - - - 29,918 - 31,628,318 

การแปลงค่างบการเงิน (275,293,725) (13,338,120) 4,792 (173,551) (192,376,731) (55,510,024) (220,266) - (536,907,625) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 3,330,795,425 563,812,805 3,232,591 38,628,105 5,627,929,184 1,255,787,500 465,427,951 168,769,246 11,454,382,807 
          

วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557          
ราคาทุน 3,857,498,047 603,307,145 165,872,242 159,114,564 6,148,720,301 1,255,787,500 1,034,574,382 168,769,246 13,393,643,427 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (526,702,622) (39,494,340) (162,627,206) (118,631,087) (391,808,040) - (569,141,696) - (1,808,404,991) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - (12,445) (1,855,372) (128,983,077) - (4,735) - (130,855,629) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,330,795,425 563,812,805 3,232,591 38,628,105 5,627,929,184 1,255,787,500 465,427,951 168,769,246 11,454,382,807 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
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18 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 

 งบการเงนิรวม (บาท) 

 
 

สิทธิในการ
บริหารสินทรัพย์ 

 
ทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

ต้นทุน 
การพฒันา 
แฟรนชายส์ 

 
ค่าลขิสิทธิ์ 

แฟรนชายส์ 

 
 

ค่าความนิยม 

 
 
เครื่องหมายการค้า 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม 
คอมพวิเตอร์ 
ระหว่างตดิตั้ง 

 
 

รวม 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  3,330,795,425 563,812,805 3,232,591 38,628,105 5,627,929,184 1,255,787,500 465,427,951 168,769,246 11,454,382,807 

ซื้อสินทรัพย ์ 160,751,877 - 165,480 16,191,091 - 2,828,350 37,787,953 89,350,335 307,075,086 

สินทรัพยไ์ดม้าจากการลงทุนบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 35) 127,434,500 - - - 4,717,626,028 266,912,768 9,227,115 - 5,121,200,411 

ขายสินทรัพย ์- สุทธิ (25,620,912) - - - - - (988,249) (2,055,234) (28,664,395) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (394,862) (8,986,040) - (1,689,281) (330,675) (11,400,858) 

การจดัประเภทใหม่ - - - - - - 20,871,736 (20,871,736) - 

โอนมาจาก(ไป)บญัชีอื่น - - - - 1,314,180 - 14,156,130 (229,887) 15,240,423 

ค่าตดัจาํหน่าย (89,867,013) (33,168,086) (192,626) (6,930,515) - - (128,023,515) - (258,181,755) 

กลบัรายการการดอ้ยค่า - - - - - - 3,446 - 3,446 

การแปลงค่างบการเงิน (66,545,019) 26,543,743 122,169 (308,478) (114,093,369) 95,055,154 1,064,357 - (58,161,443) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 3,436,948,858 557,188,462 3,327,614 47,185,341 10,223,789,983 1,620,583,772 417,837,643 234,632,049 16,541,493,722 
          

วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558          
ราคาทุน 4,038,243,491 629,850,888 166,037,722 174,910,793 10,744,581,100 1,620,583,772 1,155,994,968 234,632,049 18,764,834,783 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (601,294,633) (72,662,426) (162,697,663) (125,870,080) (391,808,040) - (738,136,214) - (2,092,469,056) 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - (12,445) (1,855,372) (128,983,077) - (21,111) - (130,872,005) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,436,948,858 557,188,462 3,327,614 47,185,341 10,223,789,983 1,620,583,772 417,837,643 234,632,049 16,541,493,722 
 

ค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 117,220,004 บาท (พ.ศ. 2557 : 118,843,592 บาท) แสดงไวใ้นตน้ทุนขายและบริการ จาํนวน 54,841,764 บาท (พ.ศ. 2557 : 30,836,935 บาท) อยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขาย และจาํนวน 86,119,987 บาท (พ.ศ. 2557 : 
88,685,935 บาท) อยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร 
 

วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ค่าความนิยมรวม “ราคาซื้อสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีสุทธิ” จากการซื้อกิจการใน Pojuca S.A. และ Minor DKL เป็นจาํนวน 4,438.40 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัอยูใ่นระหวา่งการประเมินมูลค่ายตุิธรรมของการซื้อ
กิจการเหล่านี้ (หมายเหตุ 35) 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

104 

 
18 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั (บาท) 

  
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ระหว่างติดตั้ง 

 
รวม 

    

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557    
ราคาทุน 39,727,624 - 39,727,624 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (33,242,913) - (33,242,913) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 6,484,711 - 6,484,711 
    

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 6,484,711 - 6,484,711 
ซ้ือสินทรัพย ์ 411,284 - 411,284 
ค่าตดัจาํหน่าย (2,817,820) - (2,817,820) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 4,078,175 - 4,078,175 
    

วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557    
ราคาทุน 40,138,908 - 40,138,908 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (36,060,733) - (36,060,733) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 4,078,175 - 4,078,175 
    

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 4,078,175 - 4,078,175 
ซ้ือสินทรัพย ์ 346,830 26,499,829 26,846,659 
การจดัประเภทใหม่ 5,597,306 (5,597,306) - 
ค่าตดัจาํหน่าย (2,081,177) - (2,081,177) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 7,941,134 20,902,523 28,843,657 
    

วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
ราคาทุน 46,083,044 20,902,523 66,985,567 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (38,141,910) - (38,141,910) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 7,941,134 20,902,523 28,843,657 

 
สิทธิในการบริหารสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 124.6 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 3,275.9 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557: 117.9 
ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 3,161 ลา้นบาท) ไดน้าํไปวางเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ (หมายเหตุ 21) 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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18 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 

 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดพิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใชก้ารคาํนวณดงักล่าวใชป้ระมาณการ
กระแสเงินสดก่อนภาษีซ่ึงอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร กระแสเงินสดหลงัจากปีท่ี 5 
ใชป้ระมาณการของอตัราการเติบโตดงักล่าวในตารางขา้งล่าง อตัราการเติบโตดงักล่าวไม่สูงกว่าอตัราการเติบโตเฉล่ียของส่วนงานท่ีหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้นดาํเนินงานอยู ่
 
ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGUs) ท่ีถูกกาํหนดตามส่วนงาน 
 
การปันส่วนของค่าความนิยมและเคร่ืองหมายการคา้ใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิ  ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิ  
 และสปา ร้านอาหาร รวม และสปา ร้านอาหาร รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

การปันส่วนค่าความนิยม  
   และราคาซ้ือสูงกวา่มูลค่า 
   ตามบญัชีสุทธิ 3,278,578,357 6,945,211,626 10,223,789,983 2,620,310,668 3,007,618,516 5,627,929,184 
เคร่ืองหมายการคา้ 271,123,341 1,349,460,431 1,620,583,772 268,068,000 987,719,500 1,255,787,500 
 
ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปน้ี 

 ธุรกจิโรงแรมและบริการ  

 ทีเ่กีย่วข้อง ธุรกจิร้านอาหาร 
   

กาํไรขั้นตน้1 ร้อยละ 50 - ร้อยละ 75 ร้อยละ 25 - ร้อยละ 72 
อตัราการเติบโต2 ร้อยละ 3 - ร้อยละ 22 ร้อยละ 3 - ร้อยละ 16 
อตัราคิดลด3 ร้อยละ 9 ร้อยละ 9 
 
1 กาํไรขั้นตน้จากงบประมาณ 
2 อตัราการเติบโตถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของกระแสเงินสดสาํหรับรอบระยะเวลาท่ีครอบคลุมโดยงบประมาณหรือประมาณการทางการเงินล่าสุด 
3 อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 
 
ขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีไดถู้กใชเ้พื่อการวเิคราะห์หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ 
 
ฝ่ายบริหารพิจารณากาํไรขั้นตน้จากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผา่นมาประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโตของตลาด อตัรา
การเติบโตถัว่เฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีใช้สอดคลอ้งกบัประมาณการท่ีรวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม ซ่ึงอตัราคิดลดตอ้งเป็นอตัราก่อนหักภาษี 
ท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนคาํนวณโดยอา้งอิงมูลค่าจากการใชซ่ึ้งมากกวา่มูลค่าตามบญัชีอยูป่ระมาณ 33,582 ลา้นบาท หากมีการเพิ่มอตัราคิดลดอีก
ร้อยละ 8.5 ต่อปี จะทาํใหมู้ลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนมีค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี 
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19 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 บาท บาท 

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557   
ราคาทุน 4,053,404,702 18,690,531 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,024,592,447) (15,575,611) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,028,812,255 3,114,920 

   
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,028,812,255 3,114,920 
ซ้ือสินทรัพย ์ 28,015,582 - 
สินทรัพยไ์ดม้าจากการลงทุนบริษทัยอ่ย 4,600,496 - 
โอนไปบญัชีอ่ืน 29,332,394 - 
ค่าตดัจาํหน่าย (153,956,795) (623,018) 
การแปลงค่างบการเงิน (680,782) - 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,936,123,150 2,491,902 
   
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557   
ราคาทุน 4,092,952,486 18,690,531 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,156,829,336) (16,198,629) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,936,123,150 2,491,902 
   
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,936,123,150 2,491,902 
ซ้ือสินทรัพย ์ 140,674,677 - 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (9,838,876) - 
โอนไปบญัชีอ่ืน 6,550,103 - 
ค่าตดัจาํหน่าย (138,713,088) (623,018) 
การแปลงค่างบการเงิน 29,638,900 - 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,964,434,866 1,868,884 
   
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
ราคาทุน 4,148,524,641 18,690,531 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,184,089,775) (16,821,647) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,964,434,866 1,868,884 
 
ค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 60,738,435 บาท (พ.ศ. 2557 : 56,465,798 บาท) แสดงไวใ้นต้นทุนขายและบริการ จาํนวน 59,438,721 บาท (พ.ศ. 2557 : 
85,230,604 บาท) อยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย และจาํนวน 18,535,932 บาท (พ.ศ. 2557 : 12,260,393 บาท) อยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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20 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับการลงทุน - 3,963,877,514 - - 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืน 732,870,606 694,489,075 - - 
เงินมดัจาํ 976,945,388 902,214,769 9,046,945 7,425,287 
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 180,858,340 218,424,872 38,655,293 16,722,461 

อ่ืน ๆ 168,061,317 85,136,228 - - 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  2,058,735,651 5,864,142,458 47,702,238 24,147,748 

 
เงินจ่ายล่วงหน้าสําหรับการลงทุนเป็นการจ่ายเงินมดัจาํเพื่อการลงทุนในกลุ่มบริษทั Sun International Limited และเงินมดัจาํในการซ้ือ
สินทรัพยใ์นกลุ่ม Tivoli ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 กฎเกณฑ์ท่ีจาํเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งแลว้ (หมายเหตุ 35) 
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21 เงนิกู้ยืม 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 

หมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 24,075,113 7,972,808 - - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,563,698,420 2,325,238,400 1,330,000,000 - 

รวม 2,587,773,533 2,333,211,208 1,330,000,000 - 
     

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 14) 18,795,000 - 1,542,893,032 1,991,660,154 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 8,239,474 10,470,088 - - 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,504,786,523 1,276,730,547 - - 

รวม 1,513,025,997 1,287,200,635 - - 
     

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 3,000,000,000 - 3,000,000,000 
     

รวมเงินกูย้มืหมุนเวยีน 4,119,594,530 6,620,411,843 2,872,893,032 4,991,660,154 

     
ไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 22,270,053 22,182,908 - - 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 19,550,400,837 13,639,041,210 3,182,762,000 4,550,000,000 

หุน้กู ้ 21,800,000,000 13,800,000,000 21,800,000,000 13,800,000,000 

รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวยีน 41,372,670,890 27,461,224,118 24,982,762,000 18,350,000,000 
     

รวมเงนิกู้ยืม 45,492,265,420 34,081,635,961 27,855,655,032 23,341,660,154 
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21 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มื (ไม่รวมเงินเบิกเกินบญัชีและหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน) สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 บาท บาท 
   

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
ราคาตามบญัชีตน้ปี 34,041,010,157 23,341,660,154 
เงินกูย้มืไดม้าจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 958,997,560 - 
การกูย้มืเพิ่ม 22,704,693,075 14,240,240,000 
การจ่ายชาํระคืน (12,522,334,538) (9,753,767,122) 
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 12,179,327 - 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 57,769,911 27,522,000 
การแปลงค่างบการเงิน 185,365,288 - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 45,437,680,780 27,855,655,032 

 
เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัจาํนวน 21,055 ลา้นบาท
และ 3,183 ลา้นบาท ตามลาํดบั ประกอบดว้ย 
 
ก) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัจาํนวนทั้งส้ิน 2,000 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี และ 

จะชาํระเงินคืนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุัญญาเงินกูย้มื  
 
ข) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัจาํนวนทั้งส้ิน 45 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ีย 

BBSY 6 เดือน บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคืนในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563  
 
ค) เงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 7.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลกัประกัน  

โดยมีอตัราดอกเบ้ีย 6 เดือน LIBOR บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคืนในระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 
บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุญัญาเงินกูย้มื 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) สาํหรับเงินกูย้มืขา้งตน้จาํนวน 5.0 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ี LIBOR เป็นอตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 2553 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

ง) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวน 104.5 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนัโดยมีอตัรา
ดอกเบ้ีย Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคืนภายในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2563 ซ่ึงบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุญัญาเงินกูย้มื  
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21 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 

 
จ) เงินกูย้มืจากธนาคาร 3 แห่งของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง จาํนวนทั้งส้ิน 155.4 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้มืท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ีย Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนดงัน้ี  
 

ยอดเงนิต้น   
(ล้านเหรียญออสเตรเลยี)  กาํหนดชําระเงนิ 

 
129.2  ไตรมาสละไม่เกิน 2 ลา้นเหรียญออสเตรเลียเป็นเวลา 5 ปี 
19.0  ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559  
7.2  ภายใน 12 เดือน 

155.4   

 
บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุัญญาเงินกูย้มื เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัดว้ย อาคาร
และสิทธิในการบริหารสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยแห่งนั้น (หมายเหตุ 17 และหมายเหตุ 18) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) สําหรับเงินกู้ยืมขา้งตน้จาํนวน  
16.5 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย จากอตัราดอกเบ้ีย Australian Bank Bill Swap Reference Rate เป็นอตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมี
ผลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 

 
ฉ) เงินกูย้มืจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 1.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัโดยมี

อตัราดอกเบ้ีย 3 เดือน LIBOR บวกด้วยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินต้นทุกไตรมาสจาํนวน 18 งวด งวดละ  
0.27 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเร่ิมชําระคืนงวดแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ซ่ึงบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข 
บางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุญัญาเงินกูย้มื 

 
ช) เงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงจํานวนทั้ งส้ิน  80.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 58.0 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนัโดยมีอตัราดอกเบ้ีย 3 เดือน LIBOR บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืน
ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ตามลาํดบั 

 
ซ) เงินกูย้มืจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 28.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัโดยมี

อตัราดอกเบ้ีย 3 เดือน LIBOR บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2563 
 

ฌ) เงินกูย้มืจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 61.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัโดยมี
อตัราดอกเบ้ีย 3 เดือน LIBOR บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2563 

 
ญ) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 35.0 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนัโดยมี

อตัราดอกเบ้ีย 3 เดือน Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชําระคืนภายในเดือน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
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21 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 
 
ฎ) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 22.4 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนัโดยมี

อตัราดอกเบ้ีย 30 วนั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2561 

 
ฏ) เงินกูย้มืจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 12.4 ลา้นเหรียญสหรัญอเมริกา เป็นเงินกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัโดยมี

อตัราดอกเบ้ีย 3 เดือน LIBOR บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงบริษทัยอ่ยจะตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุญัญาเงินกูย้มื 

 
ฐ) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 18.0 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนัโดยมี

อัตราดอกเบ้ีย 30 วนั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชําระคืนภายในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 
ฑ) เงินกูย้มืจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 1.9 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัโดยมีอตัรา

ดอกเบ้ีย 30 วนั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนตุลาคม  
พ.ศ. 2559 

 
หุ้นกู้ 
 
หุน้กูป้ระกอบดว้ย 

งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม   
ระยะเวลา พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

วนัที่ออก กาํหนดชําระคืน (ปี) ล้านบาท ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ เง่ือนไข 
 

พฤษภาคม 2553 พฤษภาคม 2558 5 - 2,500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ธนัวาคม 2553 ธนัวาคม 2558 5 - 500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ธนัวาคม 2553 ธนัวาคม 2560 7 1,000 1,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
มีนาคม 2554 มีนาคม 2661  7 1,500 1,500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ตุลาคม 2554 ตุลาคม 2564 10 300 300  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ตุลาคม 2554 ตุลาคม 2561 7 500 500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
สิงหาคม 2555 สิงหาคม 2560 5 1,800 1,800  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
สิงหาคม 2555 สิงหาคม 2565 10 2,700 2,700  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ธนัวาคม 2555 ธนัวาคม 2560 5 1,500 1,500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
มีนาคม 2557 มีนาคม 2562 5 4,500 4,500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2563 5 4,000 -  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2568 10 4,000 -  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
รวมหุน้กู ้  21,800 16,800 
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21 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
หุ้นกู้ (ต่อ) 
 
หุ้นกู้ทั้งหมดดงักล่าวขา้งตน้มีเง่ือนไขของขอ้กาํหนดและสิทธิของผูถื้อหุ้นกูซ่ึ้งไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ การจ่ายเงินปันผลและการจาํหน่ายจ่ายโอนหรือจาํนาํทรัพยสิ์นอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจหลกั 
 
ท่ีประชุมวิสามญัของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 
10,000 ลา้นบาท 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัมีหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกและเสนอขายเป็นจาํนวนเงิน 12,200 ลา้นบาท ตามมติผูถื้อหุน้ขา้งตน้ 

 
ราคาตามบญัชีของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
 
ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของหุน้กูข้องกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุตธิรรม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หุน้กู ้ 21,800,000,000 16,800,000,000 22,690,318,876 17,504,012,533 
 
มูลค่ายติุธรรมคาํนวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใชอ้ตัราตลาดท่ีกาํหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
กลุ่มบริษทัคาํนวณมูลค่ายติุธรรมถือเป็นการวดัเป็นมูลค่าระดบัท่ี 2 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 พนัล้านบาท พนัล้านบาท พนัล้านบาท พนัล้านบาท 
     

เงินกูย้มื     
   - อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 25 15 24 17 

   - อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 20 19 4 6 

รวมเงินกูย้มื 45 34 28 23 
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21 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
หุ้นกู้ (ต่อ) 
 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 3.34 3.60 3.52 3.25 
หุน้กู ้ 3.48 4.03 3.48 4.03 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวคาํนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีฝ่ายบริหารคาดวา่กลุ่มบริษทัและ
บริษทัจะตอ้งจ่าย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัคาํนวณมูลค่ายุติธรรมถือการวดัเป็นมูลค่าระดบัท่ี 3 ส่วนมูลค่ายติุธรรมของ 
เงินกูย้มืระยะสั้น และหน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาวใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีของรายการดงักล่าว 
 
ระยะเวลาการครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาว สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 1,504,786,523 1,276,730,547 - - 

ครบกาํหนดภายในระหวา่ง 2 - 5 ปี 19,550,400,837 13,639,041,210 3,182,762,000 4,550,000,000 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 21,055,187,360 14,915,771,757 3,182,762,000 4,550,000,000 
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21 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 
วงเงนิกู้ยืม 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะยาวท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งัต่อไปน้ี 
 

 วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

   งบการเงนิเฉพาะ 

 งบการเงนิรวม บริษทั 

 ล้านเหรียญ  ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ 

 สหรัฐอเมริกา ล้านบาท ออสเตรเลยี ออสเตรเลยี ล้านบาท 
      

อตัราดอกเบีย้ลอยตัว      
ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 10 - - - - 

ครบกาํหนดเกิน 1 ปี - 3,000 25 20 - 

 10 3,000 25 20 - 

 

 วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

   งบการเงนิเฉพาะ 

 งบการเงนิรวม บริษทั 

 ล้านเหรียญ  ล้านเหรียญ 

 สหรัฐอเมริกา ล้านบาท ออสเตรเลยี ล้านบาท 
     

อตัราดอกเบีย้ลอยตัว     

ครบกาํหนดเกิน 1 ปี 3 3,000 19 - 

 3 3,000 19 - 
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22 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 2,524,420,282 1,836,646,711 14,018,715 13,814,222 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 14) 12,230,332 15,473,118 24,350,951 22,938,383 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 14) 20,483,421 15,371,577 4,826,589 30,012,198 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,000,596,941 2,271,198,674 344,822,076 291,829,492 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 894,070,106 470,095,658 - 744,495 

เจา้หน้ีอ่ืน 1,300,756,549 980,235,439 22,546,262 20,936,224 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7,752,557,631 5,589,021,177 410,564,593 380,275,014 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เจา้หน้ีอ่ืนได้รวมจาํนวนเงินท่ีจะจ่ายในอนาคตจากการซ้ือกิจการใน Pojuca S.A. เป็นจาํนวนเงิน 8 ลา้นยูโร 
หรือเทียบเท่า 316 ลา้นบาท (หมายเหตุ 35) 
 

23 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินมดัจาํค่าหอ้งพกั 431,232,970 395,683,241 9,787,773 10,302,072 
ประมาณการหน้ีสินจากสญัญาท่ีสร้างภาระ - 4,588,083 - - 
ประมาณการส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย - 24,722,250 - - 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 434,600,859 521,147,858 58,258,732 86,970,084 

อ่ืน ๆ 418,686,746 89,325,559 1,850,359 3,168,826 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,284,520,575 1,035,466,991 69,896,864 100,440,982 

 
24 ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน  

 
จาํนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

งบแสดงฐานะการเงิน 258,023,797 240,495,351 15,531,774 17,866,953 
 

โครงการเป็นโครงการเกษียณอาย ุตามอตัราเงินเดือนเดือนสุดทา้ยซ่ึงให้ผลประโยชน์แก่สมาชิกในรูปการประกนัระดบัเงินเกษียณอายท่ีุจะ
ไดรั้บ โดยผลประโยชน์ท่ีใหจ้ะข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการทาํงานและเงินเดือนในปีสุดทา้ยของสมาชิกก่อนท่ีจะเกษียณอาย ุ



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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24 ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
จาํนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ได ้     

   จดัใหมี้กองทุน 258,023,797 240,495,351 15,531,774 17,866,953 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

วนัท่ี 1 มกราคม 240,495,351 200,727,490 17,866,953 16,449,193 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั (2,174,506) 40,816,097 (2,149,189) 1,907,540 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 6,444,547 6,931,150 480,210 585,323 
สินทรัพยไ์ดม้าจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 25,082,416 - - - 
การจ่ายชาํระผลประโยชน์ (10,824,388) (6,159,962) (666,200) (1,075,103) 

การแปลงค่างบการเงิน (999,623) (1,819,424) - - 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 258,023,797 240,495,351 15,531,774 17,866,953 

 
จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับแต่ละรายการมีดงัน้ี 
 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั (2,174,506) 40,816,097 (2,149,189) 1,907,540 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 6,444,547 6,931,150 480,210 585,323 

รวม (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้าย     

   ผลประโยชน์พนกังาน) 4,270,041 47,747,247 (1,668,979) 2,492,863 

 
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดจาํนวน 4,270,041 บาท (พ.ศ. 2557: 47,747,247 บาท) ถูกรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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24 ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
ภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวแ้ละสินทรัพยโ์ครงการโดยแยกแสดงเป็นแต่ละประเทศ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ไทย แอฟริกาใต้ ออสเตรเลยี ศรีลงักา รวม ไทย ออสเตรเลยี ศรีลงักา รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
          

มูลค่าปัจจุบนั 
   ของภาระผกูพนั 

         

รวม 190,575,832 18,884,006 46,116,082 2,447,877 258,023,797 196,232,438 41,626,677 2,447,877 240,495,351 

 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
   

อตัราคิดลด ร้อยละ 3.5 - 3.75 ร้อยละ 4 
อตัราเงินเฟ้อ ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 5 - 7 ร้อยละ 3.5 - 9 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 
 

  ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทีก่าํหนดไว้ 

  การเปลีย่นแปลงในข้อสมมต ิ การเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
     

 อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 8.3 เพิ่มข่ึนร้อยละ 9.5 
 อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.3 ลดลงร้อยละ 8.3 
 อตัราการลาออก ร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 33.5 เพิ่มข้ึนร้อยละ 41.5 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีใหข้อ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยากท่ี
จะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ี
กาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ิธีเดียวกบั (มูลค่าปัจจุบนัของภาะผูกพนัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวค้าํนวณ
ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้Projected Unit Credit Method ณวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน)ในการคาํนวณหน้ีสินบาํเหน็จ
บาํนาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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24 ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (ต่อ) 
 

 ธุรกจิโรงแรมและสปา ธุรกจิร้านอาหาร ธุรกจิค้าปลกี 
    

ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 7.5 ปี 11.4 ปี 8.2 ปี 
 
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ียงัไม่ไดคิ้ดลด สามารถวเิคราะห์ตามกาํหนดชาํระมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 17,360,000 14,705,000 38,107,000 364,201,000 434,374,000 

รวม 17,360,000 14,705,000 38,107,000 364,201,000 434,374,000 

 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 911,000 1,662,000 2,250,000 29,084,000 33,907,000 

รวม 911,000 1,662,000 2,250,000 29,084,000 33,907,000 

 
25 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดร้อตดับญัชี 155,734,351 140,385,423 - - 
เงินมดัจาํค่าเช่า 133,108,874 137,326,549 766,000 628,000 
ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 670,172,580 293,865,973 - - 
ประมาณการร้ือถอน 113,111,142 83,854,159 - - 

อ่ืน ๆ 684,804,940 235,579,008 442,571,148 112,964,293 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,756,931,887 891,011,112 443,337,148 113,592,293 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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26 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 งบการเงนิรวม 

 จํานวนหุ้น หุ้นสามญั ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น รวม 

 สามญั บาท บาท บาท 
     

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 4,001,355,462 4,001,355,462 7,331,862,886 11,333,218,348 

การออกหุน้ 201,200 201,200 1,276,815 1,478,015 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 4,001,556,662 4,001,556,662 7,333,139,701 11,334,696,363 
การออกหุน้ (หมายเหตุ 27) 553,607 553,607 21,532,853 22,086,460 

การออกหุน้ปันผล (หมายเหตุ 34) 400,201,343 400,201,343 - 400,201,343 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 4,402,311,612 4,402,311,612 7,354,672,554 11,756,984,166 

 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 จํานวนหุ้น หุ้นสามญั ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น รวม 

 สามญั บาท บาท บาท 
     

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 4,001,355,462 4,001,355,462 7,306,210,510 11,307,565,972 

การออกหุน้ 201,200 201,200 1,276,815 1,478,015 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 4,001,556,662 4,001,556,662 7,307,487,325 11,309,043,987 
การออกหุน้ (หมายเหตุ 27) 553,607 553,607 21,532,853 22,086,460 

การออกหุน้ปันผล (หมายเหตุ 34) 400,201,343 400,201,343 - 400,201,343 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 4,402,311,612 4,402,311,612 7,329,020,178 11,731,331,790 

 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 4,201,634,495 บาท 
เป็น 4,201,620,610 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 4,201,620,610 บาท เป็น 4,641,780,065 บาท โดยมีมูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท   
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 หุ้นจดทะเบียนทั้งหมดไดแ้ก่หุ้นสามญั 4,641,789,065 หุ้น (พ.ศ. 2557 : 4,201,634,495 หุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท  
ท่ีไดอ้อกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ โดยมีหุน้สามญัจาํนวน 4,402,311,612 หุน้ (พ.ศ. 2557 : 4,001,556,662 หุน้)  
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27 ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามญั 

 
กลุ่มบริษทัไดม้ีการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามญัให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทั โดยผ่านการอนุมตัิจากการประชุมผูถ้ือหุ้น กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกตน้ทุนสาํหรับมูลค่ายตุิธรรมหรือมูลค่าที่แทจ้ริงของใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามญั
ดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงิน 
 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2557 ลดลงระหว่างงปี พ.ศ. 2558 

 
 

กาํหนดวนัทีใ่ช้สิทธิ จํานวนคงเหลือ ใช้สิทธิ

 อตัราการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามญัต่อ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ

หุ้นสามญั
ออกเพิม่

ระหว่างงวด

 ราคาในการ
ใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามญั จํานวนเงิน

 
 

จํานวนคงเหลือ 
ออกโดย จัดสรรให้แก่ วนัทีอ่นุมตัิ ครั้งแรก ครั้งสุดท้าย หน่วย หน่วย  1 หน่วย หุ้น บาท พนับาท หน่วย 

      

บริษทั ผูถ้ือหุน้เดิม (MINT - W5) 20 พฤศจิกายน 25 กมุภาพนัธ์ 3 พฤศจิกายน 
  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 200,063,948 (537,715) 1.00* 537,715 40.00* 21,508 199,511,786

     (14,447)  1.10 15,892            36.36 578

 รวมการออกโดยบริษทั    200,063,948 (552,162) 553,607 22,086 199,511,786

 
* เมื่อวนัที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสามญัประจาํปีของผูถ้ือหุน้ของบริษทัไดม้ีมติอนุมตัิใหเ้ปลี่ยนราคาในการใชส้ิทธิซื้อหุน้สามญัจาก 40.00 บาท เป็น 36.36 บาท และเปลี่ยนอตัราการใชส้ิทธิจาก 1.00 เป็น 1.10 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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28 สํารองตามกฎหมาย 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

วนัท่ี 1 มกราคม  420,169,113 406,309,113 

จดัสรรระหวา่งปี 44,009,794 13,860,000 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 464,178,907 420,169,113 

 
ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัตอ้งจดัสรรสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัขาดทุนสะสม
ยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั สาํรองดงักล่าวเป็นสํารองท่ีไม่สามารถจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากดั (มหาชน) 
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29 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 งบการเงนิรวม 

 

 

ส่วนตํ่าจากการ 

รวมกจิการ 

ภายใต้การ 

ควบคุมเดยีวกนั 

 

 

ส่วนตํ่าจากการ 

ลงทุนเพิม่ 

ในบริษทัย่อย 

ส่วนเกนิทุน 

จากการตีมูลค่า 

ยุติธรรมของ 

เงนิลงทุนใน

หลกัทรัพย์เผื่อขาย 

 

 

ส่วนปรับปรุง 

จากการแปลงค่า 

งบการเงนิ 

 

 

 

 

รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557  (755,412,590) (33,625,540) 199,374,571 277,843,036 (311,820,523) 

การลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย - (19,652,902) - - (19,652,902) 

การตีราคา - - 406,218,027 - 406,218,027 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - (423,017,995) (423,017,995) 

วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  (755,412,590) (53,278,442) 605,592,598 (145,174,959) (348,273,393) 
      

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 (755,412,590) (53,278,442) 605,592,598 (145,174,959) (348,273,393) 

การลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย - (220,527,611) - - (220,527,611) 

การตีราคา - - (377,286,485) - (377,286,485) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - (718,117,434) (718,117,434) 

วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (755,412,590) (273,806,053) 228,306,113 (863,292,393) (1,664,204,923) 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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29 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ส่วนตํ่าจากการ ส่วนเกนิทุนจากการ  
 รวมกจิการ ตีมูลค่ายุติธรรมของ  
 ภายใต้การ เงนิลงทุนใน  
 ควบคุมเดยีวกนั หลกัทรัพย์เผ่ือขาย รวม 
 บาท บาท บาท 
    

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557  (587,397,515) 82,219 (587,315,296) 
การตีราคา - 13,475 13,475 

วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (587,397,515) 95,694 (587,301,821) 
    

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558  (587,397,515) 95,694 (587,301,821) 
การตีราคา - 28,800 28,800 

วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (587,397,515) 124,494 (587,273,021) 

 
30 รายได้อ่ืน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 

กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมจากการเปล่ียน     
   สถานะของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,664,987,591 - - - 
กาํไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 473,144,889 - - - 
รายไดค่้าเช่า 456,186,304 171,499,095 39,369,150 41,002,037 
รายไดจ้ากการขายของสมนาคุณ 131,637,497 121,020,166 - - 
รายไดค่้าขนส่ง 122,164,356 116,907,486 - - 
เงินสนบัสนุน 99,707,523 56,730,383 - - 
รายไดค่้าบริการจดัการ 70,992,469 63,517,943 - - 
ขายวตัถุดิบใหแ้ฟรนชายส์ 47,772,484 28,554,224 - - 
รายไดค่้าซ่อมบาํรุง 38,122,194 37,863,362 - - 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 30,000,000 - 38,820,401 - 
รายไดภ้าษีโรงเรือน 18,422,611 14,481,540 - - 
รายไดจ้ากเคร่ืองหมายการคา้ 12,864,912 35,195,689 - - 
รายไดจ้ากเงินชดเชยประกนัภยั 325,899 40,778,814 - - 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของ     
   เงินลงทุนระยะยาว - 86,631,773 - - 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น - 24,666,481 - 24,666,481 
กาํไรจากเลิกกิจการบริษทัยอ่ย - - 56,631,903 - 

อ่ืน ๆ 842,431,047 600,884,094 19,042,553 5,677,473 

รวมรายไดอ่ื้น 4,008,759,776 1,398,731,050 153,864,007 71,345,991 

 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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30 รายได้อ่ืน (ต่อ) 

 
ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 16 เก่ียวกบัการจดัประเภทรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภท
รายไดค่้าเช่าสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 239 ลา้นบาท ซ่ึงจากเดิมรายงานไวเ้ป็น “รายไดอ่ื้น” เป็น “รายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง” เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ 
 
กาํไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิแสดงถึงผลแตกต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือกิจการ
และราคาท่ีตกลงซ้ือขายธุรกิจใน Sands Hotels Holdings (Namibia) (Proprietary) Limited และ Sun International (Botswana) (Proprietary) 
Limited และ Soho Ewan Darwin Hotel หลงัหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง (หมายเหตุ 35) 
 

31 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
รายการบางรายการท่ีรวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน สามารถแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าเส่ือมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน     
   (หมายเหตุ 16) 48,786,962 70,986,106 - - 
การตดัจาํหน่ายของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน       
   (หมายเหตุ 16)   12,711 - - - 
ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์      
   (หมายเหตุ 17) 2,649,095,933 2,396,323,475 83,631,593 87,589,597 
การดอ้ยค่า (กลบัรายการ) ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์      
   (หมายเหตุ 17) 14,091,369 (3,894,445) (141,785) (1,828,744) 
การตดัจาํหน่ายของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     
   (หมายเหตุ 17) 73,358,476 26,196,193 500,766 1,980,876 
ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 18) 258,181,755 238,366,462 2,081,177 2,817,820 
กลบัรายการการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     
   (หมายเหตุ 18) (3,446) (31,628,318) - - 
ค่าตดัจาํหน่ายของค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ (หมายเหตุ 19) 138,713,088 153,956,795 623,018 623,018 
หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 35,835,814 40,236,562 (32,455) (4,583) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 11,346,501,118 9,120,253,578 637,154,709 517,301,774 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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32 ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีและภาษเีงนิได้ 

 

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 581,674,015 434,926,513 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,854,570,191) (2,089,033,975) (202,908,846) (196,175,448) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (2,272,896,176) (1,654,107,462) (202,908,846) (196,175,448) 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะสามารถแสดงหักลบกลบกนัไดเ้ม่ือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดด้งักล่าวเก่ียวขอ้งกบั
หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดียวกนัในงบแสดงฐานะการเงินรวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีแสดงยอดรวมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิ
ในแต่ละบริษทั 
 
 
 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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32 ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีและภาษเีงนิได้ 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

  
รายได้ 

(ค่าใช้จ่าย)    
 1 มกราคม ในงบกําไร  ปรับปรุง 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 ขาดทุน การซ้ือธุรกจิ รายการ พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี      
การขายสินคา้ฝากขาย 37,896,900 54,020 - - 37,950,920 
สาํรองการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 30,386,834 (5,949,394) - - 24,437,440 
ประมาณการหน้ีสิน 109,757,125 25,904,234 - - 135,661,359 
ค่าเส่ือมราคา 31,649,159 14,464,500 - (979,952) 45,133,707 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 17,968,241 108,356 - - 18,076,597 
ผลขาดทุนสะสมยกไป 144,342,684 51,812,588 - - 196,155,272 
การแปลงค่างบการเงิน 67,620,643 - - 69,997,357 137,618,000 

อ่ืนๆ 58,528 (281,480) - - (222,952) 

 439,680,114 86,112,824 - 69,017,405 594,810,343 
      

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี      
ลูกหน้ีการคา้ (56,245,261) 55,638,855 - - (606,406) 
สิทธิในการบริหารสินทรัพย ์ (984,558,049) 55,166,843 (41,395,676) - (970,786,882) 
รายไดภ้ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (550,823,344) (11,752,530) - - (562,575,874) 
กาํไรจากหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ียงัไม่เกิดข้ึน (210,780,556) (17,479,160) - - (228,259,716) 
กาํไรจากการขายสินทรัพย ์      
   ระหวา่งกลุ่มบริษทัท่ียงัไม่เกิดข้ึน (38,733,055) (1,721,899) - - (40,454,954) 
การปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์      
   ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ (369,088,328) 45,600,545 (61,979,751) - (385,467,534) 
การแปลงค่างบการเงิน 219,514 - - (2,799,222) (2,579,708) 
อ่ืน ๆ 6,530,546 (64,717,277) - - (58,186,731) 

 (2,203,478,533) 60,735,377 (103,375,427) (2,799,222) (2,248,917,805) 
      

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (1,763,798,419) 146,848,201 (103,375,427) 66,218,183 (1,654,107,462) 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
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32 ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีและภาษเีงนิได้ (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 

 งบการเงินรวม 

  
รายได้ 

(ค่าใช้จ่าย) 
  

 

 1 มกราคม ในงบกําไร  ปรับปรุง 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 ขาดทุน การซ้ือธุรกจิ รายการ พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี      
การขายสินคา้ฝากขาย 37,950,920 1,025,509 - - 38,976,429 
สาํรองการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 24,437,440 (5,677,914) - - 18,759,526 
ประมาณการหน้ีสิน 135,661,359 26,814,551 29,661,956 (132,158) 192,005,708 
ค่าเส่ือมราคา 45,133,707 (15,541,500) 14,491,142 9,733,960 53,817,309 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 18,076,597 (267,312) - - 17,809,285 
ผลขาดทุนสะสมยกไป 196,155,272 86,507,032 - 321,160 282,983,464 
การแปลงค่างบการเงิน 137,618,000 - - 18,264,570 155,882,570 
อ่ืนๆ (222,952) 17,809 7,592,199 - 7,387,056 

 594,810,343 92,878,175 51,745,297 28,187,532 767,621,347 
      

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี       
ลูกหน้ีการคา้ (606,406) (2,301,060) 8,654,880 - 5,747,414 
สิทธิในการบริหารสินทรัพย ์ (970,786,882) 46,150,852 (38,230,350) - (962,866,380) 
รายไดภ้ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (562,575,874) (30,890,702) - - (593,466,576) 
กาํไรจากหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ียงัไม่เกิดข้ึน (228,259,716) (5,060) - - (228,264,776) 
กาํไรจากการขายสินทรัพย ์      
   ระหวา่งกลุ่มบริษทัท่ียงัไม่เกิดข้ึน (40,454,954) 2,914,952 - - (37,540,002) 
การปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ (385,467,534) 103,611,775 (789,692,649) - (1,071,548,408) 
การแปลงค่างบการเงิน (2,579,708) - - - (2,579,708) 
อ่ืน ๆ (58,186,731) 10,286,581 (102,098,937) - (149,999,087) 

 (2,248,917,805) 129,767,338 (921,367,056) - (3,040,517,523) 
      

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (1,654,107,462) 222,645,513 (869,621,759) 28,187,532 (2,272,896,176) 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
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32 ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีและภาษเีงนิได้ (ต่อ) 

 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 1 มกราคม รายได้ (ค่าใช้จ่าย) 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 ในงบกาํไรขาดทุน พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     
สาํรองการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2,847,212 (917) 2,846,295 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,289,838 264,413 3,554,251 
ผลขาดทุนสะสมยกไป 40,495,149 (35,715,399) 4,779,750 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง - 3,406,556 3,406,556 

 46,632,199 (32,045,347) 14,586,852 
    

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     

กาํไรจากหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายท่ียงัไม่เกิดข้ึน (210,777,936) 15,636 (210,762,300) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (164,145,737) (32,029,711) (196,175,448) 

 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 1 มกราคม รายได้ (ค่าใช้จ่าย) 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 ในงบกาํไรขาดทุน พ.ศ. 2558 

 บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     
สาํรองการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2,846,295 (2,160,295) 686,000 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,554,251 (447,896) 3,106,355 
ผลขาดทุนสะสมยกไป 4,779,750 (4,779,750) - 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 3,406,556 679,443 4,085,999 

 14,586,852 (6,708,498) 7,878,354 
    

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     

กาํไรจากหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายท่ียงัไม่เกิดข้ึน (210,762,300) (24,900) (210,787,200) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (196,175,448) (6,733,398) (202,908,846) 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
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32 ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีและภาษเีงนิได้ (ต่อ) 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมี 
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั้น กลุ่มบริษทัมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปเพื่อหักกลบกบักาํไร 
ทางภาษีในอนาคตเป็นจาํนวนเงิน 386 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 682 ลา้นบาท) ซ่ึงไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้ซ่ึงจะส้ินสุดระยะเวลา 
การหกักลบกนัในปีดงัต่อไปน้ี 
 

งบการเงนิรวม 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
บาท บาท 

 

พ.ศ. 2558 4,934,972 54,243,508 
พ.ศ. 2559 35,992,738 328,655,988 
พ.ศ. 2560 21,441,969 156,585,736 
พ.ศ. 2561 56,491,417 45,638,673 
พ.ศ. 2562 130,754,349 96,215,844 

พ.ศ. 2563 136,132,172 - 

385,747,617 681,339,749 

 
ภาษเีงนิได้ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินได:้     
ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 643,179,991 513,612,096 31,526,504 - 
ภาษีเงินไดข้องปีก่อนท่ีรับรู้ในปีปัจจุบนั (9,746,054) 30,186,160 32,063 - 

รวมภาษเีงนิได้ 633,433,937 543,798,256 31,558,567 - 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
การเปล่ียนแปลงของรายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (23,951,519) (111,223,612) (902,884) 29,701,415 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้ (65,494,250) 5,191,396 7,636,282 2,328,296 
รับรู้ผลขาดทุนงวดก่อน (133,199,744) (40,815,985) - - 

รวมภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี (222,645,513) (146,848,201) 6,733,398 32,029,711 
     

รวมค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 410,788,424 396,950,055 38,291,965 32,029,711 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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32 ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีและภาษเีงนิได้ (ต่อ) 

 
ภาษีเงินไดส้าํหรับกาํไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มบริษทัมียอดจาํนวนเงินท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคูณกบัภาษีของประเทศท่ีบริษทัใหญ่
ตั้งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กาํไรก่อนภาษี 7,545,167,078 4,898,579,298 1,723,664,746 1,687,030,460 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 1,509,033,416 979,715,860 344,732,949 337,406,092 
ผลกระทบ:     

ผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมสุทธิจากภาษี (250,701,785) (164,600,011) - - 
ผลกระทบของอตัราภาษีท่ีแตกต่าง (681,866,124) (421,198,914) - - 
ภาษีจากรายไดท่ี้ไม่รับรู้ - - (22,776,638) - 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 25,082,180 6,131,016 1,572,915 1,302,733 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (1,534,912) (5,139,326) (292,905,606) (309,007,410) 
การปรับปรุงจากงวดก่อน (9,746,054) 30,186,160 32,063 - 
ผลประโยชน์จากการหกัภาษีไดเ้พิ่มเติม - (11,759,372) - - 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว     
   ท่ีไม่ไดรั้บรู้ (65,494,250) 5,191,396 7,636,282 2,328,296 
การใชป้ระโยชน์จากการขาดทุนงวดก่อนท่ีไม่ไดรั้บรู้ (133,199,744) (40,815,985) - - 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์     
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19,215,697 19,239,231 - - 

ภาษีเงินได ้ 410,788,424 396,950,055 38,291,965 32,029,711 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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32 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีและภาษเีงนิได้ (ต่อ) 

 
ภาษีเงินไดท่ี้(ลด) / เพิ่ม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิม่ หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิม่ หลงัภาษี 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

กาํไรจากหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ียงั       
   ไม่เกิดข้ึน (377,286,485) - (377,286,485) 406,218,027 - 406,218,027 
การแปลงค่างบการเงิน (715,565,929) - (715,565,929) (485,696,357) - (485,696,357) 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน (1,092,852,414) - (1,092,852,414) (79,478,330) - (79,478,330) 

 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิม่ หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี(ลด) / เพิม่ หลงัภาษี 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

กาํไรจากหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ียงั       
   ไม่เกิดข้ึน 28,800 - 28,800 13,475 - 13,475 

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 28,800 - 28,800 13,475 - 13,475 

 
33 กาํไรต่อหุ้น 

 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ด้วยจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีชําระแล้วและ
ออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งปี 
 
ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียไดป้รับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยถือว่าหุ้นสามญัเทียบเท่า
ปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด บริษทัมีใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 27) 
 
ในการคาํนวณจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเพิ่มข้ึนหากมีการใช้สิทธิ บริษทัคาํนวณว่าหากนําเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีเหลืออยูด่งักล่าวมาซ้ือหุน้สามญักลบัคืนในราคาตลาดถวัเฉล่ียของงวดเพื่อกาํหนดจาํนวนหุน้สามญัท่ีตอ้งออกเพิ่ม แลว้นาํจาํนวนหุน้สามญั
ส่วนเพิ่มดงักล่าวมารวมกบัหุน้สามญัท่ีมีอยู ่ทั้งน้ีไม่มีการปรับปรุงใด ๆ ในงบกาํไรขาดทุน 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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33 กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัไม่ไดร้วมใบสําคญัแสดงสิทธิในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากราคา 
ในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัสูงกวา่ราคาตลาดของหุน้สามญั 

 

งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 หุ้น หุ้น 
   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใชค้าํนวณกาํไรต่อหุน้ - สุทธิ* 4,402,165,649 4,401,708,394 
   

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด   

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั - - 

หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด - - 
   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 4,402,165,649 4,401,708,394 

 
* จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ไดร้วมหุ้นปันผลในอตัรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่  

ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2558 นอกจากน้ีกาํไรต่อหุ้นและจาํนวนหุ้นสามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ไดแ้สดงปรับใหม่อนัเป็นผลมาจากการจ่ายหุ้นปันผลดงักล่าวขา้งตน้  
(หมายเหตุ 34) เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 เร่ืองกาํไรต่อหุน้ 

 งบการเงนิรวม 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 7,040,164,749 4,401,785,695 
   

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 1.5992 1.0000 
   

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 1.5992 1.0000 

 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั 1,685,372,781 1,655,000,749 
   

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.3829 0.3760 
   

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.3829 0.3760 
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34 เงนิปันผล 

 
ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2558 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมและผูถื้อหุ้นท่ีถือหลกัทรัพยท่ี์สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจาํนวนรวมไม่เกิน 1,050 ลา้นบาท และหุ้นปันผลในอตัรา  
10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคา 1 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 1,471 ลา้นบาท เงินสดปันผลจาํนวนทั้งส้ิน 1,001 ลา้นบาท และ
หุน้ปันผลจาํนวน 400 ลา้นหุน้ ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2557 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท ใหแ้ก่
ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมและผูถื้อหุ้นท่ีถือหลกัทรัพยท่ี์สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจาํนวนรวมไม่เกิน 4,002 ลา้นหุ้น รวมเป็นเงินสดปันผลจ่าย
ไม่เกิน 1,401 ลา้นบาท เงินปันผลจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,401 ลา้นบาท ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2557 
 

35 การซ้ือกจิการ 
 
Pojuca S.A. 
 
เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2558 บริษทั Minor Continental Holding (Luxembourg) S.A.R.L ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือกิจการ 
ของ Pojuca S.A. ในสดัส่วนร้อยละ 100 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งส้ิน 40.2 ลา้นยโูร หรือเทียบเท่า 1,490 ลา้นบาท  
 
รายละเอียดการลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 

  พนับาท 
   

ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุน  1,489,778 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าตามสดัส่วนของการลงทุน  638,131 

ราคาซ้ือสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีสุทธิ (แสดงรวมในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน)   851,647 

 
ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุนจาํนวน 8 ลา้นยโูร หรือเทียบเท่า 316 ลา้นบาท จะจ่ายในอนาคตเม่ือบรรลุเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสญัญา 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

134 

 
35 การซ้ือกจิการ (ต่อ) 

 

มูลค่าตามบญัชีตามส่วนไดเ้สียร้อยละ 100 ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าจากการลงทุน มีดงัน้ี 

  พนับาท 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  174,974 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  140,451 
สินคา้คงเหลือ  17,148 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   874,403 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  14,168 
ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย  67,472 
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้  57,999 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้  21,268 
สินทรัพยอ่ื์น  75,564 

หน้ีสิน  (805,316) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า  638,131 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  - 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าตามสดัส่วนของการลงทุน  638,131 
 

สินทรัพยข์อง Tivoli ในประเทศโปรตุเกส 
 

เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2558 Minor Continental Portugal, S.A. บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดท้าํการซ้ือสินทรัพยด์าํเนินงานจาก
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 156.30 ลา้นยโูร ซ่ึงรายการน้ีถือเป็นรายการจากการรวมธุรกิจ 
 

มูลค่าตามบญัชีตามส่วนไดเ้สียร้อยละ 100 ของสินทรัพยไ์ดม้าจากการลงทุน มีดงัน้ี 
  พนับาท 
   

ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย  4,467,514 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   1,630,767 

  6,098,281 

 

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือกิจการขา้งตน้ เป็นราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและสรุปราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุนกบัผูข้าย โดยจะปรับปรุงรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมและราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุนเม่ือการขั้นตอนเหล่าน้ีเสร็จส้ิน ผลต่างระหวา่งตน้ทุนการไดม้าของสินทรัพยก์บัมูลค่า
ยติุธรรมจะนาํไปปรับปรุงกบัค่าความนิยมหรือกาํไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม 
 

กลุ่ม SUN และ Soho Elan Darwin 
 

เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 บริษทั MHG International Holding (Mauritius) Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทั ไดเ้ขา้ซ้ือ
กิจการของ Sands Hotels Holdings (Namibia) (Proprietary) Limited และ Sun International (Botswana) (Proprietary) Limited 
 

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 บริษทั MHG Australia Investments Pty. Ltd. และ Oaks Hotels and Resorts (NT) Pty. Ltd. ไดเ้ขา้ซ้ือท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิในการบริหารสินทรัพยข์อง Soho Elan Darwin Hotel  
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35 การซ้ือกจิการ (ต่อ) 

 
กลุ่ม SUN และ Soho Elan Darwin (ต่อ) 
 
รายละเอียดการลงทุน มีดงัต่อไปน้ี 
 

 

Sands Hotels Holdings 
(Namibia) 

(Proprietary) Limited 

Sun International 
(Botswana) 

(Proprietary) Limited 

 
Soho Elan 

Darwin Hotel 
    

ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุน 
 

15.3 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

19.7 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

54.9 ลา้นเหรียญ
ออสเตรเลีย 

สดัส่วนของการลงทุน ร้อยละ 80 ร้อยละ 64 ร้อยละ 100 
ประเภทของเงินลงทุน บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย 
 
รายละเอียดการลงทุน มีดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 

 

Sands Hotels 
Holdings 

(Namibia) 
(Proprietary) 

Limited 

Sun 
International 

(Botswana) 
(Proprietary) 

Limited 
Soho Elan 

Darwin Hotel 

 
 

รวม 
     

ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุน 494,596 639,490 1,400,873 2,534,959 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ     

   ท่ีไดม้าตามสดัส่วนของการลงทุน 631,334 1,182,362 1,477,448 3,291,144 

กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม (136,738) (542,872) (76,575) (756,185) 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 45,578 181,282 56,181 283,041 

กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิ (91,160) (361,590) (20,394) (473,144) 
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35 การซ้ือกจิการ (ต่อ) 

 
กลุ่ม SUN และ Soho Elan Darwin (ต่อ) 
 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าจากการซ้ือกิจการมีดงัน้ี 

 พนับาท 

 

Sands Hotels 
Holdings (Namibia) 

(Proprietary) 
Limited 

Sun International 
(Botswana) 

(Proprietary) 
Limited 

 
Soho Elan 

Darwin Hotel 
    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,807 249,939 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 13,302 10,767 - 
สินคา้คงเหลือ 5,504 6,923 - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - 6,140 - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,199,250 2,056,683 1,437,446 
สิทธิในการบริหารสินทรัพย ์ - - 127,435 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 375 - 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 3,119 7,990 - 
หน้ีสิน (144,993) (65,888) - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (318,822) (425,488) (87,433) 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 789,167 1,847,441 1,477,448 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (157,833) (665,079) - 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าตามสดัส่วน    

   ของการลงทุน 631,334 1,182,362 1,477,448 

 
กลุ่มบริษทัแต่งตั้งผูป้ระเมินอิสระซ่ึงมีคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพและมีใบอนุญาตวิชาชีพ เพื่อประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์
ท่ีมีตวัตนของบริษทั ณ วนัซ้ือกิจการ  
 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจะถูกปรับปรุงกบักาํไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมภายในระยะเวลา 12 เดือน 
นบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัอยู่ในขั้นตอนการทาํเอกสารทางกฎหมายกับ Sands Hotels Holdings (Namibia) (Proprietary) 
Limited ใหเ้สร็จสมบูรณ์ 
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35 การซ้ือกจิการ (ต่อ) 
 
Minor DKL Food Group Pty. Ltd. 
 
เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริษทั Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือกิจการ ของ 
Minor DKL Food Group Pty. Ltd. จาํนวน 45 ลา้นแหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 1,121 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 20  
ทาํใหส้ดัส่วนเงินลงทุนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 ซ่ึงพิจารณาเป็นการซ้ือกิจการสาํหรับงบการเงินรวม 
 
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือกิจการขา้งตน้ เป็นราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและสรุปราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุนกบัผูข้าย โดยจะปรับปรุงรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมและราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุนเม่ือการขั้นตอนเหล่าน้ีเสร็จส้ิน ผลต่างระหวา่งตน้ทุนการไดม้าของสินทรัพยก์บัมูลค่า
ยติุธรรมจะนาํไปปรับปรุงกบัค่าความนิยมหรือกาํไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม 
 
รายละเอียดการลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 

  พนับาท 
   

ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุน  1,120,901 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558  1,067,621 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมจากการปล่ียนสถานะของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  1,792,887 

รวม  3,981,409 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าตามสดัส่วนของการลงทุน  394,661 

ราคาซ้ือสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีสุทธิ (แสดงรวมในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน)   3,586,748 

 
มูลค่าตามบญัชีตามส่วนไดเ้สียร้อยละ 70 ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าจากการลงทุน มีดงัน้ี 

  พนับาท 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  86,261 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  133,960 
สินคา้คงเหลือ  156,312 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   426,685 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  540,829 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้  15,872 
สินทรัพยอ่ื์น  133,345 

หน้ีสิน            (929,463) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า  563,801 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  169,140 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าตามสดัส่วนของการลงทุน  394,661 
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36 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
นโยบายการบริหารความเส่ียงทางด้านการเงนิ 
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงทางดา้นการเงินถูกกาํหนดให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษทั ในการบริหารความเส่ียงทางดา้นสภาพคล่อง 
ความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และความเส่ียงทางดา้นความน่าเช่ือถือทางการเงินของบริษทั 
โดยมีนโยบายหลกัเป็นไปเพื่อการบริหารและการป้องกนัความเส่ียงทางการเงิน มิไดมี้ไวเ้พื่อการเกง็กาํไร 

 
ความเส่ียงทางด้านสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทับริหารจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยรักษาระดบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวยีนของบริษทั จดัหาแหล่งเงินทุนระยะยาว และมีการกระจายแหล่งไดม้าของเงินทุนไวล่้วงหนา้ 
 
ความเส่ียงทางด้านอตัราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงทางดา้นอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั  
กลุ่มบริษัทบริหารความเส่ียงนั้ นๆ  อย่างเป็นไปตามนโยบาย เพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราดอกเบ้ียให้เป็นไปตาม 
ความเหมาะสมของสภาพตลาด กลุ่มบริษทับริหารหน้ีสินโดยการกู้ยืมแบบท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี สัญญาแลกเปล่ียนดอกเบ้ียทางการเงิน 
เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีกลุ่มบริษทัใชเ้พื่อบริหารความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย โดยสามารถเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
จากอตัราลอยตวัเป็นอตัราคงท่ีได ้
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 
 
ก) สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้มืสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจาํนวน 5.0 ลา้นเหรียญ จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ี สญัญาดงักล่าวจะหมดอายใุนปี พ.ศ. 2559  
 
ข) สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้มืสกุลดอลลาร์ออสเตรเลียจาํนวน 16.5 ลา้นเหรียญ จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ี สญัญาดงักล่าวจะหมดอายใุนปี พ.ศ. 2559  
 
ค) สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสําหรับหุ้นกูส้กุลเงินบาทจาํนวน 2,700 ลา้นบาท จากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

สญัญาดงักล่าวจะหมดอายใุนปี พ.ศ. 2565 
 
ง) สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสําหรับหุ้นกูส้กุลเงินบาทจาํนวน 4,000 ลา้นบาท จากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

สญัญาดงักล่าวจะหมดอายใุนปี พ.ศ. 2568 
 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และบริการ การกูย้ืมหรือ 
ใหกู้ย้มืเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในต่างประเทศ กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน
เพื่อบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน คือ สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน และสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ดงัน้ี 
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36 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 

สัญญาแลกเปลีย่นสกุลเงนิและอตัราดอกเบีย้ (Cross currency swap contracts)  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย (Cross currency swap) คือ หุน้กูส้กลุเงินบาท จาํนวน 
1,500 ลา้นบาท ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีแปลงเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจาํนวน 48.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย (Cross currency swap) คือ หุน้กูส้กุลเงินบาท จาํนวน 
4,000 ลา้นบาท ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีแปลงเป็นสกลุเงินยโูร จาํนวน 106.10 ลา้นเหรียญยโูร  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย (Cross currency swap) คือ เงินกูย้ืมจาํนวน 61.73 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ท่ีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัแปลงเป็นสกลุเงินไทยบาท จาํนวน 2,000 ลา้นบาท  
 

สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไวเ้พื่อป้องกนัความเส่ียงจากการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ซ่ึงครบกาํหนดไม่เกิน 6 เดือน ดงัน้ี  

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

3,455,259 เหรียญสหรัฐฯ (36.21 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) 125,110,089 1,988,761 
   (พ.ศ. 2557 : 60,311 เหรียญสหรัฐฯ (32.975 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ))   
เหรียญยโูร - ไม่มี - 9,977,090 
   (พ.ศ. 2557 : 242,215 เหรียญยโูร (41.14 - 41.245 บาทต่อ 1 เหรียญยโูร))   
 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเป็นปกติจากการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวกบัลูกหน้ี อยา่งไรกต็าม การกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเป็นผลจาก
ลูกหน้ีการค้า เกิดข้ึนแบบจาํกัดเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกค้าจาํนวนมากราย ดังนั้นกลุ่มบริษทัไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็น
สาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้น 
 

มูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสําหรับเงินกู้ยืมท่ีเปิดสถานะ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เป็นหน้ีสินสุทธิจาํนวน 597,170,410 บาท (พ.ศ. 2557 : เป็นหน้ีสินสุทธิ 99,221,309 บาท) 
 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้สาํหรับการซ้ือสินคา้ท่ีเปิดสถานะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เป็นหน้ีสินสุทธิ
จาํนวน 414,643 บาท (พ.ศ. 2557: เป็นหน้ีสุทธิ 348,884) บาท 
 

เคร่ืองมือทางการเงินในระดับ 2 
 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ไดมี้การซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตวัอยา่งเช่น ตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดรอง 
ท่ีไม่ไดมี้การจดัตั้งอย่างเป็นทางการ(over-the-counter) วดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่าน้ีใชป้ระโยชน์
สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยูแ่ละอา้งอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใชน้้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญั
ทั้งหมดในการวดัมูลค่ายติุธรรมไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 2 
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36 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 

เทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลค่าท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินรวมถึงรายการดงัต่อไปน้ี : 
 

 ราคาเสนอซ้ือขายของตลาด หรือราคาเสนอซ้ือขายของตวัแทนสาํหรับเคร่ืองมือท่ีคลา้ยคลึงกนั;  
 มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยอา้งอิงจากเส้น

อตัราผลตอบแทน (yield curve) ท่ีสงัเกตได;้ 
 มูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กาํหนดโดยอา้งอิงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ี

ในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลค่าท่ีไดก้ลบัมาเป็นมูลค่าปัจจุบนั; 
 เทคนิคอ่ืน เช่นการวเิคราะห์การคิดลดกระแสเงินสด ใชใ้นการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหลือ  
 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย และสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทัรวมอยูใ่น ระดบั 2  
 

37 ภาระผูกพนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัดงัต่อไปน้ี 
 

เฉพาะบริษทั 
 

- บริษทัไดท้าํสญัญาสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้กบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยบริษทัผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้
เคร่ืองหมายการคา้และการจดัการดา้นการตลาดระหว่างประเทศเป็นอตัราร้อยละของรายไดค่้าห้องพกัทั้งหมดตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
สญัญาน้ีส้ินสุดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

- บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าท่ีดินเพื่อใชเ้ป็นท่ีตั้งอาคารโรงแรมของบริษทัมีกาํหนดเวลาเช่า 30 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2561 โดยบริษทัผกูพนัท่ีจะจ่าย
ค่าเช่าตามอตัราร้อยละของรายไดร้วมซ่ึงจะปรับเพิ่มข้ึนในแต่ละปีจนถึงอตัราร้อยละคงท่ีของรายไดร้วมต่อปีตามท่ีกาํหนดในสญัญาหรือ
ตามอตัราค่าเช่าขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดในสัญญาแลว้แต่อยา่งใดจะสูงกวา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัมีภาระผกูพนัตามอตัราค่าเช่า 
ขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดในสญัญาท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตเป็นจาํนวนเงินประมาณ 15 ลา้นบาท 

 

- บริษทัได้ทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีและสัญญาบริการกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงเพื่อเปิดภตัตาคาร ซ่ึงบริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายค่าเช่า 
ตามสัญญาเช่าพื้นท่ีและสัญญาบริการเป็นจาํนวนเงินประมาณ 5.4 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัยงัผูกพนัท่ีจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใน
การใชพ้ื้นท่ีเพื่อจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมให้กบับริษทัยอ่ยแห่งน้ีในอตัราร้อยละของรายไดค่้าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีบริษทัขายได้
ตามท่ีระบุในสญัญาโดยสญัญาต่าง ๆ เหล่าน้ีจะส้ินสุดภายในปี พ.ศ. 2559 

 

- บริษทัไดท้าํสัญญาการใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการคา้กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง ในการน้ี บริษทัผูกพนัท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ 
ในเคร่ืองหมายการคา้เป็นอตัราร้อยละของรายไดต้ามท่ีระบุในสญัญา สญัญาน้ีมีกาํหนดระยะเวลา 10 ปี โดยจะส้ินสุดในปี พ.ศ. 2560 

 

- บริษทัไดท้าํสัญญาการบริหารงานโรงแรมกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง โดยบริษทัคู่สัญญารับเป็นผูบ้ริหารงานโรงแรมของบริษทั ในการน้ี
บริษทัผูกพนัท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารงานเป็นอตัราร้อยละของรายไดต้ามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีมีกาํหนดระยะเวลา 10 ปี  
โดยจะส้ินสุดในปี พ.ศ. 2559 

 

- บริษทัไดท้าํสัญญาบริการความช่วยเหลือทางเทคนิคและใช้เคร่ืองหมายการคา้และช่ือทางการคา้จาํนวนสองสัญญากบับริษทัแห่งหน่ึง 
ในต่างประเทศ โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมซ่ึงคาํนวณเป็นอตัราร้อยละของยอดขายตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยสัญญาแรกมีผลตั้งแต่
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2537 โดยทั้งสองสญัญาจะมีผลจนกวา่บริษทัใดบริษทัหน่ึงจะยกเลิกสญัญา  



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั  
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37 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
ส่วนของบริษทัยอ่ย 
 
สัญญาบริหารและบริการ 
 
- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทําสัญญาบริหารโรงแรมกับบริษัทแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยบริษัทคู่สัญญารับเป็นผูบ้ริหารงานโรงแรมของ 

บริษทัย่อย ตามสัญญาน้ีบริษทัย่อยผูกพนัท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารโรงแรมในอตัราระยะเวลา และวิธีการคาํนวณตามท่ีระบุในสัญญา 
สญัญาน้ีมีกาํหนดระยะเวลา 20 ปี ส้ินสุดในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงสญัญาจะสามารถต่ออายไุดอี้ก 10 ปี 

 
- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานโรงแรมกบับริษทัสามแห่ง โดยบริษทัยอ่ยจะไดรั้บบริการ

และไดใ้ชสิ้ทธิและจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญา รวมทั้งผกูพนัท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในอตัราระยะเวลาและ
วิธีการคาํนวณดงัท่ีกล่าวไวใ้นแต่ละสัญญาซ่ึงสัญญาทั้งหมดมีผลใช้บงัคบัตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2549 และส้ินสุดเดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 2567 

 
- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานโรงแรมกบับริษทัสามแห่ง โดยบริษทัยอ่ยจะไดรั้บบริการ

และไดใ้ชสิ้ทธิและจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญา รวมทั้งผกูพนัท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในอตัรา ระยะเวลาและ
วิธีการคาํนวณดงัท่ีกล่าวไวใ้นแต่ละสัญญา ซ่ึงสัญญาทั้งหมดมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 และส้ินสุดเดือนธนัวาคม พ.ศ. 
2560 และเม่ือสญัญาหมดอายแุลว้จะต่ออายไุดอี้ก 20 ปี 

 
- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานโรงแรมกบับริษทัสามแห่งโดยบริษทัยอ่ยจะไดรั้บบริการและ

ไดใ้ช้สิทธิและจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญา รวมทั้งผูกพนัท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในอตัราระยะเวลาและ
วธีิการคาํนวณดงัท่ีกล่าวไวใ้นแต่ละสัญญา ซ่ึงสัญญาทั้งหมดมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2550 และส้ินสุดในเดือนมกราคม  
พ.ศ. 2570 และเม่ือสญัญาหมดอายแุลว้จะต่ออายไุดอี้ก 2 คร้ัง คร้ังละ 20 ปี และ 10 ปี ตามลาํดบั 

 
- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาค่าท่ีปรึกษา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานโรงแรมกบับริษทัในต่างประเทศสองแห่ง โดยบริษทัยอ่ยจะ

ได้รับบริการด้านการดาํเนินงานและการตลาดของโรงแรม และได้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า ความรู้ทางเทคนิคและสิทธิอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัย่อยผูกพนัท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ในอตัรา ระยะเวลาและวิธีการคาํนวณดงัท่ีกล่าวในแต่ละสัญญา ซ่ึงสัญญา
ทั้งหมดมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2554 และส้ินสุดในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2574 

 
- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาอนุญาตให้ทาํการตลาดสาํหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการอยูอ่าศยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานกบับริษทั

ในต่างประเทศ โดยบริษทัยอ่ยจะไดรั้บบริการดา้นการดาํเนินงานและการตลาดของบริษทั และไดใ้ชสิ้ทธิในเคร่ืองหมายการคา้ ความรู้
ทางเทคนิคและสิทธิอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัย่อยผูกพนัท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามอตัราท่ีระบุสัญญา ซ่ึงสัญญาทั้งหมดมีผลใช้
บงัคบัตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 และส้ินสุดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2580 

 
- บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการให้คาํปรึกษา ติดตั้ง ซ่อมแซมและบาํรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศกบับริษทัแห่งหน่ึง โดยบริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการบริการในอตัรา ระยะเวลา
และวธีิการคาํนวณดงัท่ีกล่าวไวใ้นสญัญา โดยมีกาํหนดระยะเวลา 10 ปี ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2550 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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37 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
ส่วนของบริษทัยอ่ย (ต่อ) 
 
สัญญาเช่า 
 
- บริษทัยอ่ยสามแห่งไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินมีกาํหนดเวลาเช่าระหว่าง 30 ถึง 42 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 วนัท่ี 25 มกราคม 

พ.ศ. 2532 และวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ตามลาํดบั โดยบริษทัยอ่ยผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าตามอตัราร้อยละคงท่ีของรายไดร้วม
ซ่ึงจะปรับเพิ่มข้ึนในแต่ละปีจนถึงอตัราร้อยละคงท่ีของรายได้รวมต่อปีตามท่ีกาํหนดในสัญญาหรือตามอตัราค่าเช่าขั้นตํ่าตามท่ี
กาํหนดในสัญญาแลว้แต่อยา่งใดจะสูงกว่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามอตัราค่าเช่าท่ีดินขั้นตํ่าท่ีระบุไว้
ในสญัญาเช่าท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตเป็นจาํนวนเงินประมาณ 81 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 92 ลา้นบาท) 

  
ในปี พ.ศ. 2553 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดมี้การต่อสัญญาเช่าท่ีดินฉบบัเดิมไปอีก 30 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยบริษทัยอ่ย
มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าตามอตัราร้อยละคงท่ีของรายไดร้วมซ่ึงจะปรับเพิ่มข้ึนในแต่ละปีจนถึงอตัราร้อยละคงท่ีของรายไดร้วม 
ต่อปีตามท่ีกาํหนดในสัญญาหรือตามอตัราค่าเช่าขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดในสัญญาแลว้แต่อยา่งใดจะสูงกว่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามอตัราค่าเช่าท่ีดินขั้นตํ่าและค่าตอบแทนพิเศษท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่าท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคตเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 1,132 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557 : 1,132 ลา้นบาท) 

 
- บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาเช่าช่วงท่ีดินท่ีเกาะ Kihavah Huravlhu เป็นเวลา 23 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

เพื่อก่อสร้างโรงแรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้น
สญัญาเช่า จาํนวนเงินประมาณ 36.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2557 : 33.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 
- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเพื่อเช่าท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงแรมของบริษทั ตามสัญญาเช่าน้ี บริษทัยอ่ยไดโ้อนกรรมสิทธิในอาคาร

โรงแรมและส่วนปรับปรุงใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า บริษทัยอ่ยผกูพนัท่ีจะชาํระค่าเช่าตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญาเช่า สัญญาเช่ามีกาํหนดเวลา 30 ปี 
ส้ินสุดในปี พ.ศ. 2586 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัตามอตัราค่าเช่าขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดในสัญญาท่ีจะตอ้ง
จ่ายในอนาคตดงัน้ี 

 
ปี  ล้านบาท 

   

ภายใน 1 ปี  91 
ระหวา่ง 2 - 5 ปี  366 
เกิน 5 ปี  2,056 

  2,513 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

143 

 
37 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
ส่วนของบริษทัยอ่ย (ต่อ) 
 
สัญญาเช่า (ต่อ) 
 
-  บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญารับทาํการปลูกสร้างและเช่าท่ีดินกบัอาคารท่ีปลูกสร้างแลว้กบัสํานักงานพระคลงัขา้งท่ีเม่ือวนัท่ี  

3 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตามสัญญาน้ีสาํนกังานพระคลงัขา้งท่ีตกลงให้บริษทัยอ่ยทาํการปลูกสร้างและบริษทัยอ่ยตกลงรับทาํการปลูก
สร้างอาคารชุดพกัอาศยัและโรงแรมบนท่ีดินของสาํนกังานพระคลงัขา้งท่ี โดยอาคารท่ีจะปลูกสร้างตอ้งขออนุญาตปลูกสร้างในนาม
สาํนกังานพระคลงัขา้งท่ีและสาํนกังานพระคลงัขา้งท่ีเป็นเจา้ของกรรมสิทธิอาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆบนท่ีดินดว้ย และบริษทัยอ่ย
เป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนการปลูกสร้างอาคารโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ ซ่ึงการปลูกสร้างอาคารมีกาํหนดระยะเวลา 4 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานกรุงเทพมหานครใหป้ลูกสร้างได ้และเม่ือการปลูกสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแลว้ สาํนกังาน
พระคลงัขา้งท่ีตกลงให้บริษทัยอ่ยเช่าท่ีดินและอาคารท่ีบริษทัยอ่ยทาํการปลูกสร้างโรงแรม และการพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งมีกาํหนดเวลาเช่า 
30 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินและ
อาคารกบัสาํนกังานพระคลงัขา้งท่ีเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีตกลงกนั คิดเป็นจาํนวนเงิน 477 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกส่วนหน่ึง
ของค่าเช่าดงักล่าวเป็นตน้ทุนโครงการคา้งจ่ายในงบแสดงฐานะการเงินแลว้จาํนวน 271 ลา้นบาท 

 
- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีพกัผ่อนโดยแบ่งเวลา โดยบริษทัยอ่ยผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระค่าเช่า

ตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญาเช่า สัญญาเช่ามีกาํหนดเวลา 30 ปี ส้ินสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2582 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินตามอตัราท่ีตกลงกนัเป็นจาํนวนเงิน 126 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกส่วนหน่ึงของ
ค่าเช่าดงักล่าวเป็นตน้ทุนโครงการคา้งจ่ายในงบแสดงฐานะการเงินแลว้จาํนวน 46 ลา้นบาท 

 
- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าพื้นท่ีภตัตาคาร รวมถึงสัญญาเช่าและสัญญา

บริการ สาํหรับท่ีทาํการสํานกังาน ร้านคา้ ยานพาหนะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาํนกังาน โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 30 ปี  
ซ่ึงจะตอ้งจ่ายดงัต่อไปน้ี 
 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ล้านบาท ล้านเหรียญออสเตรเลยี ล้านบาท ล้านเหรียญออสเตรเลยี 
     

ภายใน 1 ปี 1,125 23 1,064 24 
ระหวา่ง 2 ปี - 5 ปี 1,022 52 1,236 56 

หลงัจาก 5 ปี 27 8 85 3 

รวม 2,174 83 2,385 83 

 
นอกจากน้ียงัมีค่าเช่าพื้นท่ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายเป็นอตัราร้อยละของยอดขายหรือยอดขายสุทธิตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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37 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
ส่วนของบริษทัยอ่ย (ต่อ) 

 
สัญญาการใช้เคร่ืองหมายการค้า แฟรนชายส์และค่าสิทธิ 
 
- บริษทัยอ่ยส่ีแห่งไดท้าํสัญญาลิขสิทธ์ิเพื่อให้ไดสิ้ทธิในการดาํเนินงานร้านอาหารต่างๆ โดยบริษทัยอ่ยเหล่านั้นจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทน

โดยคิดจากร้อยละของยอดขาย และปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาค่าลิขสิทธ์ิจ่ายไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย 
 
- ในระหว่างปี พ.ศ. 2552  ถึง พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแปดแห่งซ่ึงประกอบธุรกิจจดัจาํหน่ายและผลิตสินคา้ไดท้าํสัญญาจดัจาํหน่ายสินคา้ 

สัญญาแฟรนชายส์ การใชเ้คร่ืองหมายการคา้และรับบริการทางดา้นเทคนิคทางการตลาดกบับริษทัในต่างประเทศ ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมี
อายุระหว่าง 2 - 10 ปี และสามารถต่ออายุไปไดอี้ก หรือจนกว่าจะมีการบอกเลิกโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ทั้งน้ีบริษทัย่อยตอ้งปฎิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

 
-  บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาสิทธิสาํหรับการดาํเนินกิจการโรงภาพยนตร์กบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศโดยบริษทัยอ่ยผกูพนัท่ีจะ

จ่ายค่าธรรมเนียมตามจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี โดยจะส้ินสุดในปี พ.ศ. 2551 ซ่ึงสัญญาน้ีจะ
สามารถต่ออายสุญัญาไดอี้กคร้ังละ 1 ปี 

 
- บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาสิทธิในการดาํเนินงานโครงการอาคารชุดพกัอาศยักบับริษทัในต่างประเทศแห่งหน่ึงเพื่อให้ไดสิ้ทธิใน

การใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และช่ือการคา้ในการขายโครงการของบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยบริษทัยอ่ยแห่งนั้นจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนโดยคิด
จากร้อยละของยอดขาย และปฎิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงตามท่ีระบุในสญัญา  

 
38 หนังสือคํา้ประกนั 

 
หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อการดาํเนินธุรกิจปกติ มีดงัน้ี 
 

 วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ล้าน ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ ล้าน 
ล้าน 

อาหรับเอ ล้าน 
ล้าน

เหรียญ ล้านเหรียญ 

 บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี หยวน มเิรตส์ บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี 
         

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกให ้         
    บุคคลภายนอก 989.5 8.46 53.11 49.0 15.0 56.1 3.1 20.7 
หนงัสือคํ้าประกนัท่ีกลุ่มบริษทัออกใหแ้ก่           
    สถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนัสินเช่ือของ          
    กลุ่มบริษทั 6,408.1 463.0 144.5 125.0 - 4,594.5 463.0 144.5 
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38 หนังสือคํา้ประกนั (ต่อ) 

 
หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อการดาํเนินธุรกิจปกติ มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

  ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ   ล้านเหรียญ ล้านเหรียญ 

 ล้านบาท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี ล้านหยวน ล้านบาท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี 
        

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกให ้        
    บุคคลภายนอก 726.2 7.6 33.1 78.0 85.1 0.6 - 
หนงัสือคํ้าประกนัท่ีกลุ่มบริษทัออกใหแ้ก่          
    สถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนัสินเช่ือของ         
    กลุ่มบริษทั 6,408.1 292.3 104.5 125.0 4,594.5 292.3 104.5 
 

39 กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
 
กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  
ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7.5 และบริษทัจ่ายสมทบใหใ้นอตัราร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 
ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั ธนาคาร กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 
 

40 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
ในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ซ้ือสินทรัพยแ์ละหุน้ของโรงแรมหลายแห่งในประเทศโปรตุเกส เป็นจาํนวนเงิน 78.2 
ลา้นยโูร หรือเทียบเท่า 3,000 ลา้นบาท 
 
ณ วนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้มีการเข้าซ้ือส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีเหลืออยู่ร้อยละ 20  
ในสินทรัพยก์ลุ่มหน่ึง ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุนเป็นจาํนวนเท่ากบัเงินท่ีบริษทัยอ่ยใหกู้ย้มืและเงินสดจ่าย 
 
 


