
รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

 

ความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2561 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับ 

ปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

งบการเงนิที่ตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย 

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

• งบกําไรขาดทนุรวมและงบกําไรขาดทนุเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั  

• งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั  

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สุด 

วนัเดียวกนั  

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และ 

• หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึง่รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ

ผู้ สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก 

กลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 

ด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม

เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

 



เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ

เร่ืองเหลา่นี ้

 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การรวมธุรกจิ  
 

ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหต ุ35 ของงบการเงิน เก่ียวกบัการซือ้

กิจการธรุกิจ 

 

ในระหว่างปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการ 

ได้เข้าซือ้ NH Hotel Group S.A. ซึ่งเป็นเครือโรงแรมขนาด

ใหญ่ในประเทศสเปน ในราคาท่ีตกลงซือ้ขายเงินลงทุน

จํานวน 86,867 ล้านบาท กลุ่มกิจการได้ซือ้สินทรัพย์และ

หนีส้ินซึ่งมีมูลค่าท่ีเป็นสาระสําคัญจากการซือ้ดังกล่าว 

ผู้บริหารประเมินว่ารายการดงักล่าวเป็นการซือ้ธุรกิจ และได้

ใช้ดลุยพินิจอย่างมีสาระสําคญัในการวดัมลูค่าของสินทรัพย์

ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีได้มา ผลจากรายการดงักล่าว 

ผู้ บ ริหารได้บันทึกกําไรจากการซือ้ในราคาต่ํากว่ามูลค่า

ยติุธรรมจํานวน 708 ล้านบาท 

 

องค์ประกอบท่ีสําคัญของการตรวจสอบรายการซือ้ธุรกิจ

ดงักล่าวเก่ียวข้องกับการวดัมลูค่าสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มาและ

หนีส้ินท่ีรับมาภายใต้การปันส่วนราคาซือ้ ซึ่งผู้ บริหารได้

วา่จ้างผู้ เช่ียวชาญด้านการประเมินภายนอกเพ่ือจดัทําการวดั

มลูคา่ดงักลา่วโดยอ้างอิงข้อสมมติฐานหลกัหลายรายการ 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีการตรวจสอบมีดงันี ้
 

ข้าพเจ้าได้พิจารณารายการซือ้และสัญญาที่เก่ียวข้องเพ่ือทํา

ความเข้าใจรายการดงักลา่วและได้พิจารณาวิธีการประเมินของ

ผู้ บริหารว่าการซือ้กิจการควรบันทึกเป็นการซือ้ธุรกิจหรือไม ่

รวมถึงการกําหนดวนัที่มีการควบคมุธรุกิจธรุกิจที่ซือ้มา 

 

ข้าพ เจ้าได้ประเมินความสามารถ ความเป็น อิสระและ 

ความเป็นกลางของผู้ เช่ียวชาญด้านการประเมินภายนอกท่ี

ผู้บริหารวา่จ้าง 

 

ข้าพเจ้าได้ทําการประเมินวิธีการและสมมติฐานในการประเมิน

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ีรับมาโดย

เปรียบเทียบสมมติฐานของผู้บริหารกบัข้อมลูจากแหล่งข้อมลู

อิสระอ่ืน เพ่ือประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานหลกัท่ี

ใช้ในการปันส่วนราคาซือ้ ในการปฏิบติังานดงักล่าว ข้าพเจ้าได้

ใช้ผู้ เช่ียวชาญของข้าพเจ้าเพ่ือช่วยเหลือในการประเมินความ

สมเหตสุมผลของข้อสมมติฐาน 

 

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการคํานวณการปันส่วนราคาซือ้ และกําไร

จากการจากการซือ้ในราคาต่ํากว่ามลูค่ายติุธรรมที่เกิดจากการ

ซือ้ธุรกิจ ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้สุทธิ 

และมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มา 

 

 



เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

ข้าพเจ้าให้ความสําคญักับประเด็นดงักล่าวเน่ืองจากมลูค่าของ

รายการมีสาระสําคญัสําหรับงบการเงินรวม อีกทัง้ลักษณะของ

รายการเก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นสาระสําคัญของ

ผู้บริหารในการวดัมลูค่าสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มาและมลูค่าของกําไร

จากการซือ้ในราคาต่ํากวา่มลูคา่ยติุธรรม 

 

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

 

จากการปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบวา่ข้อสมมติฐาน

ท่ีสําคัญ ท่ีผู้ บ ริหารใช้ในการพิจารณ ามูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์สทุธิที่ได้มามีความสมเหตสุมผลตามหลกัฐานท่ีมีอยู่  
  

 



 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 

 

การประเมนิการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

ตาม ท่ี เปิ ด เผ ย ใน ห ม าย เห ตุ  4 ขอ งงบ ก ารเงิน เก่ี ย วกับ 

การประมาณ การทางบัญ ชีท่ีสําคัญ และการใช้ดุลยพินิจ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัคา่ความนิยม  
 

กลุ่มกิจการมีค่าความนิยมมูลค่า 7,383 ล้านบาท ณ วันที่  

31 ธั น ว า ค ม  พ .ศ . 2561 ซึ่ ง ราย ก ารห ลั ก เก่ี ย ว ข้ อ งกั บ 

หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดใน 2 ส่วนงานธุรกิจ ได้แก่  

ธุรกิจโรงแรมและสปา และธุรกิจร้านอาหาร กลุ่มกิจการต้อง 

ทําการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมอย่างน้อยเป็น

ประจําทกุปี  
 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผู้บริหารได้จดัทํา

การประเมินการด้อยคา่ของคา่ความนิยมโดย 
 

1.  คํานวณมลูค่าจากการใช้สินทรัพย์ของแต่ละหน่วยสินทรัพย์

ท่ี ก่อให้ เกิดเงินสดโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด วิธีการ

ดังกล่าวใช้กระแสเงินสด (รายได้ และค่าใช้จ่าย) สําหรับ 

แต่ละหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดในระยะเวลา 5 ปี 

และคิดมูลค่าสุดท้ายด้วยอัตราการเติบโตของธุรกิจคงท่ี

ตัง้แต่ปีที่ 5 หลังจากนัน้กระแสเงินสดจะถูกคิดลดกลับมา

เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก

ของเงินทนุ 
 

2.  เปรียบเทียบผลลัพธ์ของมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ของ

หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดกับมูลค่าตามบัญชีของ

หน่วยสินทรัพย์แตล่ะหน่วย  
 

จากการทดสอบการด้อยค่าประจําปี ผู้บริหารสรุปว่าไม่มีค่าเผ่ือ

การด้อยค่าของค่าความนิยม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

โดยสมมติฐานท่ีสําคัญท่ีใช้ได้มีการเปิดเผยในหมายเหตุ 18 

ของงบการเงิน 

 

ข้าพเจ้าให้ความสําคญักบัประเด็นดงักล่าวเน่ืองจากมลูค่าของ

ค่าความนิยมมีมลูค่าประมาณร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวม และ

การประมาณการกระแสเงินสดในแต่ละปีมีความเก่ียวข้องกับ

การใช้ดุลยพินิจของผู้ บ ริหารอย่างมีนัยสําคัญ  ซึ่งอ้างอิง

สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีมีผลมาจากการคาดการณ์สภาวะตลาดและ

เศรษฐกิจในอนาคต 

 

 

 
 

วิธีการตรวจสอบมีดงันี ้
 

ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจ และประเมินข้อมูลส่วนประกอบ 

ในประมาณ การกระแสเงินสด รวมถึ งกระบวนการท่ี ใช้ 

ในการคํานวณ และทดสอบการคํานวณของผู้บริหาร  
 
ข้าพ เจ้าได้ เป รียบ เทียบผลการดําเนินงาน ท่ี เกิดขึ น้จ ริง 

ในปีปัจจุบนักับตวัเลขท่ีคาดการณ์ไว้ในปีก่อนเพ่ือพิจารณาว่า

ผลการดําเนินงานท่ีคาดการณ์ไว้ในปีก่อนเป็นการประมาณการ

ในแง่บวกเกินกวา่ผลการดําเนินงานที่เกิดขึน้จริงหรือไม ่ 
 
ข้าพเจ้าประเมินสมมติฐานท่ีสําคัญของผู้ บริหารท่ีใช้ในการ

ค าด ก ารณ์ โดยการเป รียบ เที ยบ กับ ตั วเลขใน อดี ตและ 

การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม  
 
ข้าพเจ้าได้ทดสอบตวัแปรท่ีนํามาใช้ในการพิจารณาอตัราคิดลด

และทดสอบการคํานวณของอตัราดงักลา่ว  
 
ข้ าพ เจ้ าได้ ป ระเมิ น ความ พ อ เพี ย งขอ งก ารคําน วณ ค่ า 

ความอ่อนไหวในแต่ละหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด  

การประมาณมูลค่าของค่าความนิยมมีความอ่อนไหวตาม 

การเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานท่ีสําคัญ เช่น อัตราการเติบโต

ของธุรกิจ และอัตราคิดลด ในกรณีท่ีอัตราดังกล่าวไม่เป็นไป

ตามท่ีคาดไว้ จะเป็นผลให้คาดการณ์ได้ถึงค่าเผ่ือการด้อยค่า 

ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต  
 
ข้าพเจ้าได้ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยเก่ียวกับสมมติฐานท่ี

สําคญัและความอ่อนไหวในสมมติฐานนัน้ ๆ  
 
จากการปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐาน

ท่ีสําคญัท่ีผู้บริหารใช้ในการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความ

นิยมมีความสมเหตสุมผลตามหลกัฐานท่ีมีอยู่  

 



ข้อมูลอื่น  

กรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอ่ืน ข้อมลูอ่ืนประกอบด้วย ข้อมลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไมร่วมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้ ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปีภายหลงัวนัที่ในรายงาน

ของผู้สอบบญัชีนี ้ 

 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือมั่น 

ตอ่ข้อมลูอ่ืน 

 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาวา่ข้อมลูอ่ืน

มีความขดัแย้งท่ีมีสาระสําคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ

ปรากฏวา่ข้อมลูอ่ืนมีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่ 

 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร

เร่ืองดงักลา่วกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี  ้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีกรรมการพิจารณาวา่จําเป็น เพ่ือให้สามารถจดัทํางบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด  

 

ในการจดัทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่กิจการและบริษัทในการ

ดําเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานตอ่เน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงาน

ตอ่เน่ือง เว้นแตก่รรมการมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุม่กิจการและบริษัท หรือหยดุดําเนินงาน หรือไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้  

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของกลุม่กิจการและบริษัท 



ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ

รายงานของผู้สอบบญัชีซึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงู แต่ไม่ได้เป็น

การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์

อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทกุรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของ 

ผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี ้ 
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและการสงัเกต และสงสยั

เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 

• ระบแุละประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอ่ความเสี่ยงเหลา่นัน้ 

และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบ

ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจาก

การทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไม่

ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ตอ่ความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุม่กิจการและ

บริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ

เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องซึง่จดัทําขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานตอ่เน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบ

บญัชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่าง

มีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่

แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้ สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูล 

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า 

จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้ สอบบัญชีของ

ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดําเนินงาน

ตอ่เน่ือง  

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูว่า 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตกุารณ์ในรูปแบบท่ีทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามท่ี

ควรหรือไม ่

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 

การปฏิบติังานตรวจสอบกลุม่กิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเหน็ของข้าพเจ้า  



ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องท่ีมีนยัสําคญัในระบบการควบคมุภายใน หากข้าพเจ้าได้พบ

ในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นอิสระและ

ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสมัพันธ์ทัง้หมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก 

อาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีใ้นรายงานของ

ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ 

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตผุล

วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ตอ่สว่นได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดงักลา่ว  

 

 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

 

อโนทยั  ลีกจิวัฒนะ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3442 

กรุงเทพมหานคร 

26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 



บริษัท  ไมเนอร์  อนิเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม พ .ศ. 2561

พ .ศ. 2561 พ .ศ. 2560 พ .ศ. 2561 พ .ศ. 2560
ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 12,759,883,522 5,336,158,898 111,546,471 1,079,134,211
เงินลงทนุระยะสัน้ 13 - 1,695,238,408 - -

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 8 14,941,370,577 8,261,569,127 1,545,542,689 1,121,135,591
สินค้าคงเหลือ 9 3,704,741,879 3,116,646,560 6,989,405 6,810,348
ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 10 1,895,809,186 1,886,563,777 - -
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 11 2,616,109,537 1,233,641,355 60,104,226 84,404,578
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย 12 2,188,069,723 - - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 38,105,984,424 21,529,818,125 1,724,182,791 2,291,484,728

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลกูหนีก้ารค้าตามสญัญาระยะยาว 8 3,383,355,977 3,237,938,264 - -

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 13 26,166,370 29,940,218 24,754,790 28,554,770
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 14 - - 6,171,579,290 6,073,492,298
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 14 7,159,591,855 7,087,166,244 2,779,663,176 2,767,066,898
เงินลงทนุในสว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า 14 2,801,463,271 3,542,424,779 - 5,484,460
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 13 531,658,469 67,325 - -
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 15 6,095,827,806 6,174,383,316 141,521,128,254 55,931,483,047
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 16 1,186,244,914 1,189,713,028 - -
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 17 133,124,899,216 51,376,308,409 196,789,346 233,013,162
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 18 62,321,296,375 19,875,743,012 22,780,361 3,838,534
คา่เชา่จา่ยลว่งหน้า 19 2,393,678,961 2,458,481,149 - 622,849
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 31 6,257,144,849 805,406,498 - -
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 20 4,312,998,850 1,792,900,010 418,659,374 44,014,816

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 229,594,326,913 97,570,472,252 151,135,354,591 65,087,570,834

รวมสินทรัพย์ 267,700,311,337 119,100,290,377 152,859,537,382 67,379,055,562

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 20 ถึง 183 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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บริษัท  ไมเนอร์  อนิเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม พ .ศ. 2561

พ .ศ. 2561 พ .ศ. 2560 พ .ศ. 2561 พ .ศ. 2560
ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ

หนีส้ ินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้

   จากสถาบนัการเงิน 21 3,480,538,468 1,554,533,245 3,427,833,826 1,000,962,153
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 22 21,989,418,472 8,952,708,641 538,303,747 468,123,899

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 21 - - 2,089,180,139 1,707,306,993

หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงินท่ีถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งปี  21 13,998,602 7,474,588 - -
เงินกู้ ยืมระยะยาวสว่นท่ีถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งปี  21 9,635,759,029 1,757,932,380 9,303,839,271 653,618,000
หุ้นกู้สว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 21 4,502,710,140 2,000,000,000 4,500,000,000 2,000,000,000
รายได้รอตดับญัชีท่ีถึงกําหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี   189,907,543 125,473,201 1,377,745 194,642
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 491,518,780 325,609,358 21,110,020 17,969,252
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 23 3,125,044,103 1,878,956,661 38,015,572 54,088,637

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน 43,428,895,137 16,602,688,074 19,919,660,320 5,902,263,576

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน

หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน 21 21,823,896 10,264,789 - -
เงินกู้ ยืมระยะยาว 21 73,231,947,709 21,698,332,404 61,687,828,310 13,546,109,566
หุ้นกู้  21 36,007,094,338 23,134,045,000 22,575,011,352 23,134,045,000
หนีส้ินผลประโยชน์พนกังาน 24 911,807,578 222,234,045 16,317,710 16,823,424

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 31 26,587,393,882 5,693,139,078 139,145,422 153,454,388

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 25 4,437,226,277 1,235,461,944 4,283,061 162,588,090

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน 141,197,293,680 51,993,477,260 84,422,585,855 37,013,020,468

รวมหนีส้ ิน 184,626,188,817 68,596,165,334 104,342,246,175 42,915,284,044

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 20 ถึง 183 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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บริษัท  ไมเนอร์  อนิเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม พ .ศ. 2561

พ .ศ. 2561 พ .ศ. 2560 พ .ศ. 2561 พ .ศ. 2560
ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุ้น 26
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญัจํานวน 4,618,914,291 หุ้น 
         มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท
         (พ.ศ. 2560 : 4,621,828,347 หุ้น
         มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 4,618,914,291 4,621,828,347 4,618,914,291 4,621,828,347

   ทนุท่ีออกและชําระแล้ว
      หุ้นสามญัจํานวน 4,618,914,291 หุ้น 
         มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 26 4,618,914,291 4,618,914,291 4,618,914,291 4,618,914,291
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 26 15,014,609,717 15,014,609,717 14,988,957,341 14,988,957,341
ใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัท่ีออก

    โดยบริษัทยอ่ยท่ีหมดอายแุล้ว 104,788,723 104,788,723 - -
กําไรสะสม

    จดัสรรแล้ว - ทนุสํารองตามกฎหมาย 27 464,178,907 464,178,907 464,178,907 464,178,907
    ยงัไมไ่ด้จดัสรร 34,624,841,755 31,062,493,233 5,250,947,891 4,972,290,549
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 28 (6,681,488,019) (3,936,391,289) (583,606,825) (580,569,570)

รวม 48,145,845,374 47,328,593,582 24,739,391,605 24,463,771,518
หุ้นกู้ ท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุ 34 23,777,899,602 - 23,777,899,602 -

รวมสว่นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 71,923,744,976 47,328,593,582 48,517,291,207 24,463,771,518
สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 11,150,377,544 3,175,531,461 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 83,074,122,520 50,504,125,043 48,517,291,207 24,463,771,518

รวมหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ 267,700,311,337 119,100,290,377 152,859,537,382 67,379,055,562

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 20 ถึง 183 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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บริษัท  ไมเนอร์  อนิเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม พ .ศ. 2561

พ .ศ. 2561 พ .ศ. 2560 พ .ศ. 2561 พ .ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 6
รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้อง 44,245,956,139 24,558,688,636 588,112,376 541,679,600
รายได้จากธรุกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจโรงแรม 4,230,119,476 4,706,497,865 92,555,926 105,210,292
รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 22,080,498,673 21,680,963,164 - -
รายได้จากการจดัจําหน่ายและการผลิตสินค้า 4,380,956,478 4,054,865,362 - -
เงินปันผลรับ 456,386,734 38,849,153 1,227,496,853 1,564,210,709
ดอกเบีย้รับ 605,175,207 501,660,627 3,050,277,921 1,894,414,520
รายได้อ่ืน 29 2,840,966,464 2,027,900,447 154,323,924 46,104,452

รวมรายได้ 78,840,059,171 57,569,425,254 5,112,767,000 4,151,619,573

ค่าใช้ จ่าย 30
ต้นทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวข้อง 22,749,174,678 12,500,810,129 234,674,060 261,720,656
ต้นทนุโดยตรงของธรุกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจโรงแรม 1,054,522,199 1,386,549,699 67,141,336 74,138,607
ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 6,488,540,286 6,395,633,930 - -
ต้นทนุขายการจดัจําหน่ายและการผลิตสินค้า 2,474,610,493 2,363,440,317 - -
คา่ใช้จา่ยในการขาย 18,513,730,373 16,140,465,730 145,272,932 97,055,038
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 18,431,011,968 11,693,016,227 599,558,547 500,637,267
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอ้รุนแรง (342,760,006) - - -
ต้นทนุทางการเงิน 2,868,581,300 1,756,739,216 1,900,566,429 1,241,409,985

รวมค่าใช้จ่าย 72,237,411,291 52,236,655,248 2,947,213,304 2,174,961,553

กาํไรจากการดาํเนินงาน 6,602,647,880 5,332,770,006 2,165,553,696 1,976,658,020
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม

และสว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า 14 487,939,496 1,074,244,208 - -

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 7,090,587,376 6,407,014,214 2,165,553,696 1,976,658,020
ภาษีเงินได้ 31 (1,373,984,967) (787,072,461) (42,117,088) (3,440,402)

กาํไรสาํหรับปี 5,716,602,409 5,619,941,753 2,123,436,608 1,973,217,618

การแบ่งปันกาํไร

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 5,444,770,759 5,415,397,011 2,123,436,608 1,973,217,618
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 271,831,650 204,544,742 - -

5,716,602,409 5,619,941,753 2,123,436,608 1,973,217,618

กาํไรต่อห ุ้น 32
กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 1.1788 1.2192 0.4597 0.4442

กําไรตอ่หุ้นปรับลด 1.1332 1.2192 0.4141 0.4442

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 20 ถึง 183 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท  ไมเนอร์  อนิเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สาํหรับปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม พ .ศ. 2561

พ .ศ. 2561 พ .ศ. 2560 พ .ศ. 2561 พ .ศ. 2560
บาท บาท บาท บาท

กําไรสําหรับปี 5,716,602,409 5,619,941,753 2,123,436,608 1,973,217,618

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสร็จอ ื่น

รายการท่ีจะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไรหรือ

ขาดทนุในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

   หลงัออกจากงาน - สทุธิจากภาษี (34,875,888) - 2,767,083 -

รวมรายการท่ีจะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรือขาดทนุในภายหลงั (34,875,888) - 2,767,083 -

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในงบกําไรขาดทนุ

ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์

   ภายหลงัเผ่ือขาย - สทุธิจากภาษี 106,751,208 (105,615,051) (3,037,255) 4,410,438

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน 

   - สทุธิจากภาษี (2,083,895,857) (982,605,819) - -

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักําไร

หรือขาดทนุในภายหลงั (1,977,144,649) (1,088,220,870) (3,037,255) 4,410,438

(ขาดทุน)กาํไรเบด็เสร็จอ ื่นสาํหรับปี - สุทธ ิจากภาษี (2,012,020,537) (1,088,220,870) (270,172) 4,410,438

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 3,704,581,872 4,531,720,883 2,123,166,436 1,977,628,056

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 3,616,294,668 4,376,909,271 2,123,166,436 1,977,628,056

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 88,287,204 154,811,612 - -

3,704,581,872 4,531,720,883 2,123,166,436 1,977,628,056

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 20 ถึง 183 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท  ไมเนอร์  อนิเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
สําหรับปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม พ .ศ. 2561

ใบสําคัญแสดง

สิทธ ิซ ือ้ห ุ้นสามัญ ส่วนตํ่า การเปลี่ยนแปลง

ที่ออกโดย จากรวมกจิการ ส่วนตํ่าจากการ ในมูลค่าของ รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนท ี่ออก ส่วนเกนิ บริษัทย่อย ทุนสํารอง กาํไรสะสมที่ยัง ภายใต้การ ลงทุนเพ ิ่ม เงนิลงทุนใน การแปลงค่า อ ื่นของส่วนของ ผู้ เป็นเจ้าของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช ําระแล้ว มูลค่าหุ้น ท ี่หมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดียวกัน ในบริษัทย่อย หลักทรัพย์เผื่อขาย งบการเงนิ เจ้าของ ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ  ณ วันท ี่ 1 มกราคม พ .ศ. 2560 4,410,368,436 7,639,594,103 104,788,723 464,178,907 27,190,682,429 (755,412,590) (400,242,159) 3,360,933 (1,255,593,207) (2,407,887,023) 37,401,725,575 3,395,100,685 40,796,826,260

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี 
การเพิ่มหุ้นสามญั 208,545,855 7,375,015,614 - - - - - - - - 7,583,561,469 157,363,926 7,740,925,395
ซือ้ธุรกิจ - - - - - - - - - - - (203,973,721) (203,973,721)
ลงทนุเพิ่มในบริษัทย่อย - - - - - - (490,016,526) - - (490,016,526) (490,016,526) (695,582,008) (1,185,598,534)
เงินปันผลจ่าย 33 - - - - (1,543,586,207) - - - - - (1,543,586,207) (115,385,654) (1,658,971,861)
กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี - - - - 5,415,397,011 - - (105,615,051) (932,872,689) (1,038,487,740) 4,376,909,271 154,811,612 4,531,720,883

ยอดคงเหลือ  ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม พ .ศ. 2560 
(ตามที่รายงานไว้เดมิ) 4,618,914,291 15,014,609,717 104,788,723 464,178,907 31,062,493,233 (755,412,590) (890,258,685) (102,254,118) (2,188,465,896) (3,936,391,289) 47,328,593,582 2,692,334,840 50,020,928,422

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 20 ถึง 183 เป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ ื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ส่วนของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

งบการเงนิรวม (บาท)
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บริษัท  ไมเนอร์  อนิเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สําหรับปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม พ .ศ. 2561

ใบสําคญัแสดง

สิทธ ิซ ือ้ห ุ้นสามัญ ส่วนตํ่า การเปลี่ยนแปลง

ท ี่ออกโดย จากรวมกิจการ ส่วนตํ่าจากการ ในมูลค่าของ รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ท ุนท ี่ออก ส่วนเกิน บริษัทย่อย ทุนสํารอง กาํไรสะสมท ี่ยัง ภายใต้การ ลงทุนเพ ิ่ม เงนิลงท ุนใน การแปลงค่า อ ื่นของส่วนของ หุ้นกู้ท ี่มีลักษณะ ผู้ เป็นเจ้าของ ท ี่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าห ุ้น ท ี่หมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จดัสรร ควบคุมเดยีวกัน ในบริษัทย่อย หลักทรัพย์เผื่อขาย งบการเงนิ เจ้าของ คล้ายทุน ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี่ 1 มกราคม พ .ศ. 2561

(ตามท ี่รายงานไว้เดมิ) 4,618,914,291 15,014,609,717 104,788,723 464,178,907 31,062,493,233 (755,412,590) (890,258,685) (102,254,118) (2,188,465,896) (3,936,391,289) - 47,328,593,582 2,692,334,840 50,020,928,422

ผลกระทบหลงัจากตีมลูคา่ยตุิธรรมเสร็จสิน้ 35 - - - - - - - - - - - - 483,196,621 483,196,621

ยอดคงเหลือท ี่ปรับปรุงแล้ว (ปรับปรุงใหม่) 4,618,914,291 15,014,609,717 104,788,723 464,178,907 31,062,493,233 (755,412,590) (890,258,685) (102,254,118) (2,188,465,896) (3,936,391,289) - 47,328,593,582 3,175,531,461 50,504,125,043

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี 

การเพิ่มหุ้นสามญั - - - - - - - - - - - - 75,285,515 75,285,515

ซือ้ธุรกิจ - - - - - - - - - - - - 8,047,095,441 8,047,095,441

ลงทนุเพิ่มในบริษัทย่อย - - - - - - (951,496,527) - - (951,496,527) - (951,496,527) (12,425,224) (963,921,751)

เงินปันผลจา่ย 33 - - - - (1,847,546,349) - - - - - - (1,847,546,349) (223,396,853) (2,070,943,202)

การออกหุ้นกู้ ที่มีลกัษณะคล้ายทนุ 34 - - - - - - - - - - 23,777,899,602 23,777,899,602 - 23,777,899,602

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 5,409,894,871 - - 106,751,208 (1,900,351,411) (1,793,600,203) - 3,616,294,668 88,287,204 3,704,581,872

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม พ .ศ. 2561 4,618,914,291 15,014,609,717 104,788,723 464,178,907 34,624,841,755 (755,412,590) (1,841,755,212) 4,497,090 (4,088,817,307) (6,681,488,019) 23,777,899,602 71,923,744,976 11,150,377,544 83,074,122,520

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 20 ถึง 183 เป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม (บาท)

ส่วนของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอ ื่นของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ ื่น
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บริษัท ไมเนอร์  อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สําหรับปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม พ .ศ. 2561

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ ื่น

การเปลี่ยนแปลง

ส่วนตํ่าจาก ในมูลค่าของ

ทุนท ี่ออก ส่วนเกิน ทุนสํารอง กาํไรสะสม การรวมกิจการภายใต้ เงนิลงทุนใน รวมองค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ที่ยังไม่ได้จัดสรร การควบคุมเดียวกัน หลักทรัพย์เผื่อขาย ของส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ  ณ วันท ี่ 1 มกราคม พ .ศ. 2560 4,410,368,436 7,613,941,727 464,178,907 4,542,659,138 (587,397,515) 2,417,507 (584,980,008) 16,446,168,200

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี 
การเพิ่มหุ้นสามญั 26 208,545,855 7,375,015,614 - - - - - 7,583,561,469
เงินปันผลจ่าย 33 - - - (1,543,586,207) - - - (1,543,586,207)
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี - - - 1,973,217,618 - 4,410,438 4,410,438 1,977,628,056

ยอดคงเหลือ  ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม พ .ศ. 2560 4,618,914,291 14,988,957,341 464,178,907 4,972,290,549 (587,397,515) 6,827,945 (580,569,570) 24,463,771,518

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 20 ถงึ 183 เป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงนิเฉพาะกิจการ  (บาท)

15



บริษัท ไมเนอร์  อนิเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรับปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม พ .ศ. 2561

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ ื่น

การเปลี่ยนแปลง

ส่วนตํ่าจาก ในมูลค่าของ

ทุนท ี่ออก ส่วนเกนิ ท ุนสาํรอง กาํไรสะสม การรวมกจิการภายใต้ เงนิลงทุนใน รวมองค์ประกอบอื่น ห ุ้นกู้ท ี่มีลักษณะ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ที่ยังไม่ได้จดัสรร การควบคุมเดยีวกัน หลักทรัพย์เผื่อขาย ของส่วนของเจ้าของ คล้ายทุน เจ้าของ

ยอดคงเหลือ  ณ วันท ี่ 1 มกราคม พ .ศ. 2561 4,618,914,291 14,988,957,341 464,178,907 4,972,290,549 (587,397,515) 6,827,945 (580,569,570) - 24,463,771,518

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรับปี 
เงินปันผลจ่าย 33 - - - (1,847,546,349) - - - - (1,847,546,349)
การออกหุ้นกู้ ที่มีลกัษณะคล้ายทนุ 34 - - - - - - - 23,777,899,602 23,777,899,602
กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี - - - 2,126,203,691 - (3,037,255) (3,037,255) - 2,123,166,436

ยอดคงเหลือ  ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม พ .ศ. 2561 4,618,914,291 14,988,957,341 464,178,907 5,250,947,891 (587,397,515) 3,790,690 (583,606,825) 23,777,899,602 48,517,291,207

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 20 ถึง 183 เป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  (บาท)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
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บริษัท  ไมเนอร์  อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม พ .ศ. 2561

พ .ศ. 2561 พ .ศ. 2560 พ .ศ. 2561 พ .ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 7,090,587,376 6,407,014,214 2,165,553,696 1,976,658,020
รายการปรับปรุง 
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 16 - 19 5,725,168,750 4,130,145,554 59,572,585 103,932,157
   ตดัจําหนา่ยต้นทนุการกู้ ยืม 21 130,007,576 7,486,760 90,698,522 -
   กําไรจากมลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทนุระยะสัน้ 13 (25,664,856) - - -
   กําไรจากการซือ้ธรุกิจในราคาต่ํากวา่มลูคา่ยติุธรรม 35 (828,802,405) - - -
   กําไรจากการปรับปรุงมลูคา่ยติุธรรมจากการเปล่ียนสถานะ
      ของเงินลงทนุเพ่ือค้า - (163,784,778) - -
   หนีส้งสยัจะสญู (กลบัรายการ) 193,524,111 (104,519,657) (190,123) 42,845
   กลบัรายการคา่เผ่ือสนิค้าเส่ือมสภาพ 9 (8,165,652) (272,219) - -
   สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
      และสว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า 14 (487,939,496) (1,074,244,208) - -
   ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอ้รุนแรง (342,760,006) - - -
   ดอกเบีย้จา่ย 2,868,581,300 1,756,739,216 1,900,566,429 1,241,409,985
   ดอกเบีย้รับ (605,175,207) (501,660,627) (3,050,277,921) (1,894,414,520)
   เงินปันผลรับ (456,386,734) (38,849,153) (1,227,496,853) (1,564,210,709)
   การแปลงคา่งบการเงิน 230,842,599 (12,523,061) - -
   (กําไร) ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากอตัราแลกเปล่ียน (1,803,128,847) (517,795,215) 287,267,421 14,684,502
   การด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม 14 280,000,000 - - -
   ขาดทนุ (กําไร) จากการขาย การด้อยคา่และตดัจําหนา่ยท่ีดิน
       อาคารและอปุกรณ์และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 264,450,915 206,450,464 199,181 (181,978)
   ขาดทนุ (กําไร) จากการขาย การด้อยคา่และตดัจําหนา่ย
      สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนและคา่เชา่จา่ยลว่งหน้า 94,206,826 85,861,856 (7,000) -
   ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 44,833,062 34,073,098 3,496,666 1,858,741
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ ินดาํเนินงาน

   ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (97,742,191) (1,975,366,438) (424,216,975) (211,709,364)
   สนิค้าคงเหลือ (267,770,613) (132,957,931) (179,057) (1,010,337)
   ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย 14,407,426 578,398,385 - -
   สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (549,759,923) 151,231,117 18,466,921 15,700,051
   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 933,918,968 653,505,890 (749,347,214) (1,604,168)
   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 1,875,802,142 323,732,314 (215,032,321) (16,015,672)
   หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน (3,592,472,726) (170,244,186) (17,792,245) (12,429,133)
   จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 24 (50,609,157) (33,322,197) (543,520) (1,423,000)
   หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 421,440,944 (278,762,424) (158,305,028) 716,238

เงนิสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 11,051,394,182 9,330,336,774 (1,317,566,836) (347,996,342)
    จา่ยดอกเบีย้ (2,519,098,390) (1,747,165,299) (1,876,847,675) (1,208,160,133)
    ภาษีเงินได้ (จา่ย) รับคืน (1,171,987,690) (998,359,468) (44,479,824) 5,044,435

เงนิสดสุทธ ิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 7,360,308,102 6,584,812,007 (3,238,894,335) (1,551,112,040)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 20 ถงึ 183 เป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท  ไมเนอร์  อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม พ .ศ. 2561

พ .ศ. 2561 พ .ศ. 2560 พ .ศ. 2561 พ .ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจา่ยจากเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 15 (344,569,180) (1,219,329,012) (94,672,566,718) (17,408,469,125)
เงินสดรับจากการคืนเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 15 677,092,208 321,783,378 6,846,348,368 -
เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทอ่ืนเพ่ิมขึน้ (1,418,256,237) (562,149,622) (10,000) (570,000)
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้บริษัทยอ่ย (สทุธิจากเงินสดท่ีได้มา) (77,607,780,651) (856,816,967) - -
เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้บริษัทยอ่ย - (1,487,754,483) - -
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุทัว่ไป 13 (105,656,426) (23,019) - -
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 13 - (2,044,983,332) - (827)
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุเพ่ิมในบริษัทยอ่ย 14 - - (98,086,992) -
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุเพ่ิมในบริษัทร่วม 14 (26,403,478) (72,439,811) (12,596,278) -
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุเพ่ิมในกิจการร่วมค้า 14 (187,993,764) (647,885,097) - -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุ 13 1,669,054,659 616,144,008 10,000 100,000,000
การไถ่ถอนการลงทนุในกิจการร่วมค้า 14 1,049,433,834 - 5,484,460 -
ดอกเบีย้รับ 605,175,207 437,675,910 3,050,277,921 1,894,414,520
เงินปันผลรับ 833,402,133 355,036,414 1,227,496,853 1,564,210,709
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ (129,964,361) (33,982,935) - -
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (8,809,345,739) (6,017,132,377) (22,049,781) (54,156,887)
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนและคา่เชา่จา่ยลว่งหน้า (784,983,566) (594,894,270) (19,943,218) (291,775)
เงินสดรับจากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ถือไว้เพ่ือขาย - 50,509,176 - -
เงินสดรับจากการจําหนา่ยท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และอสงัหาริมทรัพย์
   เพ่ือการลงทนุ 299,331,176 67,668,922 9,346 1,304,453
เงินสดรับจากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 1,136,161,381 - 7,000 36,655,306

เงนิสดสุทธ ิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (83,145,302,804) (11,688,573,117) (83,695,619,039) (13,866,903,626)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพ่ิมขึน้(ลดลง) 15 - - 527,091,503 (548,078,729)
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 64,867,969,500 10,051,435,785 64,742,203,170 10,051,435,785
เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (62,538,247,058) (9,543,912,709) (62,051,944,909) (9,452,932,759)
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 85,537,786,106 11,974,838,170 84,110,365,470 11,063,764,370
เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 (27,014,972,713) (10,608,030,668) (26,340,990,799) (148,356,180)
เงินสดจา่ยหนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน (1,615,151) (6,778,138) - -
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 21 4,006,242,548 3,689,830,000 4,006,242,548 3,689,830,000
เงินสดจา่ยเพ่ือชําระคืนหุ้นกู้ 21 (3,682,811,066) (4,300,000,000) (2,000,000,000) (4,300,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 26 - 7,583,561,469 - 7,583,561,469
เงินสดรับจากสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานวจควบคมุจากการขายเงิน

   ลงทนุในบริษัทยอ่ย 75,285,515 - - -
เงินสดจา่ยให้สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 14 (1,029,604,075) (1,183,465,338) - -
เงินสดรับจากสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานวจควบคมุจากการลงทนุเพ่ิมในบริษัทยอ่ย - 157,363,926 - -
เงินปันผลจา่ยให้ผู้ ถือหุ้น 33 (1,847,546,349) (1,543,586,207) (1,847,546,349) (1,543,586,207)
เงินปันผลจา่ยให้สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 33 (223,396,853) (115,385,654) - -
เงินสดท่ีได้รับจากการออกหุ้นกู้ ท่ีมีลกัษณะคล้ายทนุ 34 24,821,505,000 - 24,821,505,000 -

เงนิสดสุทธ ิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 82,970,595,404 6,155,870,636 85,966,925,634 16,395,637,749

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 20 ถงึ 183 เป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท  ไมเนอร์  อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 
สาํหรับปีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม พ .ศ. 2561

พ .ศ. 2561 พ .ศ. 2560 พ .ศ. 2561 พ .ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงนิสดและรายการเท ียบเท่าเงนิสดเพ ิ่มข ึน้(ลดลง)สุทธ ิ 7,185,600,702 1,052,109,526 (967,587,740) 977,622,083
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 5,291,559,556 4,305,175,604 1,079,134,211 101,512,128
กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ียน 235,827,372 (65,725,574) - -

เงนิสดและรายการเท ียบเท่าเงนิสดปลายปี 12,712,987,630 5,291,559,556 111,546,471 1,079,134,211

เงนิสดและรายการเท ียบเท่าเงนิสด ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม

พ .ศ. 2561 พ .ศ. 2560 พ .ศ. 2561 พ .ศ. 2560
บาท บาท บาท บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 7 12,759,883,522 5,336,158,898 111,546,471 1,079,134,211
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 21 (46,895,892) (44,599,342) - -

12,712,987,630 5,291,559,556 111,546,471 1,079,134,211

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพ ิ่มเตมิ

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไมใ่ชเ่งินสดท่ีมีสาระสําคญัสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 

พ .ศ. 2561 พ .ศ. 2560 พ .ศ. 2561 พ .ศ. 2560
บาท บาท บาท บาท

ซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์โดยยงัไมชํ่าระเงิน 504,343,869 20,049,150 384,280 384,280

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 20 ถงึ 183 เป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทยเมื่อเดือนตลุำคม พ.ศ. 2531 ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมีที่อยู่ตำมที่ได้จดทะเบียนไว้ดงันี ้
 
กรุงเทพฯ :  ชัน้ 16 อำคำรเบอร์ลี่ยุคเกอร์ 99 ซอย รูเบีย ถ.สุขมุวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

ประเทศไทย 
พทัยำ : 218/2-4 ม.10 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรือ อ.บำงละมงุ จ.ชลบรีุ 20260 ประเทศไทย 
 
เพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรรำยงำนข้อมลูจงึรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยวำ่ “กลุม่กิจกำร” 
 
กำรประกอบธรุกิจของกลุม่กิจกำรสำมำรถสรุปได้ดงันี ้
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลักในด้ำนกำรลงทุน  กำรประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร และกำรจัดจ ำหน่ำยและผลิตสินค้ำ  
กลุ่มกิจกำรประกอบกิจกำรส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจกำรในประเทศต่ำง ๆ ได้แก่ ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปยุโรป  
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ประเทศสำธำรณรัฐมลัดีฟส์ ประเทศสำธำรณรัฐอำหรับเอมิเร็ตส์ ประเทศศรีลงักำ 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบรำซิล และ ประเทศตำ่ง ๆ ในทวีปแอฟริกำใต้ เป็นต้น 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัที่ 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญัที่ใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัต่อไปนี ้
 

2.1 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึน้ตำมหลกักำรบญัชีที่ รับรองทัว่ไปในประเทศไทยภำยใต้พระรำชบญัญัติ
กำรบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
และข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้
พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดัท ำขึน้โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนในกำรวดัมลูค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน 
ยกเว้นเงินลงทนุบำงประเภทซึง่ใช้มลูค่ำยตุิธรรมตำมที่อธิบำยในนโยบำยกำรบญัชี 
 
กำรจัดท ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 
และกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรซึ่งจดัท ำขึน้ตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฎิบัติ และต้อง
เปิดเผยเร่ืองกำรใช้ดลุยพินิจของผู้บริหำรหรือควำมซบัซ้อนหรือเก่ียวกบัข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนยัส ำคญัต่องบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 4  



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 
ตัวเลขที่น ำมำแสดงเปรียบเทียบได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อให้เปรียบเทียบได้ถึงกำรแสดงร ำยกำรที่เปลี่ยนไป 
ในปีปัจจบุนั และให้สอดคล้องกบัลกัษณะที่แท้จริงของรำยกำร มีดงัต่อไปนี ้
 
 งบกำรเงนิรวม 

 
ตำมที่รำยงำน 

ไว้เดมิ 
จดัประเภท 
รำยกำรใหม่ จดัประเภทใหม่ 

 บำท บำท บำท 
    

งบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีสิน้สุด    
   วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
รำยได้จำกกิจกำรโรงแรมและบริกำรที่เก่ียวข้อง 23,387,663,340 1,171,025,296 24,558,688,636 
รำยได้จำกกำรบริหำรจดักำร 1,171,025,296 (1,171,025,296) - 
    

รำยได้จำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย์ 4,258,264,213 (4,258,264,213) - 
รำยได้จำกกำรให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ 345,183,360 (345,183,360) - 
รำยได้จำกกิจกำรบนัเทิง 103,050,292 (103,050,292) - 
รำยได้จำกธรุกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจโรงแรม - 4,706,497,865 4,706,497,865 
    

รำยได้จำกกำรขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 20,016,221,594 1,664,741,570 21,680,963,164 
รำยได้จำกกำรให้สิทธิแฟรนชำยส์ 1,664,741,570 (1,664,741,570) - 
    

ต้นทนุขำยอสงัหำริมทรัพย์ 1,091,159,005 (1,091,159,005) - 
ต้นทนุโดยตรงของกำรให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ 253,393,100 (253,393,100) - 
ต้นทนุโดยตรงของกิจกำรบนัเทงิ 41,997,594 (41,997,594) - 
ต้นทนุโดยตรงของธรุกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจโรงแรม - 1,386,549,699 1,386,549,699 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 
ตวัเลขที่น ำมำแสดงเปรียบเทียบได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อให้เปรียบเทียบได้ถึงกำรแสดงรำยกำรที่เปลี่ยนไปในปี
ปัจจบุนั และให้สอดคล้องกบัลกัษณะที่แท้จริงของรำยกำร มีดงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ตำมที่รำยงำน 

ไว้เดมิ 
จดัประเภท 
รำยกำรใหม่ จดัประเภทใหม่ 

 บำท บำท บำท 
    

งบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีสิน้สุด    
   วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
รำยได้จำกกิจกำรโรงแรมและบริกำรที่เก่ียวข้อง 493,033,352 48,646,248 541,679,600 
รำยได้จำกกำรบริหำรจดักำร 48,646,248 (48,646,248) - 
    

รำยได้จำกกิจกำรบนัเทิง 105,210,292 (105,210,292) - 
รำยได้จำกธรุกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจโรงแรม - 105,210,292 105,210,292 
    

ต้นทนุโดยตรงของกิจกำรบนัเทงิ 74,138,607 (74,138,607) - 
ต้นทนุโดยตรงของธรุกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจโรงแรม - 74,138,607 74,138,607 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจัดท ำขึน้จำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่มี
เนือ้ควำมขดัแย้งกนัหรือมีกำรตคีวำมในสองภำษำแตกตำ่งกนั ให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตคีวำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง 
 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่มีกำรปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมต้นใน
หรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561  
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที ่7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที ่12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียในกิจกำรอื่น 
 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) ได้มีกำรปรับปรุงกำรเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรเปลี่ยนแปลง 
ในหนีส้ินของกิจกำรที่เกิดขึน้จำกกิจกรรมจดัหำเงินทัง้ที่เป็นรำยกำรที่เป็นเงินสดและรำยกำรที่ไมใ่ช่เงินสด 
 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีกำรอธิบำยให้ชัดเจนในเร่ืองวิธีกำรบัญชีส ำหรับภำษีเงินได้ 
รอตดับญัชีกรณีมีสินทรัพย์ที่วดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุิธรรมที่มีจ ำนวนต ่ำกวำ่มลูค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย์ ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้
 
- กรณีสินทรัพย์ที่วดัด้วยมลูค่ำยุติธรรมมีมูลค่ำต ่ำกว่ำฐำนภำษีของสินทรัพย์นัน้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน  

จะถือวำ่มีผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ใช้หกัภำษีเกิดขึน้ 
- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสนันิษฐำนวำ่จะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ในมลูค่ำ

ที่สงูกวำ่มลูค่ำตำมบญัชีได้  
- ในกรณีที่กฎหมำยภำษีอำกรมีข้อจ ำกัดเก่ียวกับแหล่งที่มำของก ำไรทำงภำษี ที่สำมำรถใช้ประโยชน์สินทรัพย์  

ภำษีเงินได้รอตดับญัชีได้เฉพำะในประเภทที่ก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภำษีเงินได้  
รอตดับญัชีจะต้องน ำไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชีที่เป็นประเภทเดียวกนัเทำ่นัน้ 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนที่ใช้หกัภำษีที่เกิดจำกกำรกลบัรำยกำรของผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวที่ใช้หกัภำษีนัน้  

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีกำรอธิบำยให้ชดัเจนว่ำกำรเปิดเผยตำมข้อก ำหนด
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบันี ้ให้ถือปฏิบตัิกับส่วนได้เสียที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย 
ตำมขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเว้นกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน 
โดยสรุป 
 
ผู้บริหำรได้น ำมำตรฐำนกำรบญัชีดังกล่ำวมำปฏิบัติใช้  และพิจำรณำว่ำมำตรฐำนที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่ำวข้ำงต้นไม่มี
ผลกระทบที่มีนยัส ำคญัต่อกลุม่กิจกำร 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตคีวำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ที่มีกำรประกำศแล้ว  
แตย่งัไม่มีผลบงัคบัใช้ 
 
2.2.2.1 สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสญัญำที่ท ำกบัลกูค้ำ 

ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำร
ไม่ได้น ำมำตรฐำนที่ปรับปรุงใหม่ดงักลำ่วมำถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้  
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสญัญำที่ท ำกบัลกูค้ำ ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชีและ 
กำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีดงัต่อไปนี ้
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที ่11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที ่18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 31  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลีย่นเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัที่ 15 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย์ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพย์จำกลกูค้ำ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่นีอ้้ำงอิงหลกักำรว่ำ รำยได้จะรับรู้เมื่อกำรควบคุมในสินค้ำหรือ
บริกำรได้โอนไปยงัลกูค้ำ ซึง่แนวคิดของกำรควบคมุได้น ำมำใช้แทนแนวคิดของควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่
ใช้อยู่เดิม 
 
กำรรับรู้รำยได้ต้องปฏิบตัิตำมหลกักำรส ำคญั 5 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
1) ระบสุญัญำที่ท ำกบัลกูค้ำ 
2) ระบแุตล่ะภำระทีต้่องปฏิบตัิในสญัญำ 
3) ก ำหนดรำคำของรำยกำรในสญัญำ 
4) ปันสว่นรำคำของรำยกำรให้กบัแตภ่ำระที่ต้องปฏิบตัิ และ 
5) รับรู้รำยได้ขณะที่กิจกำรเสร็จสิน้กำรปฏิบตัิตำมแต่ละภำระที่ต้องปฏิบตัิ  
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตคีวำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ที่มีกำรประกำศแล้ว  
แตย่งัไม่มีผลบงัคบัใช้ (ต่อ) 
 
2.2.2.1 สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสญัญำที่ท ำกบัลกูค้ำ 

ซึ่งจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำร
ไม่ได้น ำมำตรฐำนที่ปรับปรุงใหม่ดงักลำ่วมำถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช้ (ต่อ) 
 
กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัจำกวิธีปฏิบตัิในปัจจบุนัได้แก่ 
 
- สินค้ำหรือบริกำรที่แตกต่ำงกันแต่น ำมำขำยรวมกนั จะต้องรับรู้รำยกำรแยกกนั และกำรให้ส่วนลดหรือ

กำรให้ส่วนลดภำยหลงั จำกรำคำตำมสญัญำจะต้องถกูปันส่วนไปยงัแต่ละองค์ประกอบของแต่ละสินค้ำ
หรือบริกำร 

- รำยได้อำจจะต้องถกูรับรู้เร็วขึน้กว่ำกำรรับรู้รำยได้ภำยใต้มำตรฐำนปัจจบุนั หำกสิ่งตอบแทนมีควำมผนั
แปรด้วยเหตผุลบำงประกำร (เช่น เงินจงูใจ กำรให้ส่วนลดภำยหลงั ค่ำธรรมเนียมที่ก ำหนดจำกผลกำร
ปฏิบติังำน คำ่ลิขสิทธ์ิ ควำมส ำเร็จของผลงำน เป็นต้น) - จ ำนวนเงินขัน้ต ่ำของสิ่งตอบแทนผนัแปรจะต้องถกู
รับรู้รำยได้หำกไมไ่ด้มีควำมเสี่ยงที่มีนยัส ำคญัที่จะกลบัรำยกำร 

- จดุที่รับรู้รำยได้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม : รำยได้บำงประเภทที่ในปัจจบุนัรับรู้ ณ เวลำใดเวลำ
หนึง่ ณ วนัสิน้สดุสญัญำอำจจะต้องเปลี่ยนเป็นรับรู้รำยได้ตลอดช่วงอำยสุญัญำ หรือในกรณีตรงกนัข้ำม 

- มีข้อก ำหนดใหม่ที่เฉพำะเจำะจงส ำหรับรำยได้จำกกำรให้สิทธิ กำรรับประกนั ค่ำธรรมเนียมเร่ิมแรกที่ไม่
สำมำรถเรียกคืนได้ และสญัญำฝำกขำย 

- เน่ืองจำกเป็นมำตรฐำนฉบบัใหม่จงึมีกำรเปิดเผยข้อมลูที่เพิ่มมำกขึน้  
 
กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบันีโ้ดยกำรปรับปรุงย้อนหลงัตำมมำตรฐำน
กำรบญัชีฉบบัที่ 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำดโดยมีข้อ
อนโุลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลงั กบัก ำไรสะสม ณ วนัต้นงวดของรอบระยะเวลำรำยงำนที่
เร่ิมต้นใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบันีป้ระกอบกบักำรเปิดเผยข้อมลูเพิ่มเติม 
 
ผู้บริหำรได้ประเมินผลกระทบของมำตรฐำนฉบับนีแ้ละพิจำรณำว่ำกำรปฏิบัติใช้มำตรฐำนฉบับใหม่นีไ้ม่มี
ผลกระทบที่มีนยัส ำคญัในกำรรับรู้รำยได้ 
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

27 

2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตคีวำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ที่มีกำรประกำศแล้ว  
แตย่งัไม่มีผลบงัคบัใช้ (ต่อ) 
 
2.2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่มีกำรปรับปรุง ซึง่จะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมต้น

ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ที่เก่ียวข้องกบักลุ่มกิจกำร ซึง่กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำถือปฏิบตัิก่อนวนั
บงัคบัใช้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 2  
   (ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที ่28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทนุในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที ่40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 2 มีกำรอธิบำยให้ชดัเจนขึน้เก่ียวกบั 
- กำรวดัมลูค่ำของรำยกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยเงินสด กิจกำรต้องไม่น ำเง่ือนไขกำรได้รับ

สิทธิ ซึง่อยู่นอกเหนือเง่ือนไขทำงตลำดมำพิจำรณำในกำรประมำณมลูค่ำยตุิธรรมของกำรจ่ำยโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยเงินสด ณ วนัที่วดัมูลค่ำ แต่ต้องน ำมำปรับปรุงจ ำนวนผลตอบแทนที่รวมอยู่ใน
จ ำนวนที่วดัมลูค่ำของหนีส้ินที่เกิดขึน้จำกรำยกำรดงักลำ่ว 

- เมื่อกิจกำรต้องหกัจ ำนวนภำระผกูพนัภำษีเงินได้ของพนกังำนที่เก่ียวข้องกบักำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
และน ำสง่ภำษีที่หกัไว้ดงักล่ำวซึง่โดยปกติเป็นเงินสด กิจกำรต้องจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำร
จ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช ำระด้วยตรำสำรทนุทัง้หมด เสมือนวำ่ไม่มีลกัษณะของกำรช ำระด้วยยอดสทุธิ 

- กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับปรุงเง่ือนไขของรำยกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เปลี่ยนกำรจดัประเภทจำก
กำรจ่ำยช ำระด้วยเงินสดเป็นกำรจ่ำยช ำระด้วยตรำสำรทนุ 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 28 ได้มีกำรอธิบำยให้ชดัเจนวำ่กิจกำรร่วมลงทนุ กองทนุรวม กองทรัสต์ และกิจกำรทีม่ี
ลกัษณะคล้ำยคลงึกนัที่สำมำรถเลือกวิธีกำรวดัมลูค่ำเงินลงทนุในบริษัทร่วมหรือกำรร่วมค้ำด้วยวิธีมลูค่ำยตุิธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ โดยกิจกำรต้องเลือกวิธีกำรนีใ้นแต่ละบริษัทร่วมหรือกำรร่วมค้ำ ณ วนัที่รับรู้รำยกำรครัง้แรก
ของบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 ได้มีกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับกำรโอนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนไปยัง 
บญัชีอื่นๆ หรือโอนจำกบญัชีอื่นๆ มำเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุจะท ำได้ก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
งำนของอสงัหำริมทรัพย์นัน้โดยมีหลกัฐำนสนบัสนนุ กำรเปลี่ยนแปลงในกำรใช้งำนจะเกิดขึน้เมื่ออสงัหำริมทรัพย์
เข้ำเง่ือนไข หรือสิน้สุดกำรเข้ำเง่ือนไขของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน กำรเปลี่ยนแปลงในควำมตัง้ใจ  
เพียงอย่ำงเดียวไมเ่พียงพอที่จะสนบัสนนุวำ่เกิดกำรโอนเปลี่ยนประเภทของสินทรัพย์นัน้ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตคีวำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ที่มีกำรประกำศแล้ว  
แตย่งัไม่มีผลบงัคบัใช้ (ต่อ) 
 

2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับ 
รอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมำตรฐำนกำรบัญชี 
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปนี ้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนีส้ำมำรถน ำมำใช้
ก่อนวนัที่มีผลบงัคบัใช้เฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที ่32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 7 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัที่ 16 

เร่ือง กำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงของเงินลงทนุ 
   สทุธิในหน่วยงำนตำ่งประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัที่ 19 

เร่ือง กำรช ำระหนีส้ินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทนุ 

 

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดงักล่ำวข้ำงต้น จะน ำมำใช้แทนและยกเลิกมำตรฐำนกำรบญัชี
ดงัต่อไปนี ้
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 101 เร่ือง หนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 103 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูในงบกำรเงินของ 

   ธนำคำรและสถำบนักำรเงินที่คล้ำยคลงึกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 104 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนีท้ี่มีปัญหำ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 105 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทนุ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 106 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินธรุกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทนุ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 107 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผย 

   ข้อมลูส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรแสดง
รำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นหนีส้ินหรือส่วนของเจ้ำของ และกำรหกักลบสินทรัพย์ทำงกำรเงินกบัหนีส้ินทำงกำร
เงิน มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบันีใ้ช้กบักำรจดัประเภทเคร่ืองมือทำงกำรเงินในมมุของผู้ออกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเพื่อ
จดัเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงิน หนีส้ินทำงกำรเงิน และตรำสำรทนุ รวมถึงกำรจดัประเภทดอกเบีย้ เงินปันผล ผลก ำไร
และขำดทนุทีเ่ก่ียวข้อง และสถำนกำรณ์ที่ท ำให้สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีส้ินทำงกำรเงินต้องหกักลบกนั 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 7 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมลูเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดให้กิจกำร
ต้องเปิดเผยข้อมลูเพื่อให้ผู้ ใช้งบกำรเงินสำมำรถประเมินเก่ียวกบัควำมมีนยัส ำคญัของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ที่มีตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินของกิจกำร และลกัษณะและระดบัของควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้จำกเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินที่กิจกำรเปิดรับระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำนและ ณ วันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน รวมทัง้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงดงักลำ่ว 
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2 นโยบำยกำรบัญช ี(ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตคีวำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ที่มีกำรประกำศแล้ว  
แตย่งัไม่มีผลบงัคบัใช้ (ต่อ) 
 

2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับ  
รอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมำตรฐำนกำรบัญชี 
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปนี ้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนีส้ำมำรถน ำมำใช้
ก่อนวนัที่มีผลบงัคบัใช้เฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ตอ่) 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน กล่ำวถึงกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดั
มูลค่ำ กำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีส้ินทำงกำรเงิน กำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
ทำงกำรเงิน และกำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสี่ยง ดงัต่อไปนี ้
 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมลูค่ำ 
- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมลูค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหนีแ้บ่งออกเป็นสำม

ประเภทได้แก่ รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย มลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน มลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยขึน้อยู่กับโมเดลธุรกิจของกิจกำรในกำรจัดกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินนัน้ 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมลูค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรทนุ ต้องวดัมลูค่ำด้วย
มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ โดยกิจกำรสำมำรถเลือกรับรู้สินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำ
สำรทนุด้วยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่นโดยไม่สำมำรถโอนไปเป็นก ำไรหรือขำดทนุ
ในภำยหลงั 

- หนีส้ินทำงกำรเงินจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ยกเว้นหนีส้ิน
ทำงกำรเงินที่ต้องวดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ หรือกิจกำรเลือกวดัมลูค่ำด้วย
มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุเมื่อเข้ำเง่ือนไขที่ก ำหนด 

- ตรำสำรอนพุนัธ์จดัประเภทและวดัมลูค่ำด้วยวิธีมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 
 

- ข้อก ำหนดกำรด้อยค่ำกล่ำวถึงกำรบญัชีส ำหรับผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ต่อ สินทรัพย์ทำง
กำรเงินที่วดัมลูค่ำด้วยวิธีรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย หรือสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหนีท้ี่วดัมลูค่ำ
ด้วยวิธีมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำ และสินทรัพย์ที่ เกิดจำกภำระ
ผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน โดยไม่จ ำเป็นต้องรอให้เกิดเหตกุำรณ์ด้ำนเครดิต
ขึน้ก่อน กิจกำรต้องพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงในคณุภำพเครดิตของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเป็นสำมระดบั 
ในแต่ละระดบัจะก ำหนดวิธีกำรวดัคำ่เผ่ือกำรด้อยค่ำและกำรค ำนวณวิธีดอกเบีย้ที่แท้จริงที่แตกตำ่งกนัไป 
โดยมีข้อยกเว้นส ำหรับลูกหนีก้ำรค้ำหรือสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำน  
ทำงกำรเงินฉบบัที่ 15 ที่ไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินที่มีนยัส ำคญั และลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำ 
จะใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย (simplified approach) ในกำรพิจำรณำคำ่เผ่ือกำรด้อยค่ำ 
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2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่มีกำรปรับปรุง และกำรตคีวำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ที่มีกำรประกำศแล้ว  
แตย่งัไม่มีผลบงัคบัใช้ (ต่อ) 
 

2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับ  
รอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมำตรฐำนกำรบัญชี 
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปนี ้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนีส้ำมำรถน ำมำใช้
ก่อนวนัที่มีผลบงัคบัใช้เฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ตอ่) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน กล่ำวถึงกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดั
มูลค่ำ กำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีส้ินทำงกำรเงิน กำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
ทำงกำรเงิน และกำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสี่ยง ดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 
- กำรบัญ ชีป้องกันควำมเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่ อแสดงผลกระทบในงบกำรเงิน ซึ่งเกิดจำกกิจ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกิจกำรที่ใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินในกำรจัดกำรฐำนะเปิดที่เกิดขึน้จำก
ควำมเสี่ยงนัน้ๆ ซึง่อำจส่งผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทนุ (หรือก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น ในกรณีของเงิน
ลงทุนในตรำสำรทุนที่กิจกำรเลือกแสดงกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 
วิธีกำรดงักล่ำวมีเป้ำหมำยในกำรแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยงภำยใต้กำรบญัชี
ปอ้งกนัควำมเสี่ยงเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจถึงวตัถปุระสงค์และผลกระทบที่เกิดขึน้ 

 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ ให้ควำมชดัเจนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงบญัชีที่เก่ียวกบักำรป้องกนัควำมเสี่ยงของเงินลงทนุ
สทุธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ โดยให้แนวทำงในกำรระบคุวำมเสี่ยงของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศที่
เข้ำเง่ือนไข ให้แนวทำงเก่ียวกับเคร่ืองมือป้องกันควำมเสี่ยงในกำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ ว่ำสำมำรถถือโดยกิจกำรใดๆภำยในกลุ่มกิจกำรมิใช่เฉพำะเพียงบริษัทใหญ่เท่ำนัน้ 
และให้แนวทำงในกำรที่จะระบมุลูค่ำที่จะจดัประเภทรำยกำรใหม่จำกส่วนของเจ้ำของไปยงัก ำไรหรือขำดทนุ
ส ำหรับทัง้เคร่ืองมือปอ้งกนัควำมเสี่ยงและรำยกำรที่มีกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยง 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 19 เร่ือง กำรช ำระหนีส้ินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน  
ให้ข้อก ำหนดทำงบญัชีส ำหรับกรณีที่กิจกำรออกตรำสำรทนุให้แก่เจ้ำหนีเ้พื่อช ำระหนีส้ินทำงกำรเงินทัง้หมด
หรือบำงส่วน กิจกำรต้องวดัมลูค่ำตรำสำรทุนที่ออกให้แก่เจ้ำหนีด้้วยมลูค่ำยุติธรรม กิจกำรต้องตดัรำยกำร
หนีส้ินทำงกำรเงินทัง้หมดหรือบำงส่วนเมื่อเป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบบัที่ 9 ผลต่ำงระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชีของหนีส้ินทำงกำรเงิน (หรือบำงส่วนของหนีส้ินทำงกำรเงิน) ที่ช ำระ
และมลูค่ำยตุิธรรมของตรำสำรทนุที่ออกต้องรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ 
 
ผู้บริหำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินฉบบัเหล่ำนีม้ำใช้  
เป็นครัง้แรก 
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2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ 
 

(1) บริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อยหมำยถึงกิจกำร (ซึง่รวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ที่กลุ่มกิจกำรควบคมุ กลุม่กิจกำรควบคมุกิจกำรเมื่อกลุ่มกิจกำร
มีกำรเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเก่ียวข้องกับผู้ ได้รับกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำให้เกิด  
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใช้อ ำนำจเหนือผู้ ได้รับกำรลงทุน กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยไว้ใน 
งบกำรเงินรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจในกำรควบคมุบริษัทย่อย กลุ่มกิจกำรจะไม่น ำงบกำรเงินของบริษัทย่อย  
มำรวมไว้ในงบกำรเงินรวมนบัจำกวนัที่กลุม่กิจกำรสญูเสียอ ำนำจควบคมุ 
 

กลุม่กิจกำรบนัทกึบญัชีกำรรวมธรุกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนัโดยถือปฏิบตัิตำมวิธีซือ้ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ส ำหรับกำรซือ้
บริษัทย่อย ประกอบด้วยมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซือ้โอนให้และหนีส้ินที่ก่อขึน้เพื่อจ่ำยช ำระให้แก่เจ้ำของเดิมของผู้
ถกูซือ้และสว่นได้เสียในสว่นของเจ้ำของที่ออกโดยกลุม่กิจกำร  
 

สิ่งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์ หรือหนีส้ินที่ผู้ซือ้คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระตำมข้อตกลง ต้นทนุที่
เก่ียวข้องกับกำรซือ้จะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึน้ มลูค่ำเร่ิมแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำและหนีส้ินและหนีส้ินที่
อำจเกิดขึน้ที่รับมำจำกกำรรวมธุรกิจจะถกูวดัมลูค่ำด้วยมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัที่ซือ้ ในกำรรวมธุรกิจแตล่ะครัง้ กลุ่มกิจกำร
วดัมลูค่ำของสว่นได้เสียที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุในผู้ถกูซือ้ด้วยมลูค่ำยตุิธรรม หรือ มลูค่ำของสินทรัพย์สทุธิที่ระบไุด้ของผู้ถกู
ซือ้ตำมสดัส่วนของหุ้นที่ถือโดยสว่นได้เสียที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ 
 

ในกำรรวมธุรกิจที่ด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซือ้ ผู้ ซือ้ต้องวัดมูลค่ำส่วนได้เสียที่ผู้ ซือ้ถืออยู่ในผู้ ถูกซือ้ก่อนหน้ำ  
กำรรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัที่ซือ้และรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทนุที่เกิดขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่นัน้ในก ำไร
หรือขำดทนุ 
 

สิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยออกไปโดยกลุ่มกิจกำร รับรู้ด้วยมลูค่ำยุติธรรม ณ วนัที่ซือ้ กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำ
ยตุิธรรมของสิ่งตอบแทนที่คำดวำ่จะต้องจ่ำยที่รับรู้ภำยหลงัวนัที่ซือ้ซึง่จดัประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ินให้รับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทนุ สิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจ้ำของต้องไม่มีกำรวดัมลูค่ำใหม่ และให้บนัทึกกำร
จ่ำยช ำระในภำยหลงัไว้ในสว่นของเจ้ำของ 
 

ส่วนเกินของมลูค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มลูค่ำส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุในผู้ถูกซือ้ และมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัซือ้
ธรุกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของผู้ถกูซือ้ที่ผู้ซือ้ถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ ที่มำกกวำ่มลูค่ำยตุิธรรมสทุธิ ณ วนัที่
ซือ้ของสินทรัพย์สทุธิที่ระบไุด้ที่ได้มำ ต้องรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม หำกมลูค่ำของมลูค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มลูค่ำส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุในผู้ถกูซือ้ และมลูค่ำยุติธรรม ณ วนัซือ้ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของผู้ถูกซือ้ที่ผู้ซือ้  
ถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ น้อยกว่ำมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อยที่ได้มำเน่ืองจำกกำรซือ้ในรำคำต ่ำกว่ำ
มลูค่ำยตุิธรรม จะรับรู้สว่นต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทนุ 
 

กิจกำรจะตดัรำยกำรบญัชีระหว่ำงกนั ยอดคงเหลือ และก ำไรที่ยงัไม่ได้เกิดขึน้จริงระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำร ขำดทนุที่ยงั
ไม่เกิดขึน้จริงก็จะตดัรำยกำรในท ำนองเดียวกนั เว้นแต่รำยกำรนัน้มีหลกัฐำนวำ่สินทรัพย์ที่โอนระหวำ่งกนัเกิดกำรด้อยค่ำ 
นโยบำยกำรบญัชีของบริษัทย่อยได้ถกูปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุม่กิจกำร 
 

รำยช่ือของบริษัทย่อยของบริษัทได้แสดงไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 14 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

(2) รำยกำรกบัสว่นได้เสียที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ 
 

กลุ่มกิจกำรปฏิบตัิต่อรำยกำรกบัส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็นของเจ้ำของของกลุ่มกิจกำร 
ส ำหรับกำรซือ้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนที่จ่ำยให้และมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
สทุธิของหุ้นที่ซือ้มำในบริษัทย่อยจะถกูบนัทึกในส่วนของเจ้ำของ และก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรขำยในส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ ำนำจควบคมุจะถกูบนัทกึในสว่นของเจ้ำของ 
 

(3) กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั 
 

กลุ่มกิจกำรบนัทกึบญัชีกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพย์และหนีส้ินของกิจกำรที่ถกูน ำมำรวม
ด้วยมลูค่ำตำมบญัชีของกิจกำรที่ถกูน ำมำรวมเฉพำะสดัส่วนที่เคยอยู่ภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนัตำมมลูค่ำที่แสดงอยู่ใน
งบกำรเงินรวมของบริษัทใหญ่ล ำดบัที่สูงสุดที่ต้องจัดท ำงบกำรเงินรวมก่อนกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน  
ณ วนัที่มีกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั โดยกลุม่กิจกำรต้องปรับปรุงรำยกำรเสมือนวำ่กำรรวมธุรกิจได้เกิดขึน้
ตัง้แต่วนัต้นงวดในงบกำรเงินงวดก่อนที่น ำมำเปรียบเทียบซึ่งเป็นไปตำมแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจ
ภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนัที่ออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี 
 

ต้นทุนกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน  เป็นผลรวมของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ให้ไป  หนีส้ินที่เกิดขึน้ 
หรือรับมำและตรำสำรทนุที่ออกโดยผู้ซือ้ ณ วนัที่มีกำรแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรควบคมุ ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เก่ียวข้อง 
ในกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกัน เช่น ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพจ่ำยที่ปรึกษำกฎหมำย และที่ปรึกษำอื่นในกำร 
รวมธุรกิจ ค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเบียน รวมถึงรำยจ่ำยในกำรจัดเตรียมข้อมูลให้แก่ผู้ ถือหุ้น  รับรู้เป็นต้นทุนของ 
เงินลงทนุในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยทนัทีในงบกำรเงินรวมในงวดที่มีกำรรวมธุรกิจเกิดขึน้ 

 

ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนของกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน  กับส่วนได้เสียของผู้ ซือ้ในมูลค่ำตำมบัญชีของ
กิจกำรที่ถกูน ำมำรวม แสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกินทนุจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั” ในส่วนของเจ้ำของ 
โดยกลุม่กิจกำรจะตดัรำยกำรนีอ้อกเมื่อขำยเงินลงทนุออกไปโดย(โอนไปยงัก ำไรสะสม) 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

(4) บริษัทร่วม 
 
บริษัทร่วมเป็นกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคมุซึง่โดยทัว่ไปก็คือกำรที่กลุ่มกิจกำร
ถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหวำ่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมด เงินลงทนุในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้
วิธีสว่นได้เสียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม  
 
รำยช่ือของบริษัทร่วมของกลุม่กิจกำรได้แสดงไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 14 
 

(5) กำรร่วมกำรงำน 
 
เงินลงทนุในกำรร่วมกำรงำนจะถกูจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั หรือกำรร่วมค้ำ โดยขึน้อยู่กบัสิทธิและภำระผกูพนั
ตำมสญัญำของผู้ เข้ำร่วมกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสร้ำงรูปแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน กลุ่มกิจกำรได้ประเมิน
ลกัษณะของกำรร่วมกำรงำนที่มีและพิจำรณำวำ่เป็นกำรร่วมค้ำ เงินลงทนุในกำรร่วมค้ำรับรู้โดยใช้วิธีสว่นได้เสียในกำรแสดง
ในงบกำรเงินรวม 
 
รำยช่ือของกิจกำรร่วมค้ำของกลุม่กิจกำรได้แสดงไว้ในหมำยเหตปุระกอบกำรเงินข้อ 14 
 

(6) กำรบนัทกึเงินลงทนุตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 
ภำยใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุม่กิจกำรรับรู้เงินลงทนุเมื่อเร่ิมแรกด้วยรำคำทนุ มลูค่ำตำมบญัชีของเงินลงทนุนีจ้ะเพิ่มขึน้หรือลดลง
ในภำยหลงัวนัที่ได้มำด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทนุของผู้ ได้รับกำรลงทนุตำมสดัส่วนที่ผู้ลงทนุมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทนุใน
บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำของกลุม่กิจกำร รวมถึงค่ำควำมนิยมที่ระบไุด้ ณ วนัที่ซือ้เงินลงทนุ 
 
ถ้ำส่วนได้เสียของเจ้ำของในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนยัส ำคญั กิจกำรต้องจดัประเภท
รำยกำรที่เคยรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่นเข้ำก ำไรหรือขำดทนุเฉพำะสดัส่วนในส่วนได้เสียของเจ้ำของที่ลดลง ก ำไรและ
ขำดทนุจำกกำรลดสดัสว่นในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

(6) กำรบนัทกึเงินลงทนุตำมวิธีสว่นได้เสีย (ตอ่) 
 
ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทนุของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำที่เกิดขึน้ภำยหลงักำรได้มำจะรวมไว้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน และส่วนแบ่งในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดขึน้ภำยหลังกำรได้มำจะรวมไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลังกำรได้มำดังกล่ำวข้ำงต้นจะปรับปรุงกับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุน  
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำมีมูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสียของ 
กลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยำวใด  ๆ ซึ่งโดยเนือ้หำแล้วถือเป็นส่วนหนึ่งของ 
เงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนอีกต่อไป   
เว้นแตก่ลุม่กิจกำรมีภำระผกูพนัในหนีข้องบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำหรือรับวำ่จะจ่ำยหนีแ้ทนบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 
กลุม่กิจกำรมีกำรพิจำรณำทกุสิน้รอบระยะเวลำบญัชีวำ่มีข้อบง่ชีท้ี่แสดงวำ่เงินลงทนุในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำเกิดกำร
ด้อยค่ำหรือไม่ หำกมีข้อบ่งชีเ้กิดขึน้กลุ่มกิจกำรจะค ำนวณผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำ โดยเปรียบเทียบมลูค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้รับคืนกับมลูค่ำตำมบญัชีของเงินลงทนุ และรับรู้ผลต่ำงไปที่ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) ของเงินลงทนุในบริษัทร่วมและ
กำรร่วมค้ำในก ำไรหรือขำดทนุ 
 
รำยกำรก ำไรที่ยงัไม่ได้เกิดขึน้จริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบับริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะตดับญัชีเท่ำที่กลุ่มกิจกำรมีส่วนได้เสีย
ในกำรร่วมค้ำนัน้ รำยกำรขำดทนุที่ยงัไม่ได้เกิดขึน้จริงก็จะตดับญัชีในท ำนองเดียวกัน  เว้นแต่รำยกำรนัน้มีหลกัฐำนว่ำ
สินทรัพย์ที่โอนระหว่ำงกันเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะเปลี่ยนนโยบำยกำรบญัชีเท่ำที่จ ำเป็น เพื่อให้
สอดคล้องกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุม่กิจกำร 
 

(7) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ จะบนัทกึบญัชีด้วยรำคำทนุหกัค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำ ต้นทุนจะมีกำรปรับเพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำของสิ่งตอบ
แทนที่คำดวำ่ต้องจ่ำย ต้นทนุจะรวมต้นทนุทำงตรงที่เก่ียวข้องจำกกำรได้มำของเงินลงทนุนี ้
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2.4 กำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 
รำยกำรที่รวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจกำรถกูวดัมลูค่ำโดยใช้สกลุเงินของสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจหลกัที่บริษัท
ด ำเนินงำนอยู่ (สกลุเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงในสกลุเงินบำท ซึง่เป็นสกลุเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและสกลุเงิน
ที่ใช้น ำเสนองบกำรเงินของบริษัท 
 
กลุ่มกิจกำรแปลงค่ำรำยกำรที่เป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศให้เป็นสกลุเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่
เกิดรำยกำรและแปลงค่ำสินทรัพย์และหนีส้ินเป็นตวัเงินซึง่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศให้เป็นเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน โดยใช้อตัรำ
แลกเปลี่ยน ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยช ำระที่เป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์และหนีส้ินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ได้บันทึกไว้ในก ำไรหรือ
ขำดทนุ  
 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงินลงทุนในตรำสำรหนีแ้ละสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่นวัดมูลค่ำโดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ให้รวมผลต่ำง
ดงักลำ่วเป็นรำยกำรก ำไรหรือขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน สว่นผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงิน เช่น เงินลงทนุใน
ตรำสำรทุนที่ถือไว้เพื่อค้ำ ให้รวมผลต่ำงดงักล่ำวเป็นรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยุติธรรม นอกจำกนี ้
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงินลงทนุในตรำสำรทนุที่ถือไว้เผ่ือขำยให้รวมไว้ในส่วนเกินทนุจำกกำรตีมลูค่ำยุติธรรมซึ่งแสดงอยู่ใน
สว่นของเจ้ำของ 
 
รำยกำรในงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำท โดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน
ถวัเฉลี่ยในระหวำ่งปี และรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แปลงค่ำเป็นเงินบำท โดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศได้รวมไปยงัส่วนของผู้ ถือหุ้น 
และเมื่อมีกำรจ ำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนัน้ ผลสะสมของผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำทัง้หมดดงักล่ำว ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
รำยกำรก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยงำนตำ่งประเทศนัน้ในงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ 
 
ค่ำควำมนิยมและกำรปรับมลูค่ำยุติธรรมที่เกิดจำกกำรซือ้หน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นสินทรัพย์และหนีส้ินของหน่วยงำนใน
ต่ำงประเทศนัน้และแปลงคำ่ด้วยอตัรำปิด 
 

2.5 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ข้อมลูจ ำแนกตำมสว่นงำนแสดงแบง่ตำมสว่นงำนด ำเนินงำนและตำมภมูิศำสตร์ของกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของกลุม่กิจกำร  
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถกูรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้ผู้มีอ ำนำจตดัสินใจสงูสดุด้ำนกำรด ำเนินงำน  
ผู้มีอ ำนำจตดัสินใจสงูสดุด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบคุคลที่มีหน้ำที่ในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ
สว่นงำนด ำเนินงำน ซึง่พิจำรณำว่ำคือ ประธำนกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริหำร 
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2.6 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ  เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม  
เงินลงทนุระยะสัน้อื่นที่มีสภำพคล่องสงูซึง่มีอำยไุม่เกินสำมเดือนนบัจำกวนัที่ได้มำ และเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เงินเบิกเกินบญัชี
ธนำคำรจะแสดงไว้ในสว่นของของหนีส้ินหมนุเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

2.7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 
ลกูหนีก้ำรค้ำรับรู้เร่ิมแรกด้วยมลูค่ำตำมใบแจ้งหนี ้และจะวดัมลูค่ำตอ่มำด้วยจ ำนวนเงินที่เหลืออยู่หกัด้วยค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
ซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้งวด ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
ลกูหนีก้ำรค้ำเปรียบเทียบกบัมลูค่ำที่คำดว่ำจะได้รับจำกลกูหนีก้ำรค้ำ หนีส้ญูที่เกิดขึน้จะรับรู้ไว้ในก ำไรหรือขำดทนุโดยถือเป็นส่วน
หนึง่ของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 
ลูกหนีก้ำรค้ำตำมสัญญำระยะยำวเป็นลูกหนีจ้ำกกำรขำยสิทธิในสถำนที่พักผ่อนโดยแบ่งเวลำ โดยรับช ำระคืนเป็นงวด  
ซึ่งครอบคลมุระยะเวลำมำกกว่ำหนึ่งปี ลกูหนีก้ำรค้ำวดัมลูค่ำเร่ิมแรกด้วยจ ำนวนเงินตำมสญัญำหกัด้วยยอดผ่อนช ำระที่ ได้รับ
แล้ว และจะวดัมลูค่ำต่อมำด้วยจ ำนวนเงินที่เหลืออยู่หกัด้วยค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ  
ณ วนัสิน้งวด ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของลกูหนีก้ำรค้ำเปรียบเทียบกบัมลูค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้รับจำกลกูหนีก้ำรค้ำ หนีส้ญูที่เกิดขึน้จะรับรู้ไว้ในก ำไรหรือขำดทนุโดยถือเป็นสว่นหนึ่งของคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

2.8 สนิค้ำคงเหลือ 
 
สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำประเภทอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม ค ำนวณโดยวิธีถวัเฉลี่ยเคลื่อนไหว สินค้ำส ำเร็จรูปและวตัถดุิบจำกธุรกิจกำรผลิต และสินค้ำประเภทสปำ ค ำนวณโดย
วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั ส่วนสินค้ำประเภทแฟชัน่และเคร่ืองส ำอำง ค ำนวณโดยวิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน ต้นทนุของกำรซือ้ประกอบด้วย
รำคำซือ้ และค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องโดยตรงกบักำรซือ้สินค้ำนัน้ เช่น ค่ำอำกรขำเข้ำและค่ำขนส่ง หกัด้วยสว่นลดจำกกำรจ่ำยเงินตำม
เง่ือนไข สว่นลดจำกกำรรับประกนัสินค้ำ หรือสว่นลดกำรน ำบตัรสว่นลดไปขึน้เป็นเงินสด (rebate) ต้นทนุของสินค้ำส ำเร็จรูปและ
งำนระหว่ำงท ำประกอบด้วยค่ำออกแบบ ค่ำวตัถดุิบ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง และค่ำโสหุ้ยในกำรผลิตซึง่ปันส่วนตำม
เกณฑ์กำรด ำเนินงำนตำมปกติ แต่ไมร่วมต้นทนุกำรกู้ ยืม มลูค่ำสทุธิที่จะได้รับประมำณจำกรำคำปกติที่คำดวำ่จะขำยได้ของธรุกิจหกั
ด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นเพื่อให้สินค้ำนัน้ส ำเร็จรูปรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีค่ำเผ่ือกำรลดมลูค่ำของสินค้ำ
เก่ำ ล้ำสมยั หรือเสื่อมคณุภำพเท่ำที่จ ำเป็น 
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2.9 ที่ดนิและโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย 

 

ที่ดินและโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำย แสดงด้วยรำคำทนุหรือมลูค่ำสทุธิที่คำดวำ่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่รำคำทนุ
ค ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก รำคำทุนประกอบด้วย ที่ดิน ค่ำพัฒนำที่ดิน ค่ำก่อสร้ำง ค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องโดยตรงกับ
โครงกำรและดอกเบีย้เงินกู้ ยืมที่เก่ียวข้อง ซึง่จะหยดุบนัทกึดอกเบีย้จ่ำยเข้ำมำเป็นต้นทนุเมื่องำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 

 
2.10 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสนิทรัพย์ที่จ ำหน่ำย) ที่ถอืไว้เพื่อขำย 

 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ ำหน่ำย) จะถกูจดัประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยเมื่อมลูค่ำตำมบญัชีที่จะได้รับ
คืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้ต้องมีควำมเป็นไปได้สงูมำก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน(หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จ ำหน่ำย)  
นัน้จะวดัมลูค่ำด้วยจ ำนวนที่ต ่ำกว่ำระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชีกบัมลูค่ำยตุิธรรมหกัต้นทนุในกำรขำย 

 
2.11 เงนิลงทุนอื่น 

 

กลุ่มกิจกำรจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำเป็นสำมประเภทคือ  
เงินลงทนุเพื่อค้ำ เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย และเงินลงทนุทัว่ไป กำรจดัประเภทขึน้อยู่กบัจดุมุง่หมำยขณะลงทนุ ฝ่ำยบริหำร
จะเป็นผู้ก ำหนดกำรจดัประเภทที่เหมำะสมส ำหรับเงินลงทนุ ณ เวลำลงทนุและทบทวนกำรจดัประเภทเป็นระยะ 
 

1. เงินลงทนุเพื่อค้ำ คือ เงินลงทนุเพื่อจดุมุ่งหมำยหลกัในกำรหำก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำในช่วงเวลำสัน้ และแสดงรวม
ไว้ในสินทรัพย์หมนุเวียน 

 

2. เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย คือ เงินลงทนุที่จะถือไว้โดยไมร่ะบชุ่วงเวลำและอำจขำยเพื่อเสริมสภำพคล่องหรือเมื่ออตัรำ
ดอกเบีย้เปลี่ยนแปลง  

 

3. เงินลงทนุทัว่ไป คือ เงินลงทนุในตรำสำรทนุที่ไมม่ีตลำดซือ้ขำยคลอ่งรองรับ 
 

ทกุหมวดหมู่ของเงินลงทนุบนัทึกเร่ิมต้นในรำคำต้นทนุ ซึ่งเท่ำกบัมลูค่ำยตุิธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มำซึง่เงินลงทนุนัน้ 
รวมทัง้ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำรำยกำร 
 

เงินลงทนุเพื่อค้ำและเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยวดัมลูค่ำในเวลำต่อมำด้วยมลูค่ำยตุิธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทนุที่ยงัไม่
เกิดขึน้จริงของเงินลงทนุเพื่อค้ำรับรู้ในงบก ำไรขำดทนุ รำยกำรก ำไรและขำดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงของเงินลงทนุเผ่ือขำยรับรู้ใน
สว่นของก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น 
 

เงินลงทนุทัว่ไป แสดงด้วยรำคำทนุหกัค่ำเผ่ือกำรลดลงของมลูค่ำ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.11 เงนิลงทุนอื่น (ตอ่) 
 

บริษัทจะทดสอบค่ำเผ่ือกำรลดลงของมลูค่ำของเงินลงทนุเมื่อมีข้อบ่งชีว้่ำเงินลงทนุนัน้อำจมีค่ำเผ่ือกำรลดลงของมลูค่ำเกิดขึน้ 
หำกรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมลูค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริษัทจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผ่ือกำรลดลงของ
มลูค่ำรวมไว้ในงบก ำไรขำดทนุ 
 

ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุ ผลต่ำงระหว่ำงมลูค่ำยตุิธรรมของผลตอบแทนสทุธิที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยเมื่อเปรียบเทียบกบัรำคำ
ตำมบญัชีของเงินลงทนุนัน้จะบนัทึกรวมอยู่ในก ำไรหรือขำดทนุ กรณีที่จ ำหน่ำยเ งินลงทนุที่ถือไว้ในตรำสำรหนีห้รือตรำสำรทนุ
ชนิดเดียวกนัออกไปบำงสว่น รำคำตำมบญัชีของเงินลงทนุที่จ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใช้วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัด้วยรำคำตำมบญัชี
จำกจ ำนวนทัง้หมดที่ถือไว้ 
 

2.12 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
 
อสงัหำริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มขึน้ของมลูค่ำของสินทรัพย์หรือ  
ทัง้สองอย่ำง และไม่ได้มีไว้ใช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร จะถูกจัดประเภทเป็น อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน รวมถึง
อสงัหำริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงหรือพฒันำเพ่ือเป็นอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุในอนำคต 
 
กำรรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรกของอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุด้วยวิธีรำคำทนุ รวมถึงต้นทนุในกำรท ำรำยกำรและต้นทนุกำรกู้ ยืม 
ต้นทนุกำรกู้ ยืมที่เกิดขึน้เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรได้มำ กำรก่อสร้ำงหรือผลิตอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุนัน้จะรวมเป็นส่ วน
หนึ่งของต้นทนุของอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ ต้นทนุกำรกู้ ยืมจะถกูรวมในขณะที่กำรซือ้หรือกำรก่อสร้ำงและจะหยดุพกัทนัที
เมื่อสินทรัพย์นัน้ก่อสร้ำงเสร็จอย่ำงมีนยัส ำคญั หรือระหวำ่งที่กำรด ำเนินกำรพฒันำสินทรัพย์ที่เข้ำเง่ือนไขหยดุชะงกัลง 
 
หลงัจำกกำรรับรู้เมื่อเร่ิมแรก อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุจะบนัทึกด้วยวิธีรำคำทนุ หกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผ่ือผลขำดทนุ
จำกกำรด้อยค่ำ 
 
ที่ดินไม่มีกำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุอื่น ๆ จะค ำนวณตำมวิธีเส้นตรง เพื่อที่ปันส่วน
รำคำทนุตลอดประมำณกำรอำยกุำรให้ประโยชน์ดงันี ้
 
สว่นปรับปรุงที่ดิน อำยสุญัญำเช่ำ 
อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร อำยสุญัญำเช่ำ และ 20 ปี 
 
กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเข้ำเป็นมลูค่ำบญัชีของสินทรัพย์จะกระท ำก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุม่กิจกำรจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ และต้นทุนสำมำรถวดัมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ
ทัง้หมดจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึน้ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิน้ส่วนของอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ จะตดัมลูค่ำตำมบญัชี
ของสว่นที่ถกูเปลี่ยนแทนออก  
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.13 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์อื่นทัง้หมดวดัมลูค่ำด้วยรำคำทนุหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ต้นทนุเร่ิมแรกจะรวมต้นทนุทำงตรงอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้องกบักำรซือ้สินทรัพย์นัน้ รวมถึงต้นทนุที่ประมำณในเบือ้งต้นส ำหรับกำรรือ้ กำรขนย้ำย และกำรบรูณะสถำนที่ตั ง้ของ
สินทรัพย์ซึง่เป็นภำระผกูพนัของกิจกำรเป็นสว่นหนึ่งของรำคำทนุของสินทรัพย์ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึน้ภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตำมควำมเหมำะสม  
เมื่อต้นทนุนัน้เกิดขึน้และคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริษัทและต้นทนุดงักล่ำวสำมำรถวดัมลูค่ำได้อย่ำง
น่ำเช่ือถือ และจะตดัมลูค่ำตำมบญัชีของชิน้ส่วนที่ถกูเปลี่ยนแทนออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอื่น ๆ กลุ่มกิจกำรจะ
รับรู้ต้นทนุดงักลำ่วเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทนุเมื่อเกิดขึน้ 
 
ที่ดินไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์อื่นค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุ 
กำรให้ประโยชน์ที่ประมำณกำรไว้ของสินทรัพย์ดงัต่อไปนี ้
 
สว่นปรับปรุงอำคำรเช่ำ อำยสุญัญำเช่ำ และ 5 - 30 ปี 
อำคำรและอปุกรณ์ประกอบ อำยสุญัญำเช่ำ และ 5 - 60 ปี 
สว่นปรับปรุงอำคำร อำยสุญัญำเช่ำ และ 10 ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5 - 15 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้และอปุกรณ์อื่น 4 - 15 ปี 
ยำนพำหนะ 4 - 5 ปี 
 
ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรจะมีกำรทบทวนและปรับปรุงมลูค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์  
ให้เหมำะสม 
 
ในกรณีที่มลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์สงูกว่ำมลูค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน มลูค่ำตำมบญัชีจะถกูปรับลดให้เท่ำกบัมลูค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รับคืนทนัที  
 
เคร่ืองใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจโรงแรมแสดงในรำคำทุนหลงัจำกหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม ส่วนที่ซือ้เพิ่มเติมจะถือเป็นเคร่ืองใช้ใน
โรงแรมและถือเป็นค่ำใช้จ่ำยทนัทีเมื่อมีกำรเบิกใช้  
 
เมื่อมีกำรซือ้อปุกรณ์ในกำรด ำเนินงำนและเคร่ืองใช้ในครัวของธุรกิจภตัตำคำรอำหำรจะแสดงด้วยรำคำทนุ โดยที่ยงัไม่มีกำรคิดค่ำ
เสื่อมรำคำจนกระทั่งเมื่อมีกำรเบิกครัง้แรกเพื่อใช้ในภัตตำคำร โดยจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำร ใช้งำน  
เป็นระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัที่เร่ิมใช้ครัง้แรก กำรเบิกใช้ครัง้ต่อไปเพื่อกำรเปลี่ยนแทนจะถือเป็นค่ำใช้จ่ำยทนัที  
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2.13 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
ในกรณีที่มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนรูปแบบกำรตกแต่งของภตัตำคำร ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จะบนัทกึเป็นค่ำปรับปรุงอำคำรหรือค่ำปรับปรุง
สินทรัพย์เช่ำ โดยคิดค่ำเสื่อมรำคำด้วยวิธีเส้นตรงด้วยอำยุที่เหลือของสญัญำเช่ำอำคำรหรือตำมอำยกุำรใช้งำนโดยประมำณ 5 ปี 
แล้วแต่ระยะเวลำใดจะสัน้กวำ่ 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำก 
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์กบัมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บญัชีผลก ำไรหรือขำดทนุอื่นสทุธิในงบก ำไรขำดทนุ 
 

2.14 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 
สทิธิในกำรบริหำรสนิทรัพย์  
 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์แสดงด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ ต้นทุนของสิทธิดังกล่ำวตัด
จ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยขุองสญัญำหรืออำยกุำรใช้งำนของอำคำรที่เก่ียวข้องภำยในระยะเวลำไม่มำกกวำ่ 40 ปี 
 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ไม่มีกำรปรับมลูค่ำเน่ืองจำกไม่ได้มีตลำดซือ้ขำยคล่องรองรับ ระยะเวลำและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมี
กำรทบทวนทกุสิน้งวดบญัชี 
 
ทรัพย์สนิทำงปัญญำ 
 
ทรัพย์สินทำงปัญญำวดัมลูค่ำด้วยรำคำซือ้และประกอบด้วยสิทธิกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อบริหำรจดักำรสินทรัพย์ และด ำเนินกำร
เก่ียวกบัสิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสตูรอำหำรและอปุกรณ์ที่พฒันำขึน้เอง ซึง่ท ำให้กลุ่มกิจกำรได้เปรียบ
กวำ่คูแ่ข่ง ทรัพย์สินทำงปัญญำตดัจ ำหน่ำยที่ระยะเวลำ 20 ปี และ 40 ปี  
 
ต้นทุนกำรพฒันำแฟรนชำยส์ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึน้เพื่อกำรพัฒนำแฟรนชำยส์ใหม่ ซึ่งเก่ียวข้องกับกำรออกแบบภัตตำคำรและกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่รับรู้เป็น
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตนในจ ำนวนไมเ่กินรำยจ่ำยที่คำดวำ่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต สว่นรำยจ่ำยในกำรพฒันำอ่ืน
รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึน้ ต้นทนุกำรพฒันำที่ได้รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยไปแล้วในงวดก่อนไม่สำมำรถรับรู้เป็นสินทรัพย์ในงวดถดัไป 
กำรทยอยตดัจ ำหน่ำยต้นทุนกำรพัฒนำที่บันทึกเป็นสินทรัพย์จะเร่ิมต้นตัง้แต่เมื่อเร่ิมด ำเนินงำนแฟรนชำยส์เพื่อกำรพำณิชย์  
โดยตดัจ ำหน่ำยด้วยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เป็นระยะเวลำประมำณ 3 - 20 ปี ต้นทนุกำรพฒันำที่
บนัทกึเป็นสินทรัพย์จะไม่มีกำรตีรำคำเพิ่ม แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบญัชีใหม่ในแตล่ะปีและปรับปรุงหำกกำรด้อยค่ำเกิดขึน้ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.14 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (ต่อ) 
 
ค่ำลขิสทิธ์ิแฟรนชำยส์ 
 
รำยจ่ำยที่เกิดขึน้เพื่อให้ได้มำซึ่งสิทธิบตัร เคร่ืองหมำยทำงกำรค้ำ และใบอนญุำตของแฟรนชำยส์ต่ำง ๆ บนัทึกไว้เป็นสินทรัพย์ 
ไม่มีตวัตนและตดัจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอำยุสญัญำเป็นระยะเวลำ 10 - 20 ปี สินทรัพย์ไม่มีตวัตนดงักล่ำวจะไม่มี 
กำรตีรำคำเพิ่ม แตจ่ะมีกำรทบทวนรำคำตำมบญัชีใหม่ในแตล่ะปีและปรับปรุงหำกกำรด้อยค่ำเกิดขึน้ 
 
ค่ำควำมนิยม 
 
ค่ำควำมนิยมคือต้นทนุของเงินลงทนุที่สงูกวำ่มลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุที่กลุม่กิจกำรมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สทุธิของบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ ณ วนัที่ได้มำซึ่งบริษัทนัน้ ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรได้มำซึ่งบริษัทย่อยจะแสดงเป็นรำยกำร  
แยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรได้มำซึ่งบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ จะรวมไว้ในบญัชี 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ และจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำโดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
กิจกำรร่วมค้ำ 
 
ค่ำควำมนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปี และแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของ 
ค่ำควำมนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีกำรกลบัรำยกำร ทัง้นีม้ลูค่ำคงเหลือตำมบญัชีของค่ำควำมนิยมจะถูกรวมค ำนวณในงบก ำไร
ขำดทนุเมื่อมีกำรขำยกิจกำร 
 
ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนัน้
อำจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลำยหน่วยรวมกันซึ่งคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจ  ที่เกิดควำมนิยมเกิดขึน้และ 
ระบสุว่นงำนด ำเนินงำนได้ 
 
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
 
ตรำสินค้ำ ช่ือทำงกำรค้ำหรือบริกำรเฉพำะกิจกำรหรือกลุ่มกิจกำรที่ได้รับควำมนิยมและกำรยอมรับจำกกลุ่มลกูค้ำในเชิงพำณิชย์  
ไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำย แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบญัชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหำกกำรด้อยค่ำเกิดขึน้ อย่ำงไรก็ตำม มลูค่ำ
คงเหลือจะมีกำรทดสอบกำรด้อยค่ำเป็นประจ ำทกุปี 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.14 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (ต่อ) 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซือ้มำมีลักษณะเฉพำะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค ำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและ  
กำรด ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้สำมำรถน ำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ โดยจะตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำร  
ให้ประโยชน์ภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 3 - 10 ปี 
 
ต้นทนุที่ใช้ในกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึน้ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรพฒันำที่เก่ียวข้อง
ตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลกัษณะเฉพำะเจำะจงซึ่งกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ดแูล จะรับรู้เป็นสินทรัพย์  
ไม่มีตวัตนเมื่อเป็นไปตำมข้อก ำหนดทกุข้อดงันี ้
 
• มีควำมเป็นไปได้ทำงเทคนิคที่กิจกำรจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบรูณ์เพื่อน ำมำใช้ประโยชน์หรือขำยได้ 
• ผู้บริหำรมีควำมตัง้ใจที่จะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบรูณ์และน ำมำใช้ประโยชน์หรือขำย 
• กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้มำใช้ประโยชน์หรือขำย 
• สำมำรถแสดงวำ่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้ให้ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในอนำคตอย่ำงไร 
• มีควำมสำมำรถในกำรจดัหำทรัพยำกรด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรเงิน และด้ำนอื่นได้เพียงพอที่จะน ำมำใช้เพื่อท ำให้กำรพฒันำ

เสร็จสิน้สมบรูณ์ และน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำใช้ประโยชน์หรือน ำมำขำยได้ 
• กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะวดัมลูค่ำของรำยจ่ำยที่เก่ียวข้องกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึน้ในระหวำ่งกำรพฒันำได้อย่ำง

น่ำเช่ือถือ 
 
ต้นทุนโดยตรงที่ รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงำนที่ท ำงำนในทีมพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และคำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องในจ ำนวนเงินที่เหมำะสม 
 
ต้นทุนกำรพัฒนำอื่นที่ไม่เข้ำเง่ือนไขเหล่ำนีจ้ะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึน้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำหำกก่อนหน้ำนีรั้บรู้  
เป็นค่ำใช้จ่ำยไปแล้ว จะไมรั่บรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนในเวลำภำยหลงั 
 
ต้นทนุในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตดัจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ตำม
ประมำณกำรแตไ่ม่เกิน 3 - 10 ปี 
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2.15 กำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์ 
 

สินทรัพย์ที่มีอำยกุำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั (เช่น คำ่ควำมนิยม) ซึง่ไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะถกูทดสอบกำรด้อยค่ำเป็นประจ ำ
ทกุปี สินทรัพย์อื่นที่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เมื่อมีเหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งชีว้่ำรำคำตำมบญัชีอำจ  
สงูกว่ำมลูค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน รำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เมื่อรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์สงูกว่ำมลูค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รับคืน ซึ่งหมำยถึงจ ำนวนที่สงูกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุติธรรมหกัต้นทนุในกำรขำยเทียบกับมลูค่ำจำกกำรใช้ สินทรัพย์จะถูก
จดัเป็นหน่วยที่เล็กที่สดุที่สำมำรถแยกออกมำได้ เพื่อวตัถปุระสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยค่ำ สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
นอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซึง่รับรู้รำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถกูประเมินควำมเป็นไปได้ที่จะกลบัรำยกำรขำดทนุ
จำกกำรด้อยค่ำ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.16 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 

สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

สญัญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพย์ซึง่ผู้ ให้เช่ำเป็นผู้ รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเป็นส่วนใหญ่ สญัญำเช่ำ
นัน้ถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินที่ต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดังกล่ำว (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจำกผู้ ให้เช่ำ)  
จะบนัทกึในก ำไรหรือขำดทนุโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำนัน้ 
 

สญัญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ซึ่งผู้ เช่ำเป็นผู้ รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทัง้หมดถือเป็น
สญัญำเช่ำกำรเงิน ซึง่จะบนัทกึเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุด้วยมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์ที่เชำ่ หรือมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของจ ำนวนเงินที่
ต้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ แล้วแต่มลูค่ำใดจะต ่ำกวำ่  
 

จ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนีส้ินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อตัรำดอกเบีย้คงที่ต่อหนีส้ินคงค้ำงอยู่ 
โดยพิจำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทกึเป็นหนีส้ินระยะยำว ส่วนดอกเบีย้จ่ำย
จะบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสญัญำเช่ำเพื่อท ำให้อัตรำดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอัตรำคงที่ส ำหรับยอดคงเหลือของ
หนีส้ินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยกุำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำหรืออำยขุอง
สญัญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะน้อยกวำ่ 
 

สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีที่กลุ่มกจิกำรเป็นผู้ให้เช่ำ  
 

สินทรัพย์ที่ให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินบนัทกึเป็นลกูหนีส้ญัญำเช่ำกำรเงินด้วยมลูค่ำปัจจบุนัของจ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ 
ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลกูหนีเ้บือ้งต้นกบัมลูค่ำปัจจุบนัของลูกหนีบ้นัทึกเป็นรำยได้ทำงกำรเงินค้ำงรับ รำยได้จำกสญัญำเช่ำ
ระยะยำวรับรู้ตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำโดยใช้วิธีเงินลงทนุสทุธิซึง่สะท้อนอตัรำผลตอบแทนคงที่ทกุงวด ต้นทนุทำงตรงเร่ิมแรกที่
รวมอยู่ในกำรวดัมลูค่ำลกูหนีส้ญัญำเช่ำกำรเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจำกรำยได้ตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 
 

สินทรัพย์ที่ให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนของอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และ 
ตดัค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกนักบัรำยกำรที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ของกลุม่กิจกำร
ซึ่งมีลกัษณะคล้ำยคลึงกนั รำยได้ค่ำเช่ำ (สทุธิจำกสิ่งตอบแทนจงูใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้ ให้เช่ำ) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลำ
กำรให้เช่ำ 
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2.17 เงนิกู้ยมื 
 

เงินกู้ ยืมรับรู้เร่ิมแรกด้วยมลูค่ำยตุิธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหกัด้วยต้นทนุกำรจดัท ำรำยกำรที่เกิดขึน้ เงินกู้ ยืมวดัมลูค่ำในเวลำ
ต่อมำด้วยวิธีรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทน (หกัด้วยต้นทนุกำรจดัท ำรำยกำรที่
เกิดขึน้) เมื่อเทียบกบัมลูค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อช ำระหนีน้ัน้จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทนุตลอดช่วงเวลำกำรกู้ ยืม 
 

เงินกู้ ยืมจัดประเภทเป็นหนีส้ินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอันปรำศจำกเง่ือนไขให้เลื่อนช ำระหนีอ้อกไปอีกเป็นเวลำ  
ไม่น้อยกวำ่ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.18 ประมำณกำรหนีส้นิ 
 

กลุ่มกิจกำรจะบนัทกึประมำณกำรหนีส้ิน (ซึง่ไม่รวมถึงประมำณกำรหนีส้ินส ำหรับผลตอบแทนพนกังำน) อนัเป็นภำระผกูพนัใน
ปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่จัดท ำไว้ อันเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซึ่งกำรช ำระภำระผูกพันนัน้  
มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่จะส่งผลให้กลุ่มกิจกำรต้องสญูเสียทรัพยำกรออกไป และตำมประมำณกำรของจ ำนวนที่ต้องจ่ำย
ได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรคำดว่ำประมำณกำรหนีส้ินเป็นรำยจ่ำยที่จะได้รับคืน กลุ่มกิจกำรจะบนัทกึเป็นสินทรัพย์
แยกต่ำงหำกเมื่อคำดวำ่น่ำจะได้รับรำยจ่ำยนัน้คืนอย่ำงแน่นอน 
 

2.19 ผลประโยชน์พนักงำน 
 

กลุม่กิจกำรได้ก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยใุนหลำยรูปแบบ บริษัทมีทัง้โครงกำรสมทบเงินและโครงกำรผลประโยชน์ 
 

ส ำหรับโครงกำรสมทบเงินบริษัทจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงินที่คงที่  บริษัทไม่มีภำระผูกพันทำงกฎหมำยหรือ 
ภำระผูกพนัจำกกำรอนุมำนที่จะต้องจ่ำยเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ำยให้พนกังำนทัง้หมดส ำหรับกำร
ให้บริกำรจำกพนกังำนทัง้ในอดีตและปัจจบุนั เงินสมทบจะถกูรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนเมื่อถึงก ำหนดช ำระ 
 

ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรจ่ำยค่ำชดเชยตำมกฎหมำยที่ไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซึ่งจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รับเมื่อเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กับหลำยปัจจัย เช่น อำยุจ ำนวนปีที่ให้บริกำรและ
ค่ำตอบแทน 
 

หนีส้ินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมลูค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั ณ วนัที่สิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน และ ปรับปรุงด้วยต้นทนุบริกำรในอดีตที่ยงัไมรั่บรู้ ภำระผกูพนันีค้ ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระทกุปีด้วยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ ซึง่มลูค่ำปัจจบุนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกใน
อนำคต โดยใช้อัตรำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ำยภำระผูกพัน และ 
วนัครบก ำหนดของพนัธบตัรใกล้เคียงกบัระยะเวลำที่ต้องช ำระภำระผกูพนับ ำนำญ 
 

ก ำไรและขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัเกิดขึน้จำกกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำน
จะต้องรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่นในสว่นของเจ้ำของในงวดที่เกิด 
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2.20 ภำษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับงวดประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้จะรับรู้  
ในก ำไรหรือขำดทนุ ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเจ้ำของ ในกรณีนี ้ภำษีเงินได้
ต้องรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยงัสว่นของเจ้ำของ ตำมล ำดบั 
 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรที่มีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผล
บงัคบัใช้ภำยในสิน้รอบระยะเวลำที่รำยงำนในประเทศที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของกลุ่มกิจกำรได้ด ำเนินงำนและเกิดรำยได้
ทำงภำษี ผู้บริหำรจะประเมินสถำนะของกำรย่ืนแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่มีสถำนกำรณ์ที่กำรน ำกฎหมำยภำษี 
ไปปฏิบัติขึน้อยู่กับกำรตีควำม และจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำษี 
แก่หน่วยงำนจดัเก็บ 
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตัง้เต็มจ ำนวนตำมวิธีหนีส้ิน เมื่อเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนีส้ิน  
และรำคำตำมบัญชีที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีที่เกิดจำกกำรรับรู้
เร่ิมแรกของรำยกำรสินทรัพย์หรือรำยกำรหนีส้ินที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัที่เกิดรำยกำร รำยกำรนัน้ไม่มี
ผลกระทบต่อก ำไรทำงบญัชีและก ำไร(ขำดทนุ)ทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีค ำนวณจำกอตัรำภำษี (และกฎหมำยภำษี
อำกร) ที่มีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใช้ภำยในสิน้รอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษี
ดงักล่ำวจะน ำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เก่ียวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ได้มีกำรจ่ำยช ำระ 
 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจกำรได้ตัง้ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชัว่ครำวของเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำที่ต้องเสียภำษีเว้นแต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจังหวะเวลำของกำรกลับ
รำยกำรผลต่ำงชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึน้ภำยในระยะเวลำ  
ที่คำดกำรณ์ได้ในอนำคต  
 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำย
ที่จะน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนีส้ินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทัง้สินทรัพย์ภำษีเงินได้  
รอกำรตัดบัญชีและหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเก่ียวข้องกับภำษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำน
เดียวกันโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกันซึ่งตัง้ใจจะจ่ำยหนีส้ินและสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของ  
งวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.21 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสำมญัจะจดัประเภทไว้เป็นสว่นของเจ้ำของ   
 
ต้นทนุที่เพิ่มขึน้เก่ียวกบักำรออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในกำรซือ้ขำยหุ้นที่จ่ำยออกไปโดยไม่รวมถึงกรณีกำรรวมธรุกิจ แสดงรำยกำรดงักล่ำว
ด้วยจ ำนวนเงินสทุธิจำกภำษีไว้เป็นรำยกำรหกัในสว่นของเจ้ำของ โดยน ำไปหกัจำกสิ่งตอบแทนที่ได้รับจำกกำรออกหุ้น  
 
สิ่งตอบแทนที่จ่ำยออกไปและเก่ียวข้องโดยตรงกบักำรที่บริษัทใดก็ตำมในกลุม่กิจกำรซือ้คืนหุ้นสำมญัของบริษัทซึง่รวมถึงต้นทนุ
เพิ่มเติมที่จ่ำยออกไปภำยนอกสุทธิจำกภำษีเงินได้แล้ว จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซือ้คืนและแสดงเป็นรำยกำรหักจำกยอดรวมของ  
ส่วนของเจ้ำของของบริษัทจนกว่ำหุ้นทนุซือ้คืนดงักล่ำวจะถกูยกเลิกไปหรือจ ำหน่ำยใหม่ สิ่งตอบแทนใด ๆ ที่ได้รับจำกกำรขำย
หรือน ำหุ้นทนุซือ้คืนออกจ ำหน่ำยใหม่สทุธิจำกต้นทนุเพิ่มเติมที่จ่ำยออกไปภำยนอกสทุธิจำกผลกระทบของภำษีเงินได้ที่เก่ียวข้อง  
จะแสดงรวมไว้ในสว่นของเจ้ำของ 
 

2.22 หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ำยทุน 
 
หุ้นกู้ ที่มีลกัษณะคล้ำยทุนรับรู้ในส่วนของผู้ ถือหุ้น เมื่อกลุ่มกิจกำรมีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงผู้ เดียวในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อน
ก ำหนดตำมเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดหุ้นกู้  และมีสิทธิเลื่อนกำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้และดอกเบีย้สะสมค้ำงช ำระ โดยไม่จ ำกัด
ระยะเวลำและจ ำนวนครัง้ และกำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้นัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของกลุ่มกิจกำร ดงันัน้กำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้จะถือ
เสมือนกำรจ่ำยเงินปันผลและจะรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ ถือหุ้น เมื่อมีภำระในกำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้เกิดขึน้ กำรจ่ำยช ำระ
ดอกเบีย้รับรู้ในงบกระแสเงินสดในลกัษณะเดียวกนักบักำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสำมญั 
 

2.23 กำรรับรู้รำยได้ 
 
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย รำยได้ค่ำห้องพกั ค่ำขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม และบริกำร  
ที่เก่ียวข้องอื่นจะบนัทกึเป็นรำยได้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วที่จ ำนวนสทุธิจำกภำษีขำยและสว่นลด 
 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำนที่พกัอำศยั จะรับรู้เป็นรำยได้เมื่อเร่ิมระยะเวลำกำรเช่ำโดยวิธีเส้นตรง รำยได้จำกสิทธิในกำรบริหำร
สินทรัพย์ประเภทคงที่ จะรับรู้เป็นรำยได้ตำมสดัส่วนที่ตกลงในสญัญำสิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์  รำยได้จำกสิทธิในกำรบริหำร
สินทรัพย์ประเภทผนัแปร จะรับรู้เป็นรำยได้เมื่อขำยสินค้ำหรือได้ให้บริกำรแล้ว 
 
รำยได้จำกกำรขำยอำหำรและเคร่ืองดื่มรับรู้เป็นรำยได้เมื่อสง่ของและให้บริกำรแล้วที่จ ำนวนสทุธิจำกภำษีขำยและสว่นลด 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.23 กำรรับรู้รำยได้ (ต่อ) 
 
รำยได้ค่ำเช่ำจำกกิจกำรศูนย์กำรค้ำและอสังหำริมทรัพย์จะรับรู้เป็นรำยได้ตำมอัตรำที่ระบุในสญัญำเช่ำ รำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำ 
จะรับรู้เป็นรำยได้ในจ ำนวนที่เทำ่ ๆ กนั ตลอดระยะเวลำของสญัญำเช่ำ 
 
รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์และรำยได้จำกกำรขำยเคร่ืองตกแต่งและติดตัง้รับรู้เมื่อผู้ ซือ้ได้รั บโอนควำมเสี่ยง 
และผลตอบแทนที่เป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจ้ำของแก่ผู้ซือ้ 
 
รำยได้จำกกำรขำยสิทธิในสถำนที่พกัผ่อนโดยแบง่เวลำรับรู้เป็นรำยได้เมื่อได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสำระส ำคญัในกำร
เป็นเจ้ำของสิทธิดังกล่ำวไปให้กับผู้ ซือ้สิทธิ และสถำนที่พักผ่อนโดยแบ่งเวลำได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและอยู่ในสภำพพร้อมที่จะ 
ใช้งำนแล้ว กลุม่กิจกำรจะยงัไม่รับรู้รำยได้จำกกำรขำยสิทธิดงักลำ่วถ้ำสถำนที่พกัผ่อนโดยแบง่เวลำไมอ่ยู่ในสภำพพร้อมใช้ 
 
รำยได้จำกกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำย จะรับรู้เป็นรำยได้เมื่อส่งมอบสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ และรับรู้รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ำให้แก่
ห้ำงสรรพสินค้ำตำมจ ำนวนสินค้ำที่ห้ำงสรรพสินค้ำขำยได้ รำยได้จำกกำรขำยเป็นจ ำนวนที่สทุธิจำกภำษีขำยและสว่นลด 
 
รำยได้จำกกำรบริหำรจดักำร จะรับรู้เป็นรำยได้เมื่อได้ให้บริกำรแล้ว 
 
รำยได้อื่นรับรู้ตำมเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
 
-  รำยได้ค่ำสิทธิและแฟรนชำยส์ - รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำงซึง่เป็นไปตำมเนือ้หำของสญัญำที่เก่ียวข้อง 
-  รำยได้ดอกเบีย้และคำ่นำยหน้ำ - รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง เว้นแตจ่ะมีควำมไม่แน่นอนในกำรรับช ำระ  
-  รำยได้เงินปันผล - รับรู้เมื่อผู้ ถือหุ้นมสีิทธิได้รับเงินปันผล 
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2.24 ภำวะเศรษฐกจิที่มีอัตรำเงนิเฟ้อรุนแรง 
 
ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรที่ตัง้อยู่ในประเทศอำร์เจนตินำได้ประสบภำวะเศรษฐกิจที่มีอตัรำเงินเฟ้อรุนแรงซึ่ง
เป็นสำเหตทุี่ท ำให้อตัรำเงินเฟ้อสะสมของเศรษฐกิจสงูกว่ำร้อยละ 100 ตลอดระยะเวลำสำมปีที่ผ่ำนมำ ดงันัน้กลุ่มกิจกำรจึงได้
น ำ TAS 29 กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่รุนแรงมำใช้กบังบกำรเงินของบริษัทในประเทศอำร์เจนตินำ  
 
กลุ่มกิจกำรรับรู้ผลกระทบสะสมทัง้หมดของภำวะเศรษฐกิจที่มีอัตรำเงินเฟ้อรุนแรงจำกกำรปรับปรุงรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงิน 
เป็นส่วนหนึง่ของรำยกำรที่เกิดจำกกำรซือ้กิจกำร ผลกระทบของภำวะเศรษฐกิจที่มีอตัรำเงินเฟ้อรุนแรงหลงัจำกกำรซือ้กิจกำรจะ
ถกูรับรู้ในงบก ำไรขำดทนุ 
 

2.25 กำรจ่ำยเงนิปันผล 
 
เงินปันผลที่จ่ำยประจ ำปี บนัทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบญัชีซึง่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
และบริษัทย่อยได้อนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ 
 
เงินปันผลที่จ่ำยระหว่ำงกำล บันทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบัญชีซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทย่อยได้อนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ 
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3 กำรจดักำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ 
 

3.1 ปัจจยัควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ 
 
กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรย่อมมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่หลำกหลำยซึ่งได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศและกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบีย้ แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจึงแสวงหำวิธีกำรลด
ผลกระทบที่ท ำให้เสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรให้เหลือน้อยที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้ กลุ่มกิจกำรจึงใช้
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน ตวัอย่ำงเช่น สญัญำอตัรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสญัญำ
แลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ เพื่อปอ้งกนัควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
 
กำรจดักำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบริหำรเงินส่วนกลำงของกลุ่มกิจกำร ฝ่ำยบริหำรเงินส่วนกลำง
ของกลุม่กิจกำรจะชีป้ระเด็น ประเมิน และปอ้งกนัควำมเสี่ยงทำงกำรเงินด้วยกำรร่วมมือกนัท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกบัหน่วยปฏิบตัิงำน
ต่ำง ๆ ภำยในกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรเพื่อจดักำรควำมเสี่ยงโดยรวม อีกทัง้ยงัปฏิบตัิตำมนโยบำยที่เขียนไว้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อครอบคลมุควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้ และกำรใช้
ตรำสำรอนพุนัธ์ทำงกำรเงิน ทัง้นีก้ลุม่กิจกำรไม่มีนโยบำยที่จะใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินเพื่อเก็งก ำไรหรือซือ้ขำย 
 
3.1.1 สัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงนิและอัตรำดอกเบีย้ 

 
กลุม่กิจกำรบนัทกึสญัญำแลกเปลีย่นสกลุเงินและอตัรำดอกเบีย้ ณ วนัที่เกิดรำยกำร 
 
ในกำรท ำสญัญำแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัรำดอกเบีย้ กลุ่มกิจกำรได้ท ำข้อตกลงกบัคู่สญัญำที่จะแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และอตัรำดอกเบีย้โดยใช้อตัรำที่ได้ตกลงกนัล่วงหน้ำ กำรแลกเปลี่ยนเงินต้นในสกุลเงินที่ต่ำงกนัจะท ำเมื่อวนั
เร่ิมแรกของสญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศด้วยอตัรำแลกเปลี่ยนที่ได้ตกลงกนัไว้ และจะท ำกำรแลกเปลี่ยนสกลุ
เงินที่ตรงข้ำมกนัในจ ำนวนเดียวกนัระหว่ำงระยะเวลำของสญัญำและเมื่อถึงก ำหนดตำมสญัญำ รำยกำรลกูหนีแ้ละเจ้ำหนี ้
ตำมสญัญำจะถูกแปลงค่ำตำมอตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้งวดบญัชี ก ำไรขำดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จำกกำรแปลงค่ำเงินตรำ
ต่ำงประเทศดงักล่ำวจะถกูบนัทึกในงบก ำไรขำดทนุ คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยจะจ่ำยและรับดอกเบีย้ตำมที่ตกลงกนัล่วงหน้ำ 
ในรูปของสกุลเงินที่แตกต่ำงกันตลอดอำยุสัญญำ ส่วนแตกต่ำงที่จะต้องจ่ำยหรือรับตำมสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงิน  
และอตัรำดอกเบีย้ได้บนัทกึไว้เป็นสว่นหนึ่งของดอกเบีย้รับหรือดอกเบีย้จ่ำยตลอดระยะเวลำตำมข้อตกลง 
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3 กำรจดักำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

3.1 ปัจจยัควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 
3.1.2 สัญญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 
กลุม่กิจกำรบนัทกึสญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศล่วงหน้ำ ณ วนัที่เกิดรำยกำร 
 
สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำช่วยป้องกันกลุ่มกิจกำรจำกควำมเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนด้วยกำร
ก ำหนดอตัรำที่จะใช้รับรู้สินทรัพย์ที่เป็นสกลุเงินต่ำงประเทศซึง่จะได้รับจริง หรือที่จะใช้รับรู้หนีส้ินที่เป็นสกลุเงินต่ำงประเทศ
ซึ่งจะต้องจ่ำยช ำระ จ ำนวนที่เพิ่มขึน้หรือลดลงจำกจ ำนวนเงินที่จะได้รับจริงจำกสินทรัพย์หรือที่จะต้องจ่ำยช ำระหนีส้ิน 
จะน ำไปหกักลบกบัมลูค่ำที่เปลี่ยนแปลงไปของสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่เก่ียวข้อง รำยกำรก ำไรและ
รำยกำรขำดทนุจำกเคร่ืองมืออนพุนัธ์จะน ำมำหกักลบกนัในกำรน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน ค่ำใช้จ่ำยที่ก่อให้เกิดสญัญำ
แตล่ะฉบบัจะถกูตดัจ ำหน่ำยตลอดระยะเวลำตำมสญัญำ กลุม่กิจกำรไม่มีภำระผกูพนัในกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรท ำ
สญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศล่วงหน้ำ 
 

3.1.3 สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ 
 
สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ช่วยป้องกนัควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ ส่วนต่ำงที่จะต้องจ่ำย
หรือที่จะได้รับจำกสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้รับรู้เป็นสว่นประกอบของดอกเบีย้จ่ำยตลอดระยะเวลำตำมข้อตกลง 
 

3.1.4 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สนิเชื่อ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรกระจกุตวัอย่ำงมีนยัส ำคญัของควำมเสี่ยงทำงด้ำนสินเช่ือ กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยที่เหมำะสมเพื่อท ำ
ให้เช่ือมั่นได้ว่ำได้ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่ลูกค้ำที่มีประวัติสินเช่ืออยู่ในระดับที่เหมำะสม คู่สัญญำในอนุพันธ์  
ทำงกำรเงินและรำยกำรเงินสดได้เลือกที่จะท ำรำยกำรกับสถำบันกำรเงินที่มีระดับควำมน่ำเช่ือถือสูง กลุ่มกิจกำรมี
นโยบำยจ ำกดัวงเงินธรุกรรมกำรให้สินเช่ือกบัสถำบนักำรเงินแตล่ะแหง่อย่ำงเหมำะสม 

 
3.2 กำรจดักำรควำมเสี่ยงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำรทุนของบริษัทนัน้เพื่อด ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของ  
กลุ่มกิจกำรเพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด ำรงไว้ซึ่งโค รงสร้ำงของทุนที่
เหมำะสมเพ่ือลดต้นทนุทำงกำรเงินของทนุ  
 
ในกำรด ำรงไว้หรือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้น  
กำรออกหุ้นใหม ่หรือกำรขำยทรัพย์สินเพื่อลดภำระหนีส้ิน 
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ ข้อสมมตฐิำน และกำรใช้ดุลยพนิิจ 
 
กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดลุยพินิจได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ืองและอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์
ในอดีตและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตกุำรณ์ในอนำคตที่เช่ือวำ่มีเหตผุลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบญัชี และใช้ข้อสมมติฐำนที่เก่ียวข้องกบัเหตกุำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชี
อำจไม่ตรงกบัผลที่เกิดขึน้จริง ประมำณทำงกำรบญัชีที่ส ำคญัและข้อสมมติฐำนที่มีควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัที่อำจเป็น
เหตใุห้เกิดกำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินในรอบระยะเวลำบญัชีหน้ำ มีดงันี ้
 

4.1 กำรประมำณกำรมูลค่ำยุตธิรรมในกำรรวมธุรกจิ  
 
กลุ่มกิจกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจำกกำรรวมกิจกำรโดยแต่งตัง้ผู้ ประเมินอิสระซึ่งมีคุณสมบัติของ
ผู้ เช่ียวชำญในวิชำชีพ โดยใช้วิธีกำรกำรประเมินมลูค่ำที่เหมำะสม บนพืน้ฐำนของสมมติฐำนทำงกำรเงินในกำรได้มำซึ่งมลูค่ำ
ยตุิธรรมของกำรซือ้กิจกำร กำรค ำนวณดงักลำ่วขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้บริหำร 
 

4.2 กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมทกุปี ตำมที่ได้กล่ำวในหมำยเหตขุ้อ 2.15 มลูค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดงักลำ่วอำศยักำรประมำณกำร (หมำยเหต ุ18) 
 

5 กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรม 
 
สินทรัพย์ซึง่วดัมลูค่ำตำมมลูค่ำยตุิธรรม จะถกูจดัประเภทตำมระดบัของล ำดบัขัน้กำรวดัมลูค่ำยตุิธรรม ดงัต่อไปนี ้
 
ข้อมลูระดบัที ่1: รำคำเสนอซือ้ขำย (ไมต้่องปรับปรุง) ในตลำดที่มีสภำพคลอ่งส ำหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอย่ำงเดียวกนั  
ข้อมลูระดบัที่ 2: ข้อมูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซือ้ขำยซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับที่ 1 ทัง้ที่สำมำรถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ 

ข้อมลูรำคำ) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมลูที่ค ำนวณมำจำกรำคำ) ส ำหรับสินทรัพย์นัน้หรือหนีส้ินนัน้  
ข้อมลูระดบัที ่3: ข้อมลูส ำหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินซึง่ไมไ่ด้มำจำกข้อมลูที่สำมำรถสงัเกตได้จำกตลำด (ข้อมลูที่ไมส่ำมำรถสงัเกตได้)  
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5 กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรม (ตอ่) 
 
ตำรำงด้ำนล่ำงนีแ้สดงถึงสินทรัพย์ของกลุ่มกิจกำรและบริษัทที่ถกูวดัมลูค่ำตำมมลูค่ำยตุิธรรมและแสดงล ำดบัขัน้ของกำรวดัมลูค่ำ
ยตุิธรรม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
 งบกำรเงนิรวม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 26 - - 26 
 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 25 - - 25 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงนิในระดับที่ 1 
 
มลูค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ซือ้ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องอ้ำงอิงจำกรำคำเสนอซือ้ขำย ณ วนัที่ในงบกำรเงิน 
ตลำดจะถือเป็นตลำดที่มีสภำพคลอ่งเมื่อรำคำเสนอซือ้ขำยมีพร้อมและสม ่ำเสมอ เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่รวมอยู่ข้อมลูระดบัที่ 1 
ได้แก่ เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภททนุ ซึง่จดัประเภทเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 
 

6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกิจกำรเปิดเผยส่วนงำนที่รำยงำนสี่ส่วนงำน ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและสปำ ธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
ร้ำนอำหำรและธุรกิจค้ำปลีก สี่ส่วนงำนที่รำยงำนในปีปัจจบุนั แบ่งตำมสว่นงำนที่น ำเสนอและได้รับกำรสอบทำนโดยผู้มีอ ำนำจ
ตดัสินใจสงูสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ซึ่งได้แก่ ประธำนกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริหำร  โดยรวมส่วนงำนที่มีลกัษณะ
ผลิตภณัฑ์และบริกำรที่คล้ำยคลึงกันเข้ำด้วยกันตำมที่เปิดเผยในหมำยเหต ุ2.5 ข้อมลูที่แสดงด้ำนล่ำงเป็นข้อมลูที่ผู้มีอ ำนำจ
ตดัสินใจสงูสดุด้ำนกำรด ำเนินงำนใช้ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละสว่นงำน  
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

6.1 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม (ล้ำนบำท) 
  ธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง     

 ธุรกิจโรงแรมและสปำ กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

รำยได้             
   รวมรำยได้ 46,199 24,935 5,236 5,709 23,450 23,090 4,426 4,080 (471) (245) 78,840 57,569 
             

ต้นทุน             
   รวมต้นทนุ (18,872) (10,710) (1,060) (1,377) (6,440) (6,349) (2,456) (2,340) - -  (28,828) (20,776) 
             

ก ำไรขัน้ต้น 27,327 14,225 4,176 4,332 17,010 16,741 1,970 1,740 (471) (245) 50,012 36,793 
คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (17,025) (8,962) (2,954) (2,492) (13,643) (12,948) (1,664) (1,436) 471 245 (34,815) (25,593) 
ก ำไรก่อนหกัต้นทุนทำงกำรเงนิ ภำษีเงนิได้ ค่ำเส่ือมรำคำ             
   และค่ำตัดจ ำหน่ำย 10,302 5,263 1,222 1,840 3,367 3,793 306 304 - - 15,197 11,200 
คำ่เสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (3,956) (2,387) (166) (244) (1,430) (1,322) (174) (157) - - (5,726) (4,110) 
ต้นทนุทำงกำรเงิน (2,188) (1,157) (215) (178) (440) (403) (25) (19) - - (2,868) (1,757) 
สว่นแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ 116 257 96 325 276 492 - - - - 488 1,074 
ผลกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงนิได้ 4,274 1,976 937 1,743 1,773 2,560 107 128 - - 7,091 6,407 
ภำษีเงินได้ (1,019) (182) (130) (162) (248) (442) 23 (1) - - (1,374) (787) 

ก ำไรสุทธิ 3,255 1,794 807 1,581 1,525 2,118 130 127 - - 5,717 5,620 

รวมสินทรัพย์           267,700 119,100 

รวมหนีส้ิน           184,626 68,596 
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

6.2 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนภมูศิำสตร์ 

 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม (ล้ำนบำท) 

 ธุรกิจโรงแรมและสปำ 
ธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก 
 

ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

รำยได้             
ประเทศไทย 9,702 9,106 1,501 2,236 15,316 13,815 4,426 4,080 (471) (245) 30,474 28,992 
ทวีปยโุรป 21,911 3,777 - - 279 53 - - - - 22,190 3,830 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 6,129 6,209 - - 2,443 3,195 - - - - 8,572 9,404 
ประเทศมลัดีฟส์และกลุม่ประเทศตะวนัออกกลำง 1,912 1,837 - - 490 364 - - - - 2,402 2,201 
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 202 34 - - 3,147 3,265 - - - - 3,349 3,299 
กลุม่ประเทศละตินอเมริกำ 3,279 1,586 - - - - - - - - 3,279 1,586 

อื่น ๆ 3,064 2,386 3,735 3,473 1,775 2,398 - - - - 8,574 8,257 

รวม 46,199  24,935   5,236   5,709   23,450   23,090   4,426   4,080   (471)  (245) 78,840 57,569 
             

ก ำไรสุทธิ             
ประเทศไทย 481 96 564 1,240 1,542 1,323 130 127 - - 2,717 2,786 
ทวีปยโุรป 1,519 435 - - (206) (2) - - - - 1,313 433 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 139 332 - - 170 379 - - - - 309 711 
ประเทศมลัดีฟส์และกลุม่ประเทศตะวนัออกกลำง 563 869 - - 26 16 - - - - 589 885 
ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 143 (27) (12) 40 138 273 - - - - 269 286 
กลุม่ประเทศละตินอเมริกำ 617 121 - - - - - - - - 617 121 

อื่น ๆ (207) (32) 255 301 (145) 129 - - - - (97) 398 

รวม 3,255 1,794 807 1,581 1,525 2,118 130 127 - - 5,717 5,620 

รวมสินทรัพย์           267,700 119,100 

รวมหนีส้ิน           184,626 68,596 
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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6 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

6.2 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนภมูศิำสตร์ (ตอ่) 
 

กลุ่มกิจกำรได้มีกำรจดักำรส่วนงำนธุรกิจทัว่โลกในลกัษณะเดียวกนัและส่วนงำนธุรกิจเหล่ำนีด้ ำเนินงำนในเขตภมูิศำสตร์หลกั  
มีดงันี ้
 

ประเทศไทย เป็นประเทศแม่ที่บริษัทใหญ่ตัง้อยู่และด ำเนินงำนทำงธุรกิจเป็นหลกัของบริษัท ขอบเขตกำรด ำเนินงำนหลกัในเขต
ภูมิศำสตร์นีป้ระกอบด้วย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย ธุรกิจ  
จดัจ ำหน่ำย ธรุกิจกำรผลิต ธรุกิจให้เช่ำศนูย์กำรค้ำ ธรุกิจสปำ และธรุกิจกำรจดักำร 
 

ประเทศตำ่งๆ ในทวีปยโุรป – กลุม่กิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธรุกิจโรงแรม และภตัตำคำร 
 

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ - กลุม่กิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธรุกิจโรงแรม และธรุกิจขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม 
 

ประเทศสำธำรณรัฐมลัดีฟส์และกลุม่ประเทศตะวนัออกกลำง - กลุม่กิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธรุกิจโรงแรม ธรุกิจสปำ และธรุกิจขำย
อำหำรและเคร่ืองดื่ม 
 

ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน  - กิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับธุรกิจขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจสปำ  และธุรกิจ
อสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำย 
 

กลุม่ประเทศละตินอเมริกำ - กลุม่กิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธรุกิจโรงแรม 
 

อื่น ๆ - กิจกรรมหลกัคือ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปำและธุรกิจขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศหลกัที่กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนอยู่คือ 
ประเทศศรีลงักำ ประเทศเวียดนำม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศตำ่ง ๆ ในทวีปแอฟริกำใต้ เป็นต้น 
 

7 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินสดในมือ 783,785,912 320,532,902 3,776,994 2,346,024 

เงินฝำกธนำคำร 11,849,424,132 5,004,383,604 107,769,477 1,076,788,187 

เงินฝำกประจ ำ (อำยไุม่เกิน 3 เดอืน) 126,673,478 11,242,392 - - 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 12,759,883,522 5,336,158,898 111,546,471 1,079,134,211 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 อตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริงเฉลีย่ของเงินฝำกประจ ำคือ อตัรำร้อยละ 0.05 - 3.85 ต่อปี และครบก ำหนด
ภำยใน 3 เดือน (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.05 ต่อปี) 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

56 

8 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่นและลูกหนีก้ำรค้ำตำมสัญญำระยะยำว 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 

หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน - ยอดรวม 7,565,963,039 2,938,379,967 19,446,125 31,428,154 

หกั  ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (427,478,402) (160,934,340) (104,375) (294,498) 

ลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน - สทุธิ 7,138,484,637 2,777,445,627 19,341,750 31,133,656 
สว่นของลกูหนีก้ำรค้ำตำมสญัญำระยะยำว     
   ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี - สทุธิ 3,087,415,868 2,310,666,198 - - 
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำ 1,150,453,772 820,434,365 24,417,741 11,232,972 
ลกูหนีอ้ื่น 2,714,193,825 1,625,662,204 36,984,414 22,914,793 

ลกูหนีกิ้จกำรที่เก่ียวข้องกนั (หมำยเหต ุ15) 850,822,475 727,360,733 1,464,798,784 1,055,854,170 

รวมลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น 14,941,370,577 8,261,569,127 1,545,542,689 1,121,135,591 

 
ลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยหุนีท้ี่ค้ำงช ำระได้ดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 4,401,717,263 1,978,484,639 18,807,635 29,107,095 
ค้ำงช ำระ     
   น้อยกว่ำ 90 วนั 2,317,089,814 545,494,491 342,667 272,681 
   91 ถึง 180 วนั 433,088,151 83,488,805 38,903 163,334 
   181 ถึง 365 วนั 249,381,024 295,289,508 34,300 1,885,044 

   มำกกว่ำ 365 วนั 164,686,787 35,622,524 222,620 - 

ลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน 7,565,963,039 2,938,379,967 19,446,125 31,428,154 

หกั  ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (427,478,402) (160,934,340) (104,375) (294,498) 

ลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน - สทุธิ 7,138,484,637 2,777,445,627 19,341,750 31,133,656 
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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8 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่นและลูกหนีก้ำรค้ำตำมสัญญำระยะยำว (ตอ่) 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 

ไม่หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรค้ำตำมสญัญำระยะยำว 3,903,280,477 3,954,721,703 - - 
หกั  รำยได้ดอกเบีย้รอกำรรับรู้ (394,332,938) (522,720,199) - - 

หกั  ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (125,591,562) (194,063,240) - - 

ลกูหนีก้ำรค้ำตำมสญัญำระยะยำว - สทุธิ 3,383,355,977 3,237,938,264 - - 

 
9 สนิค้ำคงเหลือ  
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

อำหำรและเคร่ืองดื่ม 590,316,367 257,414,489 3,091,545 2,703,373 

สินค้ำส ำเร็จรูป (สทุธิจำกคำ่เผ่ือ) 1,466,925,416 1,182,882,779 125,127 150,745 

วตัถดุิบ (สทุธิจำกคำ่เผ่ือ) 860,618,097 942,600,327 - - 

งำนระหวำ่งท ำ  39,713,972 105,060,423 - - 

สินค้ำระหวำ่งทำง 215,628,368 130,586,384 - - 

วสัดสุิน้เปลืองและอื่น ๆ  531,539,659 498,102,158 3,772,733 3,956,230 

รวมสินค้ำคงเหลือ 3,704,741,879 3,116,646,560 6,989,405 6,810,348 

 
ต้นทนุของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยและรวมอยู่ในต้นทนุขำยเป็นจ ำนวน 15,418 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 13,277 ล้ำนบำท) 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรบันทึกกลับรำยกำรค่ำสินค้ำล้ำสมัยและเสียหำยในงบก ำไรขำดทุนเป็นจ ำนวน 8 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2560 : 0.27 ล้ำนบำท) 
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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10 ที่ดนิและโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย  
 
 งบกำรเงนิรวม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

อสงัหำริมทรัพย์เพื่ออยูอ่ำศยั 1,656,794,039 1,750,671,904 

สถำนที่พกัผอ่นโดยแบง่เวลำ 239,015,147 135,891,873 

รวมที่ดินและโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อขำย 1,895,809,186 1,886,563,777 

 
ต้นทุนของที่ดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยที่ รับรู้เป็นต้นทุนขำยในระหว่ำงปี เป็นจ ำนวน 796 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2560 : 1,091 ล้ำนบำท) 
 

11 สนิทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีรอขอคืน 1,716,595,536 567,369,662 57,369,983 81,477,384 
เงินมดัจ ำ 42,295,956 37,784,868 - - 
เงินจ่ำยลว่งหน้ำ 45,901,582 141,202,662 - - 
เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทอื่นที่ถึงก ำหนดช ำระ     
   ภำยในหนึ่งปี 455,949,148 182,556,328 - - 

อื่นๆ 355,367,315 304,727,835 2,734,243 2,927,194 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 2,616,109,537 1,233,641,355 60,104,226 84,404,578 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอืไว้เพื่อขำย และกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ 
 
สินทรัพย์และหนีส้ินของกลุม่ที่จ ำหน่ำยที่จดัประเภทไว้เพื่อขำยมีรำยละเอียด ดงันี ้
 

 งบกำรเงนิรวม 
 พ.ศ. 2561 
 บำท 
  

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 838,806,769 
เงินลงทนุ 1,347,109,692 

อื่นๆ 2,153,262 

รวมสินทรัพย์ 2,188,069,723 
  

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 91,179,491 

รวมหนีส้ิน 91,179,491 

 
ก ำไรที่เก่ียวข้องกบัสว่นกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิเป็นจ ำนวน 9.7 ล้ำนบำท 
 
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนทั่วไป 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิลงทุนระยะสัน้     

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้ำ - 1,695,238,408 - - 

รวมเงินลงทนุระยะสัน้ - 1,695,238,408 - - 
     

เงนิลงทุนระยะยำว     
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 26,166,370 29,940,218 24,754,790 28,554,770 

เงินลงทนุทัว่ไป - สทุธิ 531,658,469 67,325 - - 

รวมเงินลงทนุระยะยำว 557,824,839 30,007,543 24,754,790 28,554,770 

 
ก) เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อค้ำ 

 
 งบกำรเงนิรวม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีต้นปี 1,695,238,408 - 
กำรเปลี่ยนสถำนะเงินลงทนุจำกเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย - 1,695,238,408 
ขำยเงินลงทนุ (1,669,044,659) - 
กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้ำ 25,664,856 - 

กำรเปลี่ยนแปลงค่ำงบกำรเงิน (51,858,605) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - 1,695,238,408 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนทั่วไป (ตอ่) 
 
ข) เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขำย 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำตำมบญัชีต้นปี 29,940,218 24,765,904 28,554,770 23,040,895 
ลงทนุเพิ่ม 44,253,544,931 2,044,983,332 - 827 
ขำยเงินลงทนุ (10,000) (513,550,388) (10,000) - 
กำรเปลี่ยนสถำนะเงินลงทนุ (43,561,728,356) (1,531,453,630) - - 
ก ำไรจำกกำรปรับปรุงมลูค่ำยตุิธรรม     
   ที่เคยรับรู้ในก ำไรเบด็เสร็จอื่น - (163,784,778) - - 
กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำ     
   ยตุิธรรมของเงินลงทนุ (3,754,711) 169,977,907 (3,789,980) 5,513,048 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (691,825,712) (998,129) - - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 26,166,370 29,940,218 24,754,790 28,554,770 

 
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ประกอบด้วย 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย - รำคำทนุ 20,709,624 20,713,029 20,016,428 20,019,829 
กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมของ     

   เงินลงทนุ 5,456,746 9,227,189 4,738,362 8,534,941 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 26,166,370 29,940,218 24,754,790 28,554,770 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 เงนิลงทุนทั่วไป (ตอ่) 
 
ค) เงนิลงทุนทั่วไป 

 

 งบกำรเงนิรวม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ  67,325 44,306 
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรซือ้กิจกำรในบริษัทย่อย 430,916,451 - 
ลงทนุเพิ่ม 105,656,426 23,019 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (4,981,733) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 531,658,469 67,325 

 
เงินลงทนุทัว่ไป ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ประกอบด้วย 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

เงินลงทนุทัว่ไป - รำคำทนุ 647,382,379 2,707,876 

หกั  ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (115,723,910) (2,640,551) 

เงินลงทนุทัว่ไป - สทุธิ 531,658,469 67,325 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทย่อย - - 6,171,579,290 6,073,492,298 
บริษัทร่วม 7,159,591,855 7,087,166,244 2,779,663,176 2,767,066,898 

สว่นได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 2,801,463,271 3,542,424,779 - 5,484,460 

รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม     

   และสว่นได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 9,961,055,126 10,629,591,023 8,951,242,466 8,846,043,656 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

วนัที่ 1 มกรำคม 6,073,492,298 6,073,492,298 

ลงทนุเพิ่ม  98,086,992 - 

วนัที่ 31 ธนัวำคม 6,171,579,290 6,073,492,298 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
เงินลงทนุในบริษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมเป็นเงินลงทนุหุ้นสำมญัของบริษัทย่อย ดงัต่อไปนี ้
 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   

สัดส่วนของกำรถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัท เจ้ำพระยำ รีซอร์ท จ ำกดั โรงแรมและศนูย์กำรค้ำ ประเทศไทย 81.2 81.2 
บริษัท หวัหิน รีซอร์ท จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 45.3(1) 45.3(1) 
บริษัท สมยุ รีซอร์ท แอนด์ สปำ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โรงแรมรำชด ำริ จ ำกดั (มหำชน) โรงแรม ประเทศไทย 99.2 99.2 
บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท หวัหิน วิลเลจ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท บ้ำนโบรำณเชียงรำย จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมยุ วิลเลจ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โคโค ปำล์ม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โกโก้ รีครีเอชัน่ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมยุ  บีช คลบั โอนเนอร์ จ ำกดั โรงแรมและให้เช่ำ ประเทศไทย 100 100 
 อสงัหำริมทรัพย์    
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
    (“MFG”) 

ขำยอำหำรและ
เคร่ืองดื่ม 

ประเทศไทย 99.7 99.7 

บริษัท รอยลักำร์เด้น พลำซ่ำ จ ำกดั ศนูย์กำรค้ำ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็ม สปำ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  
   (“MST”) 

ธรุกิจสปำ ประเทศไทย 100(2) 51(2) 

บริษัท สมยุ บีช เรสซิเด้นท์ จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 100 100 

 
(1) สัดส่วนกำรถือหุ้ น ร้อยละ 45.3 เป็นกำรถือหุ้ นทำงตรงในบริษัท แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ท จ ำกัด อีกร้อยละ 25.7  

เป็นกำรถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัทย่อย 
(2) สดัส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 51 เป็นกำรถือหุ้นทำงตรงใน MST อีกร้อยละ 49 เป็นกำรถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัทย่อย 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
เงินลงทนุในบริษัทย่อยที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมเป็นเงินลงทนุหุ้นสำมญัของบริษัทย่อย ดงัต่อไปนี ้(ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   

สัดส่วนของกำรถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จ ำกดั (“MHG”) บริหำรโรงแรม ประเทศไทย 27.8(3) 27.8(3) 
บริษัท ไมเนอร์ ซพัพลำยเชน โซลชูัน่ จ ำกดั บริหำรงำนจดัซือ้ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ จ ำกดั อยู่ระหว่ำงกำร 

ช ำระบญัชี 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัท เจ้ำพระยำ รีซอร์ท แอนด์  
   เรสซิเด้นท์ จ ำกดั 

โรงแรมและขำย
อสงัหำริมทรัพย์ 

ประเทศไทย 100 100 

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
   (“MINOR”) 

จ ำหน่ำยสินค้ำ ประเทศไทย 91.4(4) 91.4(4) 

RGR International Limited บริหำรจดักำร หมู่เกำะบริติชเวอร์จิน  100 100 
R.G.E. (HKG) Limited บริหำรจดักำร ประเทศฮ่องกง 100 100 
M&H Management Limited บริหำรจดักำร ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   
Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศมำเลเชีย 100 100 
Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมำเลเชีย 100 100 
AVC Club Developer Limited ขำยหน่วยกำรเข้ำพกั ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
 ในสถำนท่ีพกัผ่อน มอริเชียส   
AVC Vacation Club Limited ขำยหน่วยกำรเข้ำพกั ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
 ในสถำนท่ีพกัผ่อน มอริเชียส   
บริษัท ภเูก็ต บีช คลบั โอนเนอร์ จ ำกดั บริหำรจดักำร ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็มเอชจี ภเูก็ต จ ำกดั (“MHGP”) โรงแรม ประเทศไทย 77.8(5) 100 
บริษัท ไมเนอร์ สกำย ไรเดอร์ จ ำกดั ธรุกิจบนัเทิง ประเทศไทย 100 100 
Minor Continental Holding (Mauritius) ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   

 
(3) สดัสว่นกำรถือหุ้น ร้อยละ 27.8 เป็นกำรถือหุ้นทำงตรงใน MHG อีกร้อยละ 72.2 เป็นกำรถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัทย่อย 
(4) สดัสว่นกำรถือหุ้น ร้อยละ 91.4 เป็นกำรถือหุ้นทำงตรงใน MINOR อีกร้อยละ 8.6 เป็นกำรถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัทย่อย 
(5) สัดส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 77.8 เป็นกำรถือหุ้นทำงตรงใน MHGP อีกร้อยละ 22.2 เป็นกำรถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน

บริษัทย่อย 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้
 

   
สัดส่วนของกำรถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

บริษัทย่อยของ MFG     
บริษัท สเวนเซน่ส์ (ไทย) จ ำกดั ขำยอำหำรและคร่ืองดื่ม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร์ ชีส จ ำกดั ผลิตและขำยเนย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จ ำกดั ผลิตและขำยไอศครีม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จ ำกดั ขำยอำหำรและคร่ืองดื่ม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส์ จ ำกดั ให้บริกำรด้ำนอำหำร ประเทศไทย 51 51 
 และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง    
บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ขำยอำหำรและคร่ืองดื่ม ประเทศไทย 97 97 
International Franchise Holding (Labuan)  
   Limited 

เจ้ำของลิขสิทธ์ิ ประเทศมำเลเซีย 100 100 

บริษัท เอส.แอล.อำร์.ที จ ำกดั ขำยอำหำรและคร่ืองดื่ม ประเทศไทย 100 100 
Primacy Investment Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   
บริษัท เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) จ ำกดั ขำยอำหำรและคร่ืองดื่ม ประเทศไทย 100 100 
The Pizza Company Ltd. เจ้ำของลิขสิทธ์ิ ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 

 

   
สัดส่วนของกำรถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

บริษัทย่อยของ International Franchise Holding (Labuan) Limited    
Franchise Investment Corporation of  เจ้ำของลิขสิทธ์ิ หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน 100 100 
   Asia Ltd.     
     

บริษัทย่อยของ Franchise Investment Corporation of Asia Ltd    
The Minor (Beijing) Restaurant  ขำยอำหำรและคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
   Management Co., Ltd.  ประชำชนจีน   
     

บริษัทย่อยของ Primacy Investment Limited    
Delicious Food Holding (Singapore)  
   Pte. Ltd. 

ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd.  ขำยอำหำรและคร่ืองดื่ม ประเทศสิงคโปร์ 92 100 
MFG International Holding (Singapore)  ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
   Pte. Ltd.     
Minor Food (Seychelles) Pte. Ltd.  ขำยอำหำรและคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  เซเชลส์   

     

บริษัทย่อยของ MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.    

Over Success Enterprise Pte. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 100 85.9 

The Minor Food Group (India) Private  ขำยอำหำรและคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 70 70 
   Limited  อินเดีย   
The Minor Food Group (Myanmar) Limited ขำยอำหำรและคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  แห่งสหภำพเมียนมำร์   
Grab Food Ltd. ขำยอำหำรและคร่ืองดื่ม สหรำชอำณำจกัร 70 70 
Benihana Holding Pte. Ltd. (หมำยเหต ุ35) ขำยอำหำรและคร่ืองดื่ม ประเทศสิงคโปร์ 75 - 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 

   
สัดส่วนของกำรถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

    

บริษัทย่อยของ Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd.    
Delicious Food Holding (Australia) Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Delicious Food Australia Finance Pty. Ltd. บริหำรจดักำร ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

    

บริษัทย่อยของ Delicious Food Holding (Australia) Pty. Ltd.   
Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 

     

บริษัทย่อยของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd.    

Espresso Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
 อสงัหำริมทรัพย์    
The Coffee Club Investment Pty. Ltd. เจ้ำของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club Franchising ธรุกิจแฟรนชำยส์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Company Pty. Ltd.     
The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
 อสงัหำริมทรัพย์    
The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
 อสงัหำริมทรัพย์    
The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
 อสงัหำริมทรัพย์    
The Coffee Club Properties (NSW) Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
 อสงัหำริมทรัพย์    
The Coffee Club Pty Ltd. (as trustee เจ้ำของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   for The Coffee Club Unit Trust)     

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

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

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

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

The Coffee Club (Technology) Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

First Avenue Company Pty. Ltd. ขำยอำหำรและคร่ืองดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 

   

สัดส่วนของกำรถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd. (ตอ่)    
Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Minor DKL Construction Pty. Ltd. บริกำรจดักำร ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Minor DKL Management Pty. Ltd. บริกำรจดักำร ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Minor DKL Stores Pty. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
TCC Operations Pty. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
TGT Operations Pty. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Nomad Coffee Group Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
   (ช่ือเดิม “VGC Food Group Pty. Ltd.”)     
Nitro Coffee Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
     

บริษัทย่อยของ Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd.    

Ribs and Rumps Operating  ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Company Pty. Ltd.     

Ribs and Rumps Properties Pty. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Ribs and Rumps International Pty. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Ribs and Rumps System Pty. Ltd.  เจ้ำของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 

   

สัดส่วนของกำรถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ Nomad Coffee Group Pty. Ltd. (formerly “VGC Food Group Pty. Ltd.”)   

Veneziano Coffee Roasters Holdings ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Pty. Ltd.     

Coffee Hit Holdings Pty. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Nomad Coffee management Pty. Ltd. บริหำรจดักำร ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   (ช่ือเดิม “VGC Management Pty. Ltd.”)     

Veneziano Coffee Roasters Pty. Ltd. ขำยอำหำรและคร่ืองดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Veneziano Coffee Assets Pty. Ltd. ลงทนุในสนิทรัพย์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Coffee Hit System Pty. Ltd. เจ้ำของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Coffee Hit Properties Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
 อสงัหำริมทรัพย์    

Black Bag Roasters Pty Ltd. ขำยอำหำรและคร่ืองดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Veneziano (SA) Pty Ltd. ขำยอำหำรและคร่ืองดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 57.5 - 
Inigo Montoya Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศนิวซีแลนด์ 70 - 
     

บริษัทย่อยของ Inigo Montoya Limited     

Flight Coffee Limited ขำยอำหำรและคร่ืองดื่ม ประเทศนิวซีแลนด์ 100 - 

The Hanger Limited ขำยอำหำรและคร่ืองดื่ม ประเทศนิวซีแลนด์ 100 - 

Good Time Gang Limited ขำยอำหำรและคร่ืองดื่ม ประเทศนิวซีแลนด์ 100 - 
     

บริษัทย่อยของ MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd.    

Oaks Hotels & Resorts Limited (“OAKS”) บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 

   

สัดส่วนของกำรถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จ ำกัด    

Hospitality Investment International Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน 100 100 

MHG International Holding (Singapore)  บริหำรจดักำร ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
   Pte. Ltd.     

MHG International Holding (Mauritius)  ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
   Limited  มอริเชียส   

บริษัท เอ็มเอชจี โฮลดิง้ จ ำกดั  ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศไทย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.   
Vietnam Hotel Projekt B.V. ลงทนุในบริษัทอ่ืน รำชอำณำจกัร 100 100 
  เนเธอร์แลนด์   
MHG Management (India) Private Limited โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 

อินเดีย 
100 100 

MHG Australia Holding Pte. Ltd. บริหำรจดักำร ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd. บริหำรจดักำร ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
MHG Continental Holding (Singapore) ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 100 - 

   Pte. Ltd. (ช่ือเดิม “AVC Vacation     
   Club (Singapore) Pte. Ltd.”)     
     
บริษัทย่อยของ  Vietnam Hotel Projekt B.V.    
Bai Dai Tourism Company Limited โรงแรม ประเทศเวียดนำม 100 100 
Hoi An Riverpark Hotel Company Limited โรงแรม ประเทศเวียดนำม 91 91 
     
บริษัทย่อยของ MHG Australia Holding Pte. Ltd. 
MHG Australia Investments Pty. Ltd. บริหำรสินทรัพย์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยที่ส ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 

   
สัดส่วนของกำรถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของบริษัท MHG International Holding (Mauritius) Limited   

Sands Hotels (Proprietary) Limited โรงแรม ประเทศนำมิเบีย 100 100 

Minor Hotel Group Gaborone  โรงแรม ประเทศบอตสวำนำ 80 80 
   (Proprietary) Limited     

Minor Hotel Group MEA DMCC บริหำรโรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  อำหรับเอมิเรตส์   

MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd. โรงแรม ประเทศมำเลเซีย 60 60 

MHG Desaru Villas Sdn. Bhd. ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศมำเลเซีย 60 60 

Minor Hotels Zambia Limited  โรงแรม ประเทศแซมเบีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Minor Hotel Gaborane (Proprietary) Limited    

Letsatsi Casino (Pty) Ltd. โรงแรม ประเทศบอตสวำนำ 80 80 
     

บริษัทย่อยของ Hospitality Investment International Limited    

Lodging Management (Labuan) Limited บริหำรโรงแรม ประเทศมำเลเซีย 100 100 

Lodging Management (Mauritius) Limited บริหำรโรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   

PT Lodging Management (Indonesia) Limited บริหำรโรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 93.3 93.3 
  อินโดนีเซีย   

Jada Resort and Spa (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 87 87 
     

บริษัทย่อยของ Lodging Management (Mauritius) Limited    

Sothea Pte. Ltd. โรงแรม รำชอำณำจกัรกมัพชูำ 80 80 

Minor Hotel Group South Africa (PTY) Limited บริหำรจดักำร ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  แอฟริกำใต้   
    

บริษัทย่อยของบริษัท เอม็ไอ สแควร์ จ ำกัด    

บริษัท รำชด ำริ เรสซิเด้นท์ จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 100 100 

บริษัท รำชด ำริ ลอดจ์จิง้ จ ำกดั  โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษัท สตำร์ เทรเวลเลอร์ จ ำกดั จดักำรด้ำนกำร ประเทศไทย 49(1) 49(1) 
 ท่องเท่ียว    

Corbin and King Limited (หมำยเหต ุ35) ลงทนุในบริษัทอ่ืน สหรำชอำณำจกัร 74 74 
 
(1)  สดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัท สตำร์ เทรเวลเลอร์ จ ำกดัเทำ่กบัร้อยละ 49 แตก่ลุม่กิจกำรมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 66.7 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 

   

สัดส่วนของกำรถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ AVC Vacation Club Limited    

Anantara Vacation Club (HK) Limited บริกำรด้ำนกำรตลำด ประเทศฮ่องกง 100 100 

AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd. บริกำรด้ำนกำรตลำด ประเทศสิงคโปร์ - 100 
     

บริษัทย่อยของ AVC Club Developer Limited    

PT MHG Indonesia Limited ขำยและบริกำร ประเทศสำธำรณรัฐ -(1) -(1) 
 ด้ำนกำรตลำด อินโดนีเซีย   

PT MHG Bali Limited โรงแรมและพฒันำ ประเทศสำธำรณรัฐ -(1) -(1) 
 อสงัหำริมทรัพย์ อินโดนีเซีย   

 
(1) กลุม่กิจกำรให้เงินกู้ ยืมแก่กรรมกำรทัง้สองคนของ PT MHG Indonesia Limited และ PT MHG Bali Limited โดยกรรมกำร

ทัง้สองคนได้ใช้หุ้นสำมญัของบริษัทดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพย์ค ำ้ประกันเงินกู้ ยืมดงักล่ำวและให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นแก่ 
กลุ่มกิจกำร ท ำให้กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคมุในบริษัทดงักล่ำว ดงันัน้ บริษัทดงักล่ำวจึงถือรวมเป็นบริษัทย่อยของ 
กลุม่กิจกำร 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 

   

สัดส่วนของกำรถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ Jada Resort and Spa (Private) Limited    
Paradise Island Resorts (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 100 100 
Kalutara Luxury Hotel & Resort (Private)  โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 100 100 
   Limited     
     
บริษัทย่อยของ Paradise Island Resorts (Private) Limited    
Avani Ambalangoda (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 100 100 

     
บริษัทย่อยของ Anantara Vacation Club (HK) Limited    
Sanya Anantara Consulting Limited บริกำรให้ค ำปรึกษำ ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  ประชำชนจีน   
บริษัทย่อยของ Minor Continental Holding (Mauritius)    
Minor Continental Holding (Luxembourg)  ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศลกัเซมเบิร์ก 100 100 
   S.A.R.L     
     
บริษัทย่อยของ Minor Continental Holding (Luxembourg) S.A.R.L   
Minor Continental Portugal, S.A.  ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  โปรตเุกส   
Pojuca S.A โรงแรม ประเทศสหพนัธ์ 100 100 
  สำธำรณรัฐบรำซิล   
     
บริษัทย่อยของ Minor Continental Portugal, S.A.    
Marinoteis S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  โปรตเุกส   
Coimbra Jardim Hotel S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  โปรตเุกส   
Tivoli Gave do Oriente S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  โปรตเุกส   
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 

   

สัดส่วนของกำรถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ Marinoteis S.A.     
Sotal S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  โปรตเุกส   
Hotelagos S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  โปรตเุกส   
     

บริษัทย่อยของ Corbin and King Limited     
Corbin and King Holding Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน สหรำชอำณำจกัร 100 100 
Corbin and King Hotel Group Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน สหรำชอำณำจกัร 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Corbin and King Holding Limited    
Corbin and King Restaurant Group ลงทนุในบริษัทอ่ืน สหรำชอำณำจกัร 100 100 
    Limited     
The Delaunay Restaurant Limited ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม สหรำชอำณำจกัร 100 100 
The Wolseley Restaurant Limited ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม สหรำชอำณำจกัร 100 100 
Brasserie Zedel Limited ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม สหรำชอำณำจกัร 100 100 
The Collbert Restaurant Limited ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม สหรำชอำณำจกัร 100 100 
Fischer’s Restaurant Limited ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม สหรำชอำณำจกัร 100 100 
The Bellanger Restaurant Limited ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม สหรำชอำณำจกัร 100 100 
The Wolseley Restaurant Property  ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม สหรำชอำณำจกัร 100 100 
   Limited     
The Delaunay Property Limited ให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ สหรำชอำณำจกัร 100 100 
Brasserie Zedel Property Limited ให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ สหรำชอำณำจกัร 100 100 
Rex Restaurant Property Limited ให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ สหรำชอำณำจกัร 100 100 
Corbin and King Restaurants Limited ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม สหรำชอำณำจกัร 100 100 
     

บริษัทย่อยของ MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd.    
NH Hotel Group S.A. โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 94.1 - 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยที่ส ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 

   
สัดส่วนของกำรถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จดัตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd.    
BBZ Design International Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
YTF Pte. Ltd.  ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
PS07 Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
TES07 Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
XWS Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
Shokudo Concepts Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
Shokudo Heeren Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
TEC Malaysia Sdn. Bhd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศมำเลเซีย 100 100 
Riverside & Courtyard  ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
   (International) Pte. Ltd.     
Element Spice Cafe Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
The Food Theory Group Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสิงคโปร์ 100 - 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยที่ส ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 

   
สัดส่วนของกำรถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จดัตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ MINOR     

บริษัท อำร์มิน ซิสเทม็ส์ จ ำกดั กำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำ  ประเทศไทย 100 100 
บริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง จ ำกดั ผลิตสินค้ำอปุโภค ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั กำรพฒันำ ประเทศไทย 100 100 
 อสงัหำริมทรัพย์    
บริษัท ไมเนอร์ คอนซลัแทน็ส์ แอนด์  กำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำ ประเทศไทย 100 100 
   เซอร์วิส จ ำกดั     
บริษัท ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ จ ำกดั กำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอสมิโด แฟชัน่ส์ จ ำกดั กำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำ ประเทศไทย 90.8 90.8 
Minor Fashion Limited กำรจ ำหน่ำยสินค้ำ ประเทศไทย 100 - 
   (ช่ือเดิม “Mysale.co.th Limited”)     



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยที่ส ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 

   
สัดส่วนของกำรถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จดัตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ OAKS     
Boathouse Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Calypso Plaza Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Concierge Apartments Australia Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Goldsbrough Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
MINT RESIDENTIAL PTY LTD บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
MH Management (Qld) Pty Ltd บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (NSW)  บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

   No. 1 Pty. Ltd.     

MH Management Pty Ltd. (NSW)  บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Pty. Ltd.     
MH Management (SA) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
MH Management (VIC) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Queensland Accommodation  บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Corporation Pty. Ltd.     
Seaforth Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Oaks Resorts & Hotels  บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Management Pty. Ltd.     

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยที่ส ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 

   
สัดส่วนของกำรถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 
  จดัตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ OAKS (ตอ่)     
Furniture Services Australia Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Brisbane Apartment Management  บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Pty. Ltd.     
Housekeepers Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 
Oaks Hotels & Resorts Investments  ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Pty. Ltd.     

Oaks Hotels and Resorts No.4 Pty. Ltd.  บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Management)  บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Pty. Ltd.     
Oaks Hotels & Resorts Leasing (Collins)  บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Pty. Ltd.     
Oaks Hotels and Resorts (NT) Pty. Ltd.  บริหำรสินทรัพย์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts Asset Holding  บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Pty. Ltd.     



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 

   

สัดส่วนของกำรถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ MH Management (Qld) Pty. Ltd   

Queen Street Property Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Mon Komo Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oasis Caloundra Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Regis Towers) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Emerald Holdings Investments Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

ACN 153 970 944 Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Mon Komo) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Mackay) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Milton) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Lessee) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Radius) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Rivermarque) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks (M on Palmer) Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Prince Place) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Moranbah) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Mews) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Queensland Holdings Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

ACN 153 490 227 Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (M on Palmer  บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Apartments) Pty. Ltd.     



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 

   

สัดส่วนของกำรถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Queensland Holdings Pty. Ltd.    
Queensland Nominee Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Wrap No. 1 Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Emerald Holdings Investments Pty. Ltd.    

Emerald Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Mackay) Pty. Ltd.    

Mackay (Carlyle) Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Milton) Pty. Ltd.    

Brisbane (Milton) Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Brisbane (Milton) Management Pty. Ltd.    

The Milton Residences Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
    

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Lessee) Pty. Ltd.    

Mackay (Carlyle) Lessee Pty. Ltd.  บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Radius) Pty. Ltd.    

Brisbane (Radius) Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Rivermarque) Pty. Ltd.    

Mackay (Rivermarque) Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Prince Place) Pty. Ltd.    

Middlemount (Prince Place) Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Moranbah) Pty. Ltd.    

Moranbah Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Mews) Pty. Ltd.    

Mews Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทย่อยที่ส ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 

   

สัดส่วนของกำรถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ MH Management (NSW) Pty. Ltd.   

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

Pacific Blue Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Regis Towers Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Hunter Valley) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd.    

183 on Kent Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

187 Kent Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Cable Beach) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Cable Beach) Pty. Ltd.    

361 Kent Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Hunter Valley) Pty. Ltd.    

Hunter Valley (CL) Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Hunter Valley (CL) Leases Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Hunter Valley (CL) Management Pty. Ltd.    

Hunter Valley (CL) Memberships Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 

   

สัดส่วนของกำรถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ MH Management (VIC) Pty. Ltd   

Pacific Hotel Market Street Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Cable Beach Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

MH Residential (leasing) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Pinnacle) Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts Operator บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   (VIC) Pty. Ltd.     

Oaks Hotels & Resorts (VIC) Letting Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts Leasing  บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

   (VIC) Pty. Ltd.     
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Pinnacle) Pty. Ltd.    

Exclusive Pinnacle Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd.    
187 Cashel Management Limited เสร็จสิน้ 

กำรช ำระบญัชี 
ประเทศนิวซีแลนด์ - 100 

187 Cashel Apartments Ltd. เสร็จสิน้ 
กำรช ำระบญัชี 

ประเทศนิวซีแลนด์ - 100 

Oaks Cashel Management Ltd. เสร็จสิน้ 
กำรช ำระบญัชี 

ประเทศนิวซีแลนด์ - 100 

Housekeepers (NZ) Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 
Harbour Residence Oaks Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 100 - 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts Investments Pty. Ltd.    
Tidal Swell Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts No. 4 Pty. Ltd.    
Grand (Gladstone) Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts Leasing (VIC) Pty. Ltd.    
Accom (VIC) Pty.Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Accom (VIC) Pty. Ltd.     
Accom Melbourne Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 

   

สัดส่วนของกำรถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ Wrap No.1 Pty. Ltd.’s subsidiary    
Wrap Management Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     
บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (VIC) Letting Pty. Ltd.    

Wrap No. 2 Pty. Ltd. บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     
บริษัทย่อยของ Wrap No. 2 Pty. Ltd.     
Wrap Letting Pty. Ltd.  บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     
บริษัทย่อยของ Over Success Enterprise     
Beijing Qian Bai Ye Investment  ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
   Counsultation Ltd.  ประชำชนจีน   
Beijing Riverside & Courtyard Investment  ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
   Management Ltd.  ประชำชนจีน   
Beijing Riverside & Courtyard Catering ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
   Management Co., Ltd.  ประชำชนจีน   
Beijing Longkai Catering Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
  ประชำชนจีน   
Beijing Three Two One Fastfood Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
  ประชำชนจีน   
Beijing JiangShang Catering Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
  ประชำชนจีน   
Beijing Jianshan Rundai Catering Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
  ประชำชนจีน   
Beijing Xiejia Catering Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
  ประชำชนจีน   



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 

   

สัดส่วนของกำรถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

บริษัทย่อยของ Over Success Enterprise (ต่อ)    
Beijing Dejianhua Catering Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
  ประชำชนจีน   
Beijing Bashu Chun Qiu Restaurant ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
  ประชำชนจีน   
Feng Sheng Ge Restaurant ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
  ประชำชนจีน   
Beijing Tiankong Catering Co., Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
  ประชำชนจีน   
Shanghai Riverside & Courtyard Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
  ประชำชนจีน   
Shanghai Riverside & Courtyard &     เลิกกิจกำร ประเทศสำธำรณรัฐ - 85.9 
   Gongning Catering Ltd.  ประชำชนจีน   
Shanghai Yi Ye Qing Zhou Catering Co., Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน 
100 85.9 

Shanghai Riverside & Courtyard Zhenbai  ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
   Catering Co., Ltd.  ประชำชนจีน   
Beijing Yangguang Catering Management  ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
   Co., Ltd.  ประชำชนจีน   
Jinan Riverside & Courtyard Catering Co., Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน 
100 85.9 

Tianjin Riverside & Courtyard Catering  ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
   Management Co., Ltd.  ประชำชนจีน   
Suzhon Riverside & Courtyard Catering  ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
   Management Co., Ltd.  ประชำชนจีน   
Nanjing Riverside & Courtyard Catering  ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
   Management Co., Ltd.  ประชำชนจีน   
Shenyang Riverside & Courtyard  ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
   Catering Management Co., Ltd.  ประชำชนจีน   
Wuhan Riverside & Courtyard Catering ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
   Management Co., Ltd.  ประชำชนจีน   



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 

   

สัดส่วนของกำรถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ Over Success Enterprise (ต่อ)    

Nantong Riverside & Courtyard Catering  ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
   Management Co., Ltd.  ประชำชนจีน   

Yangzhou Riverside & Courtyard  ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
   Catering Management Co., Ltd.  ประชำชนจีน   

Red Matches Catering Ltd.   ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
   (ช่ือเดิม “Beijing Honghuochai   ประชำชนจีน   
   Catering Co., Ltd.”)     

Hangzhou Riverside & Courtyard  ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
   Catering Management Co., Ltd.  ประชำชนจีน   

Dalian Riverside & Courtyard Catering  ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
   Management Co., Ltd.  ประชำชนจีน   

Zhenjiang Riverside& Courtyard  ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 85.9 
   Catering Management Co., Ltd.  ประชำชนจีน   

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
   สัดส่วนของกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ NH Hotel Group S.A. 
    

Aguamarina S.A. บริหำรระดบัองค์กร สำธำรณรัฐโดมินิกนั  100 - 

Agrupacion Financiera Reunida Sl โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

Airport Hotel Frankfurt Raunheim,  อสงัหำริมทรัพย์ สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 100 - 

   Gmbh &Co KG     
Aranzazu Donosti S. A. (Extinguida) โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

Artos Beteiligungs Gmbh ลงทนุในบริษัทอ่ืน สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 100 - 

Astron Immobilien Gmbh ลงทนุในบริษัทอ่ืน สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 100 - 

Blacom, S.A. ลงทนุในบริษัทอ่ืน สำธำรณรัฐอำร์เจนตินำ 100 - 

COPERAMA COLOMBIA SAS ระบบจดัซือ้ 
และบริกำร 

สำธำรณรัฐโคลอมเบีย 100 - 

Capredo Investments GmbH ลงทนุในบริษัทอ่ืน สมำพนัธรัฐสวิส 100 - 

Chartwell De Nuevo Laredo, S.A. De C.V. โรงแรม สหรัฐเม็กซิโก 100 - 

Chartwell Inmobiliaria De Coatzacoalcos, โรงแรม สหรัฐเม็กซิโก 100 - 

   S.A. De C.V.     
Chartwell de Mexico, S.A. de C.V. โรงแรม สหรัฐเม็กซิโก 100 - 

City Hotel S.A. โรงแรม สำธำรณรัฐอำร์เจนตินำ 50 - 

Coperama Central Europe Gmbh ระบบจดัซือ้ 
และบริกำร 

สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 100 - 

Coperama Italia Srl ระบบจดัซือ้ 
และบริกำร 

สำธำรณรัฐอิตำลี 100 - 

Coperama Mexico S.A. de C.V. ระบบจดัซือ้ 
และบริกำร 

สหรัฐเม็กซิโก 100 - 

Coperama Spain Sl. ระบบจดัซือ้ 
และบริกำร 

รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

Corporación Hotelera Oriental, S.A. โรงแรม สำธำรณรัฐโดมินิกนั  100 - 

Dam 9 B.V. ลงทนุในบริษัทอ่ืน รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

Desarrollo Inmobiliario Santa Fe, โรงแรม สหรัฐเม็กซิโก 50 - 

   S.A. de C.V.     
Edificio Metro S.A. โรงแรม สำธำรณรัฐอำร์เจนตินำ 100 - 

Eurotels Chile S.A. ลงทนุในบริษัทอ่ืน สำธำรณรัฐชิลี 100 - 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 
   สัดส่วนของกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ NH Hotel Group S.A. (ต่อ)    
Franquicias Lodge, S.A. de C.V. โรงแรม สหรัฐเม็กซิโก 100 - 

Gran Circulo De Madrid, Sa ขำยอำหำร 
และเคร่ืองดื่ม 

รำชอำณำจกัรสเปน 98.7 - 

Grupo Hotelero Monterrey, S.A. de C.V. โรงแรม สหรัฐเม็กซิโก 100 - 

Grupo Hotelero Queretaro, S.A. de C.V. โรงแรม สหรัฐเม็กซิโก 69 - 

HOTEL PACIFICO ROYAL LTDA โรงแรม สำธำรณรัฐโคลอมเบีย 100 - 

HOTELERA CHILE SA โรงแรม สำธำรณรัฐชิลี 100 - 

Hoteles Hesperia, S.A.  โรงแรม สหรัฐเม็กซิโก 100 - 

HOTELES ROYAL DEL ECUADOR SA โรงแรม สำธำรณรัฐเอกวำดอร์ 54 - 

   HORODELSA     
HR QUANTICA S A S โรงแรม สำธำรณรัฐโคลอมเบีย 50 - 

Heiner Gossen Hotelbetrieb Gmbh โรงแรม สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 100 - 

Hispana Santa Fe, S.A. de C.V. โรงแรม สหรัฐเม็กซิโก 50 - 

Hotel Albar Ciudad De Albacete โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

   Sociedad Limitada. (Extinguida)     
Hotel Andino Royal S.A.S โรงแรม สำธำรณรัฐโคลอมเบีย 100 - 

Hotel Aukamm Wiesbaden Gmbh  อสงัหำริมทรัพย์ สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 100 - 

   & Co. kg     

Hotel Hacienda Royal Ltda โรงแรม สำธำรณรัฐโคลอมเบีย 100 - 

Hotel Holding Onroerend Goed d’Vijff โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Vlieghen B.V.     
Hotel La Boheme Ltda โรงแรม สำธำรณรัฐโคลอมเบีย 100 - 

Hotel Medellin Royal Ltda โรงแรม สำธำรณรัฐโคลอมเบีย 100 - 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 
   สัดส่วนของกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ NH Hotel Group S.A. (ต่อ)    
Hotel Parque Royal S A S โรงแรม สำธำรณรัฐโคลอมเบีย 100 - 

Hotel Pavillon Royal Ltda โรงแรม สำธำรณรัฐโคลอมเบีย 100 - 

Hoteleira Brasil Ltda โรงแรม สหพนัธ์สำธำรณรัฐบรำซิล 100 - 

Hotelera De La Parra, S.A. De C.V. โรงแรม สหรัฐเม็กซิโก 100 - 

Hotelera Lancaster S.A. โรงแรม สำธำรณรัฐอำร์เจนตินำ 50 - 

Hotelera Norte Sur S.A. ลงทนุในบริษัทอ่ืน สำธำรณรัฐชิลี 100 - 

Hoteles Royal S A โรงแรม สำธำรณรัฐโคลอมเบีย 97 - 

Hotelexploitatiemaatschappij  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Onderlangs Arnhem B.V.     
Hotels Bingen & Viernheim Gmbh  อสงัหำริมทรัพย์ สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 94 - 

   & Co. Kg     
INMOBILIARIA Y FINANCIERA อสงัหำริมทรัพย์ สำธำรณรัฐชิลี 100 - 

   CHILE SPA.     
INVERSIONES SHCI S A S EN  อสงัหำริมทรัพย์ สำธำรณรัฐโคลอมเบีย 100 - 

   LIQUIDACION     
Iber Interbrokers Sl กำรบริกำร รำชอำณำจกัรสเปน 75 - 

Immo Hotel Bcc Nv อสงัหำริมทรัพย์ รำชอำณำจกัรเบลเยียม 100 - 

Immo Hotel Belfort Nv อสงัหำริมทรัพย์ รำชอำณำจกัรเบลเยียม 100 - 

Immo Hotel Brugge Nv อสงัหำริมทรัพย์ รำชอำณำจกัรเบลเยียม 100 - 

Immo Hotel Diegem Nv อสงัหำริมทรัพย์ รำชอำณำจกัรเบลเยียม 100 - 

Immo Hotel Gent Nv อสงัหำริมทรัพย์ รำชอำณำจกัรเบลเยียม 100 - 

Immo Hotel Gp Nv อสงัหำริมทรัพย์ รำชอำณำจกัรเบลเยียม 100 - 

Immo Hotel Mechelen Nv อสงัหำริมทรัพย์ รำชอำณำจกัรเบลเยียม 100 - 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 
   สัดส่วนของกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ NH Hotel Group S.A. (ต่อ)    
Immo Hotel Stephanie Nv อสงัหำริมทรัพย์ รำชอำณำจกัรเบลเยียม 100 - 

Inmobiliaria Royal SA อสงัหำริมทรัพย์ สำธำรณรัฐชิลี 66 - 

Inmobiliaria Y Financiera Aconcagua S.A. โรงแรม สำธำรณรัฐอำร์เจนตินำ 100 - 

Inversores Y Gestores Asociados Sa โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

   (Extinguida)     
Krasnapolsky Hotels & Restaurants N.V. ลงทนุในบริษัทอ่ืน รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

Krasnapolsky Hotels & Restaurants อสงัหำริมทรัพย์ รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Onroerend Goed B.V.     
Krasnapolsky Hotels (Pty) Ltd โรงแรม สำธำรณรัฐแอฟริกำใต้ 100 - 

Krasnapolsky Ict B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

Krasnapolsky International Holding B.V. ลงทนุในบริษัทอ่ืน รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

Latina Chile S.A. โรงแรม สำธำรณรัฐชิลี 100 - 

Latinoamericana Curitiba โรงแรม สหพนัธ์สำธำรณรัฐบรำซิล 100 - 

   Administração De Hotéis Ltda     
Latinoamericana De Gestion Hotelera Sl ลงทนุในบริษัทอ่ืน รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

Lenguados Vivos Sl (Extinguida) โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

NH Logrono Sa โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 76 - 

NH Numancia Sa (Extinguida) โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

NH Pamplona S.A. (Extinguida) โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

NH Santander Sa (Extinguida) โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

NH University S.L. (Extinguida) โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

NH MARIN SA โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 50 - 

NH Malaga S.A. (Extinguida) โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

NH Hoteles Switzerland GmbH โรงแรม สมำพนัธรัฐสวิส 100 - 

NH Hotels USA, Inc. โรงแรม สหรัฐอเมริกำ 100 - 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 
   สัดส่วนของกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ NH Hotel Group S.A. (ต่อ)    
Nacional Hispana De Hoteles, S.  โรงแรม สหรัฐเม็กซิโก 100 - 

   De R.L. De C.V.     
NH Brasil Administracao De Hoteis E โรงแรม สหพนัธ์สำธำรณรัฐบรำซิล 100 - 

   Participacoes Ltda     
NH Central Reservation Office Sa โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

NH Establecimientos Complementarios โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

   Hoteleros Sa (Extinguida)     
NH Europa Sl. โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

NH Finance Sa บริษัทเงินทนุ รำชรัฐลกัเซมเบิร์ก 100 - 

NH Financing Services SARL บริษัทเงินทนุ รำชรัฐลกัเซมเบิร์ก 100 - 

NH Hotel Ciutat De Reus Sa โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 90.1 - 

NH Hotelbetriebs- Und โรงแรม สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 100 - 

   Entwicklungs Gmbh     
NH Hoteles España Sa โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

NH Hoteles Participaties B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

NH Las Palmas, Sa โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 75 - 

NH Management Black Sea Srl โรงแรม รำชอำณำจกัรโรมำเนีย 100 - 

Nhow Rotterdam, B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

Noorderweb, B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

Nuevos Espacios Hoteleros Sa โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

Objekt Leipzig Messe, GmbH & Co KG อสงัหำริมทรัพย์ สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 100 - 

Operadora Nacional Hispana, S.A. โรงแรม สหรัฐเม็กซิโก 100 - 

   De C.V.     
PALACIO DE LA MERCED S.A. โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 88 - 

PROMOTORA ROYAL S A EN อสงัหำริมทรัพย์ สำธำรณรัฐโคลอมเบีย 100 - 

   LIQUIDACION     



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 
   สัดส่วนของกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ NH Hotel Group S.A. (ต่อ)    
Polis Corporation, S.A. โรงแรม สำธำรณรัฐอำร์เจนตินำ 100 - 

ROYAL HOTELS, INC. โรงแรม สหรัฐอเมริกำ 100 - 

Royal Hotels International Latin โรงแรม สหรัฐอเมริกำ 100 - 

   América Inc     
Royal Santiago Hotel S.A. โรงแรม สำธำรณรัฐชิลี 66 - 

SOCIEDAD HOTELERA CIEN โรงแรม สำธำรณรัฐโคลอมเบีย 62 - 

   INTERNACIONAL S A     
SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI โรงแรม สำธำรณรัฐเอกวำดอร์ 54 - 

   SA COPAXI     
SOCIEDAD OPERADORA โรงแรม สำธำรณรัฐโคลอมเบีย 100 - 

   BARRANQUILLA ROYAL S A S     
SOCIEDAD OPERADORA CALLE โรงแรม สำธำรณรัฐโคลอมเบีย 100 - 

   100 ROYAL SAS     

SOCIEDAD OPERADORA โรงแรม สำธำรณรัฐโคลอมเบีย 100 - 

   CARTAGENA ROYAL S A S     
SOCIEDAD OPERADORA URBAN โรงแรม สำธำรณรัฐโคลอมเบีย 100 - 

   ROYAL CALLE 26 S A S     

SOCIEDAD OPERADORA URBAN โรงแรม สำธำรณรัฐโคลอมเบีย 100 - 

   ROYAL CALLE 93 S A S     

Servicios Chartwell de Nuevo Laredo, โรงแรม สหรัฐเม็กซิโก 100 - 

   S.A. de C.V.     
Servicios Corporativos Chartwell โรงแรม สหรัฐเม็กซิโก 100 - 

   Monterrey, S.A. de C.V.     
Servicios Corporativos Hoteleros,  โรงแรม สหรัฐเม็กซิโก 100 - 

   S.A De C.V     
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 
   สัดส่วนของกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ NH Hotel Group S.A. (ต่อ)    
Servicios Corporativos Krystal Zona  โรงแรม สหรัฐเม็กซิโก 100 - 

   Rosa, S.A. de C.V.     
Servicios Hoteleros Tlalnepantla,  โรงแรม สหรัฐเม็กซิโก 100 - 

   S.A. de C.V     
Servicios de Operacion Turistica,  โรงแรม สหรัฐเม็กซิโก 100 - 

   S.A. de C.V.     

Sociedad Hotelera Calle 74 Ltda โรงแรม สำธำรณรัฐโคลอมเบีย 100 - 

Sociedad Operadora Nh  โรงแรม สำธำรณรัฐปำนำมำ 100 - 

   Royal Panama S.A.     
Toralo S.A. โรงแรม สำธำรณรัฐบรูพำอรุุกวยั 100 - 

VSOP VIII B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 50 - 

Wilan Ander Sl โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

Wilan Huel Sl โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

     
บริษัทย่อยของ Krasnapolsky Hotels & Restaurants N.V. 

  

NH Private Equity B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

NH The Netherlands B.V. ลงทนุในบริษัทอ่ืน รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

บริษัทย่อยของ Krasnapolsky International Holding B.V. 
  

Astron-Kestrel Hotels (Pty) Ltd โรงแรม สำธำรณรัฐแอฟริกำใต้ 100 - 

Krasnapolsky Belgian Shares B.V. ลงทนุในบริษัทอ่ืน รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

NH Belgium Cvba ลงทนุในบริษัทอ่ืน รำชอำณำจกัรเบลเยียม 100 - 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 
   สัดส่วนของกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ Latinoamericana De Gestion Hotelera Sl  
  

Latina De Gestion Hotelera S.A. โรงแรม สำธำรณรัฐอำร์เจนตินำ 100 - 

NH Wilhelminakade Holding B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

บริษัทย่อยของ NH Europa Sl. 
  

Caribe Puerto Morelos, S.A. De C.V. โรงแรม สหรัฐเม็กซิโก 100 - 

Coperama Holding Sl. ระบบจดัซือ้ 
และบริกำร 

รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

Evergreen House Srl โรงแรม รำชอำณำจกัรโรมำเนีย 100 - 

Harrington Hall Hotel Limited โรงแรม สหรำชอำณำจกัร 25 - 

Hotelexploitatiemaatschappij  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Eindhoven B.V.     
NH Hotels Czechia sro โรงแรม สำธำรณรัฐเช็ก 100 - 

NH Hotels Polska SP Zoo โรงแรม สำธำรณรัฐโปแลนด์ 100 - 

NH Atardecer Caribeño Sa บริหำรระดบั
องค์กร 

รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

NH Central Europe Gmbh & Co. Kg โรงแรม สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 100 - 

NH Central Europe Management Gmbh โรงแรม สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 100 - 

NH Hotel Rallye Portugal, Unipessoal, Lda โรงแรม สำธำรณรัฐโปรตเุกส 100 - 

NH Hoteles France โรงแรม สำธำรณรัฐฝร่ังเศส 100 - 

NH Italia S.p.A โรงแรม สำธำรณรัฐอิตำลี 100 - 

NH Resorts Sl. (Extinguida) โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 100 - 

Redocana Hotels Gmbh In Liquidation โรงแรม สมำพนัธรัฐสวิส 95 - 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 
   สัดส่วนของกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ NH Hoteles Participaties B.V. 
   

Coperama Benelux B.V. ระบบซือ้ 
และบริกำร 

รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

บริษัทย่อยของ NH Las Palmas, Sa 
   

HANUMAN INVESMENT S.L. โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 50 - 

NH Lagasca Sa โรงแรม รำชอำณำจกัรสเปน 75 - 

บริษัทย่อยของ Toralo S.A. 
    

Columbia Palace Hotel S.A. โรงแรม สำธำรณรัฐบรูพำอรุุกวยั 100 - 

บริษัทย่อยของ NH The Netherlands B.V. 
  

Atlantic Hotel Exploitatie B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

De Sparrenhorst B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

Exploitatie Maatschappij Tropenhotel B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

Exploitatiemaatschappij  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Caransa Hotel B.V.     
Exploitatiemaatschappij Doelen Hotel B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

Exploitatiemaatschappij Grand-Hotel  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Krasnapolsky B.V.     
Exploitatiemaatschappij Hotel Best B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

Exploitatiemaatschappij  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Hotel Naarden B.V.     
Exploitatiemaatschappij Schiller  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Hotel B.V.     
Highmark Geldrop B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

Highmark Hoofddorp B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

Hotel De Ville B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 
   สัดส่วนของกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ Nh The Netherlands B.V. (ต่อ)   
Hotelexploitatiemaatschappij  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Amsterdam Noord B.V.     
Hotelexploitatiemaatschappij Atlanta  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Rotterdam B.V.     
Hotelexploitatiemaatschappij Capelle  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Aan Den Ijssel B.V.     
Hotelexploitatiemaatschappij Danny  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Kayelaan Zoetermeer B.V.     
Hotelexploitatiemaatschappij  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Distelkade Amsterdam B.V.     
Hotelexploitatiemaatschappij Epen  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Zuid-Limburg B.V.     
Hotelexploitatiemaatschappij Forum  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Maastricht B.V.     
Hotelexploitatiemaatschappij  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Jaarbeursplein Utrecht B.V.     
Hotelexploitatiemaatschappij  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Janskerkhof Utrecht B.V.     
Hotelexploitatiemaatschappij  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Leijenberghlaan Amsterdam B.V.     
Hotelexploitatiemaatschappij  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Marquette Heemskerk B.V.     
Hotelexploitatiemaatschappij  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Spuistraat Amsterdam B.V.     
Hotelexploitatiemaatschappij  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Stadhouderskade Amsterdam B.V.     
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 
   สัดส่วนของกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ NH The Netherlands B.V. (ต่อ)   
Hotelexploitatiemaatschappij  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Stationsstraat Amersfoort B.V.     
Hotelexploitatiemaatschappij Van  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Alphenstraat Zandvoort B.V.     
Jan Tabak N.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 81 - 

Koningshof B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

Leeuwenhorst Congres Center B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

Libération Exploitatie B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

Marquette Beheer B.V. อสงัหำริมทรัพย์ รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

Museum Quarter B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

NH Caribbean Management B.V. บริหำรงำน รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

Palatium Amstelodamum N.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

Restaurant D’vijff Vlieghen B.V. ให้บริกำร 
ด้ำนอำหำร 
และอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง 

รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

Vela Secunda Omnium Primum Viii B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

บริษัทย่อยของ NH Belgium Cvba  
  

Hotel Exploitatiemaatschappij  โรงแรม รำชอำณำจกัรเบลเยียม 100 - 

   Diegem N.V.     
บริษัทย่อยของ Latina De Gestion Hotelera S.A. 

  

Panorama Hotel S.A. โรงแรม สำธำรณรัฐอำร์เจนตินำ 100 - 

บริษัทย่อยของ Hotelexploitatiemaatschappij Eindhoven B.V. 
  

NH Hotel & Service Gmbh โรงแรม สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 100 - 

NH Hotelbetriebs- Und  โรงแรม สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 100 - 

   Dienstleistungs Gmbh     
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 
   สัดส่วนของกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ NH Central Europe Gmbh & Co. Kg 
  

NH Hoteles Austria Gmbh โรงแรม สำธำรณรัฐออสเตรีย 100 - 

NH Hoteles Deutschland Gmbh โรงแรม สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 100 - 

บริษัทย่อยของ NH Italia Spa 
  

Grande Jolly Spa โรงแรม สำธำรณรัฐอิตำลี 97.4 - 

NH Italy Management Srl โรงแรม สำธำรณรัฐอิตำลี 100 - 

PORTA ROSSA – S.R.L. โรงแรม สำธำรณรัฐอิตำลี 100 - 

บริษัทย่อยของ Marquette Beheer B.V. 
  

Hotel Amsterdam Centre Propco B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

Onroerend Goed Beheer Maatschappij อสงัหำริมทรัพย์ รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Atlanta Rotterdam B.V.     
Onroerend Goed Beheer Maatschappij อสงัหำริมทรัพย์ รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Bogardeind Geldrop B.V.     
Onroerend Goed Beheer Maatschappij  อสงัหำริมทรัพย์ รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Capelle Aan Den Ijssel B.V.     
Onroerend Goed Beheer Maatschappij  อสงัหำริมทรัพย์ รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Danny Kayelaan Zoetermeer B.V.     
Onroerend Goed Beheer Maatschappij  อสงัหำริมทรัพย์ รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Ijsselmeerweg Naarden B.V.     
Onroerend Goed Beheer Maatschappij  อสงัหำริมทรัพย์ รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Kruisweg Hoofddorp B.V.     
Onroerend Goed Beheer  อสงัหำริมทรัพย์ รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Maatschappij Maas Best B.V.     
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 
   สัดส่วนของกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ Marquette Beheer B.V. (ต่อ)   
Onroerend Goed Beheer Maatschappij  อสงัหำริมทรัพย์ รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Marquette Heemskerk B.V.     
Onroerend Goed Beheer Maatschappij  อสงัหำริมทรัพย์ รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Prins Hendrikkade Amsterdam B.V.     
Onroerend Goed Beheer Maatschappij  อสงัหำริมทรัพย์ รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Van Alphenstraat Zandvoort B.V.     
บริษัทย่อยของ Palatium Amstelodamum N.V.   
Olofskapel Monumenten B.V. อสงัหำริมทรัพย์ รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

     
บริษัทย่อยของ Restaurant D’vijff Vlieghen B.V.   
Nhow Amsterdam B.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

     
บริษัทย่อยของ Nh Hoteles Austria Gmbh 

  

Izd Hotel Betriebs Gmbh โรงแรม สำธำรณรัฐออสเตรีย 100 - 

NH Hungary Hotel Management, Ltd. โรงแรม ประเทศฮงักำรี 100 - 
บริษัทย่อยของ Nh Hoteles Deutschland Gmbh 

  

Hohenstaufen Einhundertneunzehnte  โรงแรม สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 100 - 

   Vermögensverwaltungs Gmbh     
บริษัทย่อยของ Grande Jolly Spa 

   

Hotel Exploitatiemaatschappij  โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

   Vijzelstraat Amsterdam B.V.     
Hotel Houdstermaatschappij Jolly B.V. ลงทนุในบริษัทอ่ืน รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 

Jolly Hotels Deutschland Gmbh โรงแรม สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 100 - 

Jolly Hotels Holland N.V. โรงแรม รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 - 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
บริษัทภำยใต้บริษัทยอ่ยทีส่ ำคญัที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 
   สัดส่วนของกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยของ Nh Italy Management Srl 
  

NH ORIO SRL โรงแรม สำธำรณรัฐอิตำลี 80 - 

NH Laguna Palace Spa โรงแรม สำธำรณรัฐอิตำลี 100 - 

NH Tortona Srl โรงแรม สำธำรณรัฐอิตำลี 70 - 

Satme Invest Srl โรงแรม สำธำรณรัฐอิตำลี 100 - 

     
บริษัทย่อยของ Hotel Houdstermaatschappij Jolly B.V. 

  

Jolly Hotels Belgio Sa โรงแรม รำชอำณำจกัรเบลเยียม 100 - 

     
บริษัทย่อยของ Jolly Hotels Holland N.V.    
Jolly Hotels France โรงแรม สำธำรณรัฐฝร่ังเศส 100 - 
Jolly Hotels U.S.A., Inc. โรงแรม สหรัฐอเมริกำ 69.6 - 

บริษัทย่อยของ Satme Invest Srl 
   

I QUATTRO CANTI SRL โรงแรม สำธำรณรัฐอิตำลี 50 - 

 
กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของเงินลงทนุในบริษัทย่อยส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 
 
บริษัท เอม็ สปำ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้ซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท เอ็ม สปำ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด จำกบริษัท
ย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำร จ ำนวน 200,899 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 38 ล้ำนบำท โดยสัดส่วนกำรลงทุนเพิ่มขึน้จำก 
ร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 
 
บริษัท โคโค ปำล์ม โฮเตล็ แอนด์ รีสอร์ท จ ำกัด  
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทช ำระหุ้นสำมญัเต็มจ ำนวนของบริษัท โคโค ปำล์ม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 
จ ำกดั คิดเป็นจ ำนวนเงิน 60 ล้ำนบำท โดยสดัสว่นกำรลงทนุยงัคงเป็นร้อยละ 100 ตำมเดิม 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของเงินลงทนุในบริษัทย่อยส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย (ต่อ) 
 
MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd. 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ลงทนุเพิ่มในหุ้นสำมญัของ MHG Desaru 
Hotel Sdn. Bhd. จ ำนวน 10.23 ล้ำนหุ้ น โดยมีมูลค่ำตรำไว้หุ้ นละ 1 ริงกิตมำเลเซีย คิดเป็นจ ำนวนเงิน 10.23 ล้ำนริงกิต
มำเลเซีย หรือเทียบเทำ่ 83 ล้ำนบำท สดัสว่นกำรลงทนุยงัคงเป็นร้อยละ 60 ตำมเดิม 
 
MHG Desaru Villa Sdn. Bhd. 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ลงทนุเพิ่มในหุ้นสำมญัของ MHG Desaru 
Villa Sdn. Bhd. จ ำนวน 3.7 ล้ำนหุ้น โดยมีมลูค่ำตรำไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมำเลเซีย คิดเป็นจ ำนวนเงิน 3.7 ล้ำนริงกิตมำเลเซีย 
หรือเทียบเทำ่ 30 ล้ำนบำท สดัสว่นกำรลงทนุยงัคงเป็นร้อยละ 60 ตำมเดิม 
 
บริษัท เอม็เอชจ ีภเูกต็ จ ำกัด  
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ลงทนุในหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ของบริษัท 
เอ็มเอชจี ภูเก็ต จ ำกัด จ ำนวน 543,000 หุ้ น โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้ นละ 100 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 543 ล้ำนบำท  
กำรลงทุนเพิ่มนีท้ ำให้สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทลดลงจำกร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 77.8 อย่ำงไรก็ตำม สัดส่วน 
กำรลงทนุของกลุม่กิจกำรยงัคงเป็นร้อยละ 100 
 
Benihana Holding Pte. Ltd. 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรซือ้กิจกำรใน Benihana Holding Pte. Ltd. 
โดยรำยละเอียดกำรซือ้กิจกำรได้เปิดเผยในหมำยเหต ุ35 
 
Over Success Enterprise Pte. Ltd. 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนเพิ่มในหุ้ นสำมัญของ Over Success 
Enterprise Pte. Ltd. จ ำนวนเงิน 33 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือเทียบเท่ำ 1,030 ล้ำนบำท โดยสดัส่วนกำรลงทนุเพิ่มขึน้
จำกร้อยละ 85.9 เป็นร้อยละ 100 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 

 
ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรับบริษัทย่อย 
 
รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยแต่ละรำยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มี
สำระส ำคญัต่อกลุม่กิจกำร ตวัเลขที่เปิดเผยแตล่ะบริษัทย่อย เป็นตวัเลขก่อนตดัรำยกำรระหวำ่งกนั 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยสรุป 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

  Minor DKL  
 NH Hotel Food Group   
 Group S.A. Pty. Ltd. รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

ส่วนที่หมุนเวียน    
สินทรัพย์ 18,647 438 19,085 

หนีส้ิน (13,955) (325) (14,280) 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ 4,692 113 4,805 
    

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน    
สินทรัพย์ 133,113 6,296 139,409 

หนีส้ิน (41,003) (1,506) (42,509) 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ 92,110 4,790 96,900 
    

สนิทรัพย์สุทธิ 96,802 4,903 101,705 
    

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 8,282 1,040 9,322 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป 
 
 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

  Minor DKL  
 NH Hotel Food Group   
 Group S.A. Pty. Ltd. รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

รำยได้ 16,694 2,831 19,525 

ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 2,521 213 2,734 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ 2,521 213 2,734 
    

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จสว่นที่เป็นของสว่นได้เสีย    

   ที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ 103 13 116 

 
งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 
 
 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

  Minor DKL  
 NH Hotel Food Group   
 Group S.A. Pty. Ltd. รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

เงินสดสทุธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 531 (257) 274 
เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมลงทนุ 719 672 1,391 

เงินสดสทุธิใช้ไปจำกกิจกรรมจดัหำเงิน (1,533) (472) (2,005) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดลดลงสทุธิ (283) (57) (340) 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

วนัที่ 1 มกรำคม 7,087,166,244 6,692,163,068 2,767,066,898 2,767,066,898 
เงินลงทนุได้มำจำกกำรซือ้กิจกำร     
   ในบริษัทยอ่ย 271,942,090 - - - 
ลงทนุเพิ่ม 26,403,478 72,439,811 12,596,278 - 
ขำยเงินลงทนุ - (2,593,620) - - 
เปลี่ยนแปลงสถำนะเป็นเงินลงทนุ     
   ในบริษัทยอ่ย (3,821,580) - - - 
สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 440,046,562 620,537,337 - - 
เงินปันผลรับ (376,477,848) (295,305,291) - - 
กำรด้อยค่ำ (280,000,000) - - - 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (5,667,091) (75,061) - - 

วนัที่ 31 ธนัวำคม 7,159,591,855 7,087,166,244 2,779,663,176 2,767,066,898 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 
 
บริษัทร่วม มีดงัต่อไปนี ้
 
 งบกำรเงนิรวม 

  
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกจิกำร  

(ร้อยละ) 
   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ จดัตัง้ขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

Arabian Spa (Dubai) (LLC) ธรุกิจสปำ ประเทศสำธำรณรัฐ 49 49 
  อำหรับเอมิเรตส์   
Eutopia Private Holding Limited    โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 50 50 
  มลัดีฟส์   
Tanzania Tourism and Hospitality ลงทนุในบริษัทอื่น หมูเ่กำะบริติช เวอร์จิน 50 50 
   Investment Limited     
Zanzibar Tourism and Hospitality ลงทนุในบริษัทอื่น หมูเ่กำะบริติช เวอร์จิน 50 50 
   Investment Limited     
Sizzler China Pte. Ltd. เจ้ำของลิขสิทธ์ิ ประเทศสิงคโปร์ 50 50 
บริษัท ซเีลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ จ ำกดั ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศไทย 51(1) 51(1) 
Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนำม 30.4 30.4 
บริษัท ซมูำ่ กรุงเทพ จ ำกดั ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศไทย 51(2) 51(2) 

 
(1) กลุ่มกิจกำรไม่มีอ ำนำจควบคุมเหนือบริษัท ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ จ ำกัด แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรถือหุ้นในบริษัท

ดังกล่ำวในอัตรำร้อยละ 51 จึงถือว่ำบริษัทดังกล่ำวเป็นบริษัทร่วมและใช้วิธีส่วนได้เสียในกำรบันทึกเงินลงทุน  
ในบริษัทดงักลำ่วในงบกำรเงินรวม 

(2) สดัส่วนของกำรถือหุ้นในบริษัท ซูม่ำ กรุงเทพ จ ำกัด เท่ำกับร้อยละ 51 แต่ตำมสญัญำของกำรถือหุ้น กลุ่มกิจกำร 
มีสิทธิออกเสียงเพียงร้อยละ 35 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 
 
บริษัทร่วม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 

 งบกำรเงนิรวม 

   

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกจิกำร  

(ร้อยละ) 

   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตัง้ขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกดั ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศไทย 35.8 35.7 
   (มหำชน)      
Rani Minor Holding Limited โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 25 25 
  อำหรับเอมิเรตส์   
Serendib Hotels PLC โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 25 25 
MHG Lesotho (Proprietary)  โรงแรม ประเทศเลโซโท 46.9 46.9 
   Limited     
บริษัท นำยณ์ แอนด์ อำร์จีพี  ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 40 40 
   ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั      
Breadtalk Group Limited ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสิงคโปร์ 14.2(3) 14.1(3) 
Cardamom Tented Camp Co., Ltd. โรงแรม ประเทศกมัพชูำ 35 35 
Beijing NH Grand China Hotel โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 49 - 
   Management Co., Ltd.  ประชำชนจีน   
Borakay Beach, S.L. โรงแรม ประเทศรำชอำณำจกัร 50 - 
  สเปน   
Consorcio Grupo Hotelero T2, โรงแรม ประเทศสหรัฐเม็กซิโก 10 - 
   S.A. de C.V.     
Hotel & Congress Technology Sl. โรงแรม ประเทศรำชอำณำจกัร 50 - 
   (Extinguida)  สเปน   
Hotelera del Mar, S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 20 - 
  อำร์เจนตินำ   
Inmobiliaria 3 Poniente, S.A. De C.V. โรงแรม ประเทศสหรัฐเม็กซิโก 27 - 
Losan Investment, Ltd. โรงแรม สหรำชอำณำจกัร 30 - 
Mil Novecientos Doce, S.A. de C.V. โรงแรม ประเทศสหรัฐเม็กซิโก 25 - 
Sotocaribe SI โรงแรม ประเทศรำชอำณำจกัร 36 - 
  สเปน   
 
(3) สดัส่วนของกำรถือหุ้นในบริษัท Breadtalk Group Limited เท่ำกบัร้อยละ 14.2 อย่ำงไรก็ตำม กลุม่กิจกำรมีอิทธิพล

อย่ำงมีสำระส ำคญัในบริษัทร่วมดงักลำ่ว 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 
 
บริษัทร่วม มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   สัดส่วนกำรถอืหุ้น 
   (ร้อยละ)  

   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกจิ จดัตัง้ขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท  ขำยอำหำรและ ประเทศไทย 35.8 35.7 
   จ ำกดั (มหำชน) เคร่ืองดื่ม    
 
กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของเงินลงทนุในบริษัทร่วมส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 
 
S&P Syndicate Public Company Limited 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้หุ้นของบริษัท S&P Syndicate Public Company Limited เพิ่มขึน้จ ำนวน 
733,300 หุ้น มลูค่ำรวม 13 ล้ำนบำท ท ำให้สดัส่วนกำรลงทนุเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 35.7 เป็นร้อยละ 35.8 
 
Breadtalk Group Limited 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้หุ้นของบริษัท Breadtalk Group Limited เพิ่มขึน้จ ำนวน 
198,000 หุ้น มลูค่ำรวม 0.3 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทำ่ 8 ล้ำนบำท ท ำให้สดัส่วนกำรลงทนุเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 14.1 
เป็นร้อยละ 14.2 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบริษัทร่วม 
 
ข้อมลูด้ำนล่ำงได้แสดงข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรุป ส ำหรับบริษัทร่วมที่มีสำระส ำคญักบักลุ่มกิจกำร ข้อมลูทำงกำรเงินนี ้
ปฏิบตัิตำมวิธีสว่นได้เสีย ซึง่รวมกำรปรับปรุงให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชีของกลุม่กิจกำร   
 
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ประกำศข้อมลู
ทำงกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ภำยหลงักลุ่มกิจกำร ดงันัน้ ข้อมลูทำงกำรเงินส ำหรับปี พ.ศ. 2561 
ยังไม่ได้เปิดเผย เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรเปิดเผยข้อมลูในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินด้ำนล่ำงนีเ้ท่ำนัน้ กลุ่มกิจกำร  
ใช้ข้อมลูทำงกำรเงินล่ำสดุของ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) ที่ประกำศกับสำธำรณชน ซึ่งเป็นข้อมลู
ส ำหรับงวดสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
 
อย่ำงไรก็ตำม ข้อมลูที่ใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรใช้ข้อมลู
ทำงกำรเงินส ำหรับปี พ.ศ. 2561 ของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) ในกำรปฏิบตัิตำมวิธีสว่นได้เสีย 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 
 
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิโดยสรุป 
 
 ณ วันที่  ณ วนัที่   
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม  
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561  

 

บริษัท เอส แอนด์  
พ ีซนิดเิคท จ ำกัด 

(มหำชน) 

Breadtalk  
Group  

Limited รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

    

สนิทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 835 4,383 5,218 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  745 1,955 2,700 

สนิทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,580 6,338 7,918 
    

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,372 8,077 10,449 
    

สนิทรัพย์รวม 3,952 14,415 18,367 
    

หนีส้นิหมุนเวียน    
หนีส้ินทำงกำรเงินหมนุเวียน (ไมร่วมเจ้ำหนีก้ำรค้ำ) 39 546 585 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำ) 1,000 6,665 7,665 

หนีส้นิหมุนเวียนรวม 1,039 7,211 8,250 
    

หนีส้นิไม่หมุนเวียน    
หนีส้ินทำงกำรเงิน 167 690 857 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 247 2,658 2,905 

หนีส้นิไม่หมุนเวียนรวม 414 3,348 3,762 
    

หนีส้นิรวม 1,453 10,559 12,012 
    

สนิทรัพย์สุทธิ 2,499 3,856 6,355 
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 
 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป 
 
ณ  วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 มูลค่ำยุติธรรมของหุ้ นบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ที่ ถือโดย  
กลุ่มกิจกำรค ำนวณตำมรำคำที่ประกำศโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจ ำนวน 3,426 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 
จ ำนวน 3,834 ล้ำนบำท) และมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำร มีจ ำนวน 3,028 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 3,020 ล้ำนบำท)  
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 มลูค่ำยุติธรรมของหุ้นบริษัท Breadtalk Group Limited (ในประเทศสิงคโปร์) ที่ถือโดย
กลุ่มกิจกำรค ำนวณตำมรำคำที่ประกำศโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์มีจ ำนวน 1,533 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 
จ ำนวน 1,640 ล้ำนบำท) และมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำร มีจ ำนวน 1,305 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 1,283 ล้ำนบำท)   
 
ทัง้นีบ้ริษัทอื่นเป็นบริษัทจ ำกดัและหุ้นของบริษัทเหลำ่นีไ้ม่มีรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำด 
 
 ส ำหรับงวด   
 เก้ำเดอืน ส ำหรับปี  
 สิน้สุดวันที่ สิน้สุดวันที่  
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม  
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561  

 

บริษัท เอส แอนด์  
พ ีซนิดเิคท จ ำกัด 

(มหำชน) 

Breadtalk  
Group  

Limited รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

รำยได้ 5,669 14,609 20,278 
    

ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง 269 473 742 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น 24 4 28 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวม 293 477 770 
    

เงินปันผลได้รับจำกบริษัทร่วม 149 30 179 
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุป 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรุปกบัมลูค่ำตำมบญัชีของสว่นได้เสียในบริษัทร่วม 
 
 ส ำหรับงวด   
 เก้ำเดอืน ส ำหรับปี  
 สิน้สุดวันที่ สิน้สุดวันที่  
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม  
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561  

 

บริษัท เอส แอนด์  
พ ีซนิดเิคท จ ำกัด 

(มหำชน) 

Breadtalk  
Group  

Limited รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

สรุปข้อมูลทำงกำรเงนิ    
สินทรัพย์สทุธิ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2,625 5,034 7,659 
ก ำไรสทุธิส ำหรับงวด/ปี  269 473 742 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้ำของ 24 4 28 
อตัรำแลกเปลี่ยน - (1,228) (1,228) 

จ่ำยเงินปันผล (417) (427) (844) 

สินทรัพย์สทุธิ  2,501 3,856 6,357 

สดัส่วนในส่วนได้เสียของกลุม่กิจกำร ร้อยละ 35.8 ร้อยละ 14.2  

สว่นได้เสียในบริษัทร่วม  896 547 1,442 

ค่ำควำมนิยม 2,131 758 2,889 

มลูค่ำตำมบญัชี 3,027 1,305 4,332 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 
 
บริษัทร่วมที่แต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ 
 
นอกเหนือจำกส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดังกล่ำวข้ำงต้น กลุ่มกิจกำรยังมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที่แต่ละรำยไม่มี
สำระส ำคญัอีกจ ำนวนหนึง่ ซึง่ได้บนัทกึเงินลงทนุโดยใช้วิธีสว่นได้เสีย 
 
 พ.ศ. 2561 
 ล้ำนบำท 
  

มลูค่ำตำมบญัชีโดยรวมของสว่นได้เสียในบริษัทร่วมซึง่กลุม่กิจกำรบนัทกึบญัชีตำมวิธีสว่นได้เสีย 3,107 
   แตล่ะรำยที่ไมม่สีำระส ำคญั  
จ ำนวนรวมของสว่นแบง่ในบริษัทร่วม :  
   ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง 252 

   ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น - 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวม 252 

 
ค) ส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ  

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ 3,542,424,779 2,693,888,953 5,484,460 5,484,460 
เงินลงทนุได้มำจำกกำรซือ้กิจกำร     
   ในบริษัทยอ่ย 83,810,842 - - - 
ลงทนุเพิ่ม 187,993,764 647,885,097 - - 
จ ำหน่ำยเงินลงทนุ - (76,711,420) - - 
ลดเงินลงทนุในสว่นได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (1,049,433,834) - (5,484,460) - 

กำรเปลี่ยนสถำนะเป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อย (11,126,427) (56,831,444) - - 
สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ 47,892,934 453,706,871 - - 
เงินปันผลรับ (537,551) (20,881,970) - - 
สว่นแบง่ขำดทนุเบด็เสร็จอื่นจำกเงินลงทนุ     
   ในกิจกำรร่วมค้ำ 109,757,940 (109,757,940) - - 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม ่ (110,023,778) 11,551,167 - - 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 704,602 (424,535) - - 

วนัที่ 31 ธนัวำคม 2,801,463,271 3,542,424,779 - 5,484,460 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ค) ส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

กิจกำรร่วมค้ำ มีดงัต่อไปนี ้
 

 งบกำรเงนิรวม 

   สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 

   กลุ่มกจิกำร (ร้อยละ) 

บริษัท ประเภทธุรกจิ 
จัดตัง้ขึน้ใน

ประเทศ 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

     

บริษัท ไม้ขำว เวเคชัน่ วิลลำ่ จ ำกดั เสร็จสิน้กำร ประเทศไทย - 50 
 ช ำระบญัชี    
บริษัท ไมเนอร์แฟชัน่ จ ำกดั (ช่ือเดิม “บริษัท กำรจดัจ ำหน่ำย ประเทศไทย - 50.1 
   มำยเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช จ ำกดั”)     
Harbour Residences Oaks Limited บริหำรด้ำนท่ีพกัอำศยั ประเทศนิวซีแลนด์ -(1) 50 
  มลัดีฟส์   
PH Resorts (Private) Ltd.  โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 49.9 49.9 
MHG Deep Blue Financing บริหำรจดักำร ประเทศสำธำรณรัฐ 50 50 
  มอริเชียส   
O Plus E Holdings Private Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ 50 50 
  มลัดีฟส์   
บริษัท พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ผลิตสว่นผสมอำหำร ประเทศไทย 49.9 49.9 

The Food Theory Group Pte. Ltd. 
ขำยอำหำรและ

เคร่ืองดื่ม ประเทศสิงคโปร์ -(1) 50 

Liwa Minor Food & Beverage LLC 
ขำยอำหำรและ

เคร่ืองดื่ม ประเทศสำธำรณรัฐ 49 49 
  อำหรับเอมิเรตส์   
Rani Minor Holding II Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ 49 49 
  อำหรับเอมิเรตส์   
บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คซูีน จ ำกดั โรงเรียนสอนท ำอำหำร ประเทศไทย 43.8 43.8 
บริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ ำกดั ขำยอำหำรและ

เคร่ืองดื่ม ประเทศไทย 50 50 
บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพำร์ค  ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลอปเม้นท์ จ ำกดั     
MHG Signity Assets Holding ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ 50 50 
   (Mauritius) Limited  มอริเชียส   
บริษัท ภทัรำ ฟำยน์ ไทยคซูีน จ ำกดั ขำยอำหำรและ สหรำชอำณำจกัร 50 50 
 เคร่ืองดื่ม    
PT Wika Realty Minor Development โรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 50 50 
MHG GP Pte. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 50 50 
 
(1) เปลี่ยนสถำนะเป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อยเน่ืองจำกได้ลงทนุเพิ่มในระหว่ำงปี 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ค) ส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
กิจกำรร่วมค้ำ มีดงัต่อไปนี ้(ตอ่) 
 

 งบกำรเงนิรวม 

   สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 

   กลุ่มกจิกำร (ร้อยละ) 

บริษัท ประเภทธุรกจิ 
จัดตัง้ขึน้ใน

ประเทศ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

     

2015 CM Investors Corporation ลงทนุในบริษัทอ่ืน หมู่เกำะเคย์แมน - 50 

บริษัท อวำดีนะ ฮิลส์ จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 50 50 

บริษัท ลำยนั ฮิลล์ เรสซิเดน็ซ์ จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 50 50 

บริษัท ลำยนั บำงเทำ  ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั     

Plexus Maldives Private Limited  โรงแรม สำธำรณรัฐมลัดีฟส์ 50 50 
บริษัท เฮชแอนด์เอ พำร์ค จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 50 50 
บริษัท อำร์ต ออฟ เบคกิง้ จ ำกดั ผลิตสว่นประกอบอำหำร ประเทศไทย 99(2) - 

Ya Hua International Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสิงคโปร์ 50 - 

 
(2) แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำวในร้อยละ 99 เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมร่วม ตำมที่ได้ตกลง 

ในสญัญำ ดงันัน้ จงึท ำให้บริษัทดงักลำ่วยงัคงจดัประเภทเป็นกิจกำรร่วมค้ำ 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   

สัดส่วนของกำรถอืหุ้น  
(ร้อยละ)  

  จัดตัง้ขึน้ใน 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัท ไม้ขำว เวเคชัน่ วิลลำ่ จ ำกดั เสร็จสิน้กำรช ำระบญัชี ประเทศไทย - 50 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ค) ส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

 
กำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัของเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 
 
Harbour Residences Oaks Limited  
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนเพิ่มใน Harbour Residences Oaks 
Limited ท ำให้เปลี่ยนสถำนะเป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อย โดยรำยละเอียดกำรซือ้กิจกำรได้เปิดเผยในหมำยเหต ุ35 
 
The Food Theory Group Pte. Ltd. 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ลงทนุเพิ่มใน The Food Theory Group 
Pte. Ltd.ท ำให้เปลี่ยนสถำนะเป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อย โดยรำยละเอียดกำรซือ้กิจกำรได้เปิดเผยในหมำยเหต ุ35 
 
บริษัท อำร์ต ออฟ เบคกิง้ จ ำกัด 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ลงทนุเพิ่มในบริษัท อำร์ต ออฟ เบคกิง้ 
จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงิน 158 ล้ำนบำท ท ำให้สดัส่วนกำรลงทนุเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 99 เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำร 
มีกำรควบคมุร่วมตำมที่ได้ตกลงในสญัญำ ดงันัน้จงึท ำให้บริษัทดงักลำ่วยงัคงจดัประเภทเป็นกิจกำรร่วมค้ำ 
 
บริษัท เฮชแอนด์เอ พำร์ค จ ำกัด 
 
ในระหวำ่งไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึง่ของกลุม่กิจกำรได้ลงทนุในบริษัท เฮชแอนด์เอ พำร์ค จ ำกดั 
จ ำนวน 2 ล้ำนหุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 292 ล้ำนบำท เป็นสดัส่วนกำรลงทนุร้อยละ 50 
 
เมื่อวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรท ำกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์ที่ระบไุด้และหนีส้ินที่รับมำสทุธิจำก
กำรซือ้กิจกำรนีเ้สร็จสมบูรณ์ โดยกำรวดัมลูค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ ระบุได้พิจำรณำกำรวดัมลูค่ำของสินทรัพย์และ
ค ำนงึถึงควำมเป็นไปได้ที่กลุม่กิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเช่ือถือ 
 
มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุร้อยละ 50 คิดเป็น 255 ล้ำนบำท และเมื่อเปรียบเทียบ
กบัรำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ ท ำให้เกิดส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทนุของเงินลงทนุสงูกว่ำมลูค่ำยตุิธรรมสทุธิของสินทรัพย์
และหนีส้ินที่ระบไุด้เฉพำะสว่นที่เป็นของกลุม่กิจกำรเป็นจ ำนวน 37 ล้ำนบำท  
 
ภำระผูกพนัและหนีส้นิที่อำจเกดิขึน้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรร่วมค้ำ 
 
กลุม่กิจกำรไมม่ีภำระผกูพนัและหนีส้ินที่อำจเกิดขึน้ซึง่เก่ียวข้องกบัสว่นได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำของกลุม่กิจกำร 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ค) ส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรับกจิกำรร่วมค้ำ 
 
ข้อมลูด้ำนลำ่งได้แสดงข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับกิจกำรร่วมค้ำที่ในควำมเห็นของผู้บริหำรมีสำระส ำคญักบับริษัท 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ข้อมลูทำงกำรเงินนีป้ฏิบตัิตำมวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมกำรปรับปรุงให้เป็นไปตำมนโยบำย 
กำรบญัชีของกลุม่กิจกำร 
 
บริษัททัง้หมดเป็นบริษัทจ ำกดัและหุ้นของบริษัทเหลำ่นีไ้ม่มีรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำด 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยสรุป 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 
PH Resorts 

(Private) Ltd. 
บริษัท อวำดนีะ 

ฮลิส์ จ ำกัด   
 

รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

สนิทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 44 25 69 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (ไม่รวมเงินสด) 66 416 482 
สนิทรัพย์หมุนเวียนรวม 110 441 551 
    

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,106 663 1,769 
    

สนิทรัพย์รวม 1,216 1,104 2,320 
    

หนีส้นิหมุนเวียน    
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำ) 175 33 208 
หนีส้นิหมุนเวียนรวม 175 33 208 
    

หนีส้นิไม่หมุนเวียน    
หนีส้ินทำงกำรเงินหมนุเวียน    
   (ไม่รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำ) 654 341 995 
หนีส้ินอื่น - 30 30 
หนีส้นิไม่หมุนเวียนรวม 654 371 1,025 
    

หนีส้นิรวม 829 404 1,233 
    

สนิทรัพย์สุทธิ 387  700 1,087  



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ค) ส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป 
 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 
PH Resorts 

(Private) Ltd. 
บริษัท อวำดนีะ 

ฮลิส์ จ ำกัด   
 

รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

รำยได้ 343 1 344 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ (33) (10) (43) 
ก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง (50) (21) (71) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ - (2) (2) 

ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง (50) (23) (73) 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น 1 - 1 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวม (49) (23) (72) 

 
ข้อมูลข้ำงต้นเป็นจ ำนวนที่รวมอยู่ในงบกำรเงินของกิจกำรร่วมค้ำ และปรับปรุงเก่ียวกับควำมแตกต่ำงของนโยบำย  
กำรบญัชีของกลุม่กิจกำรและกิจกำรร่วมค้ำ 
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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14 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ค) ส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุป 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหวำ่งข้อมลูทำงกำรเงินโดยสรุปกบัมลูค่ำตำมบญัชีของสว่นได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 
 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 

PH Resorts 
(Private) Ltd. 

บริษัท อวำดนีะ 
ฮลิส์ จ ำกัด   

 
รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

สินทรัพย์สทุธิ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 568 723 1,291 
ขำดทนุในระหวำ่งปี (50) (23) (73) 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้ำของ 2 - 2 

ผลตำ่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยน (131) - (131) 

สินทรัพย์สทุธิ 389 700 1,089 

สว่นได้เสียในกำรร่วมค้ำ ร้อยละ 50 ร้อยละ 50  
มลูค่ำตำมบญัชี 195 350 545 

ค่ำควำมนิยม 133 - 133 

มลูค่ำตำมบญัชี - สทุธิ 328 350 678 

 
กจิกำรร่วมค้ำที่แต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ 
 
นอกเหนือจำกส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำดงักล่ำวข้ำงต้น กลุ่มกิจกำรยงัมีส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำที่แต่ละรำยไม่มี
สำระส ำคญัอีกจ ำนวนหนึง่ ซึง่ได้บนัทกึเงินลงทนุโดยใช้วิธีสว่นได้เสีย 
 
 พ.ศ. 2561 
 ล้ำนบำท 
  

มลูค่ำตำมบญัชีโดยรวมของสว่นได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำซึง่กิจกำร  
   บนัทกึบญัชีตำมวิธีสว่นได้เสียแต่ละรำยที่ไมม่ีสำระส ำคญั 2,224 
จ ำนวนรวมของสว่นแบง่ในกิจกำรร่วมค้ำ :  

   ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง 85 

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวม 85 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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15 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั  

 
กิจกำรและบคุคลที่ควบคมุบริษัทหรือถกูควบคมุโดยบริษัทหรืออยู่ภำยใต้กำรควบคมุเดียวกบับริษัททัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อมไมว่ำ่จะ
โดยทอดเดียวหรือหลำยทอด กิจกำรและบคุคลดงักลำ่วเป็นบคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกบับริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยล ำดบั
ถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้ำของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร 
ผู้บริหำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรและพนกังำนของบริษัทตลอดจนสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกบับคุคลเหล่ำนัน้ กิจกำรและบคุคล
ทัง้หมดถือเป็นบคุคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกบับริษัท 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกันซึ่งอำจมีขึน้ได้ต้องค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสมัพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสมัพนัธ์ตำมกฎหมำย 
 
บริษัทเป็นบริษัทใหญ่ขัน้สดุท้ำย 
 
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“MFG”) และบริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“MINOR”) เป็นบริษัทยอ่ย 
ดงันัน้ บริษัทในเครือของ MFG และ MINOR จงึถือเป็นกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัของกลุม่กิจกำร 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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15 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
 

15.1 รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำและให้บริกำร และกำรซือ้สนิค้ำ 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม     

บริษัทย่อย     
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร - - 75,945,839 77,994,885 
เงินปันผล - - 980,000,632 1,429,390,358 
ดอกเบีย้รับ - - 3,014,932,287 1,881,089,541 
รำยได้อื่น - - 3,735,900 7,085,160 
กำรซือ้สินค้ำ - - (1,217,741) - 
ค่ำบริกำรจ่ำย - - (124,324,037) (117,034,548) 
ดอกเบีย้จ่ำย - - (43,551,816) (36,061,030) 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น - - (2,231,598) (9,339,347) 

     

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม     

บริษัทร่วม     
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 424,881,343 495,791,257 - - 
เงินปันผลรับ - - 149,094,832 134,816,697 
ดอกเบีย้รับ 51,873,355 48,269,183 - - 
รำยได้อื่น 1,637,561 2,083,291 - - 
กำรซือ้สินค้ำ (95,943,535) (111,117,278) - - 
     

กจิกำรร่วมค้ำ     
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 139,483,512 128,610,317 20,000,000 7,000,000 
ดอกเบีย้รับ 99,751,595 81,340,705 30,254,060 2,714,425 
รำยได้อื่น 1,031,286 70,479 - - 
กำรซือ้สินค้ำ (90,225,109) (86,330,293) - - 
     

กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 321,871,919 2,168,314 - - 
กำรซือ้สินค้ำ (74,897,616) (99,460,886) - - 
ค่ำบริกำรจ่ำย (28,825,542) (27,198,166) - - 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น (55,266,167) (16,602,067) (27,986,539) (16,602,067) 
 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรและเฉพำะบริษัทส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 มีจ ำนวน 310 ล้ำนบำท และ  
117 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2560 : 235 ล้ำนบำท และ 105 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั) โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวเป็นผลประโยชน์
ระยะสัน้ ซึง่ได้แก่เงินเดือน โบนสั และสวสัดิกำรอื่น 
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15 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
 

15.2 ยอดค้ำงช ำระที่เกดิจำกกำรขำยและซือ้สนิค้ำและบริกำร  
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วันที่ 31 ธันวำคม     
     

ก) ลูกหนีก้จิกำรที่เกี่ยวข้องกนั:     
     

บริษัทย่อย - - 1,438,114,870 1,047,531,595 
บริษัทร่วม 414,513,532 371,959,757 4,039,417 3,947,297 
กิจกำรร่วมค้ำ 434,563,919 351,224,247 22,619,144 4,353,855 

กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 1,745,024 4,176,729 25,353 21,423 

รวมลกูหนีกิ้จกำรที่เก่ียวข้องกนั     

   (หมำยเหต ุ8) 850,822,475 727,360,733 1,464,798,784 1,055,854,170 
     

ข) เจ้ำหนีก้จิกำรที่เกี่ยวข้องกัน     
     

บริษัทย่อย - - 30,311,746 35,350,889 
บริษัทร่วม 9,755,408 16,070,707 - 3,162 
กิจกำรร่วมค้ำ 11,867,513 9,886,874 31 - 

กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 6,230,201 31,751,411 - 669,766 

รวมเจ้ำหนีกิ้จกำรที่เก่ียวข้องกนั     

   (หมำยเหต ุ22) 27,853,122 57,708,992 30,311,777 36,023,817 
 

15.3 เงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วันที่ 31 ธันวำคม      

เงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กจิกำร     

   ที่เกี่ยวข้องกนั     
บริษัทย่อย - - 140,904,047,306 55,516,550,059 
บริษัทร่วม 1,508,642,707 1,163,188,910 - - 

กิจกำรร่วมค้ำ 4,587,185,099 5,011,194,406 617,080,948 414,932,988 
     

รวมเงินให้กู้ ยืมระยะยำวแก่กิจกำร     

   ที่เก่ียวข้องกนั 6,095,827,806 6,174,383,316 141,521,128,254 55,931,483,047 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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15 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

 
15.3 เงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ตอ่) 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกนัสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทย่อย     
วนัที่ 1 มกรำคม  - - 55,516,550,059 39,243,653,377 
เพิ่มขึน้ - - 94,454,855,238 16,990,842,257 
รับช ำระคืน - - (6,831,348,368) - 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน     

   ที่ยงัไม่เกิดขึน้ - - (2,236,009,623) (717,945,575) 

วนัที่ 31 ธนัวำคม  - - 140,904,047,306 55,516,550,059 

     

บริษัทร่วม     
วนัที่ 1 มกรำคม 1,163,188,910 1,239,465,885 - - 
เงินให้กู้ ยืมได้มำจำกกำรซือ้กิจกำร     
   ในบริษัทยอ่ย 352,748,251 - - - 
เพิ่มขึน้ 56,191,650 105,215,309 - - 
รับช ำระคืน (50,581,331) (86,693,021) - - 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (12,904,773) (94,799,263) - - 

วนัที่ 31 ธนัวำคม 1,508,642,707 1,163,188,910 - - 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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15 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

 
15.3 เงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน(ตอ่) 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกนัสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงันี ้(ตอ่) 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

กจิกำรร่วมค้ำ     
วนัที่ 1 มกรำคม 5,011,194,406 4,499,167,813 414,932,988 - 
เพิ่มขึน้ 288,377,530 1,114,113,703 217,711,480 417,626,868 
จดัประเภทใหม ่ (46,556,717) - - - 
รับช ำระคืน (626,510,877) (235,090,357) (15,000,000) - 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน     
   ที่ยงัไม่เกิดขึน้  (3,230,000) - (563,520) (2,693,880) 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (36,089,243) (366,996,753) - - 

วนัที่ 31 ธนัวำคม 4,587,185,099 5,011,194,406 617,080,948 414,932,988 

 
เงินให้กู้ ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกนัเป็นเงินให้กู้ ยืมที่ไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบำทและสกลุเงินต่ำงประเทศ มีอตัรำ
ดอกเบีย้ตำมอัตรำตลำดซึ่งอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี ย้ธนำคำรพำณิชย์ เงินให้กู้ ยืมดังกล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำมแต่ 
กลุ่มกิจกำรจะไม่เรียกช ำระคืนเงินให้กู้ ยืมดงักล่ำวในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำ เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำเป็นไป 
ตำมสญัญำผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น  
 
ศนูย์บริหำรเงิน 
 
บริษัทซึ่งเป็นศนูย์บริหำรเงินตำมประกำศของกระทรวงกำรคลงั เพื่อประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรเงิน รวมถึง  
กำรกู้ยืม และให้ยืมเงินเพื ่อกำรบริหำรสภำพคล่อง และกำรเป็นตวัแทนรับจ่ำยเงินแก่กลุ ่มกิจกำรทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในพ.ศ. 2561 ธุรกิจศนูย์บริหำรเงินของบริษัทข้อมลูกำรได้ให้กู้ยืมแก่กลุ่มกิจกำรในต่ำงประเทศโดยท ำสญัญำ
เงินกู้ เป็นสกุลบำทจ ำนวน 212 ล้ำนบำท หรือเทียบเท่ำ 6.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ ทัง้นีจ้ ำนวนเงินให้กู้ ยืมสะสมระหว่ำงปี 
พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 เป็นจ ำนวน 1,290 ล้ำนบำท หรือเทียบเท่ำ 37.2 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
 
เงินกู้ดงักลำ่วไมไ่ด้ท ำสญัญำคุ้มครองควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
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15 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

15.4 เงนิกู้ยมืจำกกจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วันที่ 31 ธันวำคม     

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกจิกำร     

   ที่เกี่ยวข้องกนั     

บริษัทย่อย - - 2,089,180,139 1,707,306,993 

รวมเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกกิจกำร     

   ที่เก่ียวข้องกนั (หมำยเหต ุ21) - - 2,089,180,139 1,707,306,993 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ ยืมจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกนัสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทย่อย     
วนัที่ 1 มกรำคม  - - 1,707,306,993 2,317,923,667 
เพิ่มขึน้ - - 1,014,949,381 - 
จ่ำยช ำระคืน - - (487,857,878) (548,078,729) 

ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนทีย่งัไมเ่กิดขึน้ - - (145,218,357) (62,537,945) 

วนัที ่31 ธนัวำคม  - - 2,089,180,139 1,707,306,993 

 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ ยืมที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำท มีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำม และมีอัตรำ
ดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำดซึง่อ้ำงอิงจำกอตัรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย์ 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

125 

16 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
 งบกำรเงนิรวม 

 

ที่ดนิและ 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดนิ 
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร รวม 

 บำท บำท บำท 

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560    
รำคำทนุ 57,227,186 2,014,049,949 2,071,277,135 

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (1,155,334) (1,147,086,181) (1,148,241,515) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 56,071,852 866,963,768 923,035,620 
    

รำคำยตุิธรรม   1,426,901,000 
    

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ 56,071,852 866,963,768 923,035,620 
ซือ้สินทรัพย์ - 33,982,935 33,982,935 
จ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ - (60,760) (60,760) 
โอนมำจำกที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์  - 339,116,249 339,116,249 

ค่ำเสื่อมรำคำ (96,518) (106,264,498) (106,361,016) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 55,975,334 1,133,737,694 1,189,713,028 
    

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
รำคำทนุ 57,227,186 2,392,365,978 2,449,593,164 

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (1,251,852) (1,258,628,284) (1,259,880,136) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 55,975,334 1,133,737,694 1,189,713,028 
    

รำคำยตุิธรรม   1,453,063,409 
    

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ 55,975,334 1,133,737,694 1,189,713,028 
ซือ้สินทรัพย์ - 129,964,362 129,964,362 
จ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ (32,866,671) (39,459,959) (72,326,630) 

ค่ำเสื่อมรำคำ (9,724) (61,096,122) (61,105,846)  

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 23,098,939 1,163,145,975 1,186,244,914 
    

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทนุ 24,360,515 2,470,589,789 2,494,950,304 

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (1,261,576) (1,307,443,814) (1,308,705,390) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 23,098,939 1,163,145,975 1,186,244,914 
    

รำคำยตุิธรรม   1,372,195,000 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

126 

16 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (ต่อ) 
 
รำคำยุติธรรมถูกประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติของผู้ เช่ียวชำญในวิชำชีพและมีประสบกำรณ์ในท ำเลที่ตัง้และ
ประเภทของอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุที่มีกำรประเมินนัน้  
 
กลุ่มกิจกำรค ำนวณมลูค่ำยตุิธรรมของอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุโดยใช้วิธีรำยได้และวิธีรำคำตลำด ซึง่ถือเป็นกำรวดัมลูค่ำ
ยตุิธรรมระดบัที่ 3  
 
กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรมซึ่งใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้อย่ำงมีสำระส ำคัญ (ข้อมูลระดบัที่ 3) 
 
กลุม่กิจกำรได้มีกำรเปิดเผยกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำของอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุซึง่เป็นข้อมลูระดบัที่ 3 กลุม่กิจกำรได้วำ่จ้ำง 
ผู้ประเมินอิสระจำกภำยนอกในกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมเป็นระยะ ตำมนโยบำยของกลุม่กิจกำร 
 
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงส ำหรับวิธีกำรประมำณมลูค่ำยตุิธรรมระหวำ่งปี 
 
ขัน้ตอนกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของกลุ่มกจิกำร 
 
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินของกลุ่มกิจกำรร่วมกบัผู้ประเมินอิสระ ได้ท ำกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์ส ำหรับกำรรำยงำนใน
งบกำรเงิน รวมถึงมลูค่ำยตุิธรรมระดบัที่ 3 คณะท ำงำนนีไ้ด้รำยงำนโดยตรงต่อผู้บริหำรสงูสดุทำงด้ำนกำรเงิน (Chief Financial 
Officer) กำรประชุมระหว่ำงผู้บริหำรสงูสดุทำงด้ำนกำรเงินและคณะท ำงำนเก่ียวกับกระบวนกำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมได้จดัขึน้
อย่ำงน้อยหนึง่ครัง้ในแต่ละปี ซึง่สอดคล้องกบัวนัที่รำยงำนประจ ำปีของกลุม่กิจกำร 
 
ข้อมลูหลกัที่กลุม่กิจกำรใช้ในกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมระดบัที่ 3 ได้แก่ ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดของค่ำเช่ำจำกสญัญำ
เช่ำในปัจจบุนั รวมถึงค่ำเช่ำในอนำคตภำยใต้เง่ือนไขของตลำดที่มีอยู่ในปัจจบุนั สทุธิจำกกระแสเงินสดจ่ำยต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะ
เกิดขึน้เน่ืองจำกอสงัหำริมทรัพย์ และอตัรำคิดลดอ้ำงอิงจำกสดัส่วนโครงสร้ำงเงินทนุและต้นทนุทำงกำรเงินของบริษัทซึง่ผู้บริหำร
เห็นสมควร บวกด้วยอตัรำควำมเสี่ยงที่เหมำะสม อตัรำคิดลดที่ใช้สะท้อนถึงกำรประเมินสภำวะตลำดปัจจบุนัในเร่ืองมลูค่ำของ
กำรเงินและปัจจยัควำมเสี่ยงที่เหมำะสม โดยสว่นใหญ่มีอตัรำคิดลดร้อยละ 12 ต่อปี  
 
จ ำนวนเงินที่เก่ียวข้องอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุที่ได้รับรู้ในงบก ำไรขำดทนุ มีดงันี ้
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

รำยได้ค่ำเช่ำ 335,045,679 345,183,360 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงที่เกิดจำก   
   อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุซึง่ก่อให้เกิดรำยได้ค่ำเช่ำ 53,968,613 106,361,016 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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17 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  

 งบกำรเงนิรวม (บำท) 

  อำคำรและ อำคำรเช่ำและ เคร่ืองตกแต่ง     
 ที่ดนิและส่วน อุปกรณ์ ส่วนปรับปรุง ตดิตัง้และ  เคร่ืองใช้ใน งำนระหว่ำง  

 ปรับปรุงที่ดนิ ประกอบ อำคำร อุปกรณ์อื่น ยำนพำหนะ กำรด ำเนินงำน ก่อสร้ำง รวม 

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560         
รำคำทนุ 10,852,923,869 33,540,411,509 10,025,356,051  15,470,878,258  378,474,223 3,688,137,883 2,032,475,766 75,988,657,559 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (317,068,155) (10,227,699,028) (4,446,139,394)  (9,509,886,858) (245,863,448) (2,423,592,853) - (27,170,249,736) 
หกั  ค่ำเผ่ือกำรด้อยคำ่ - (75,580,317)  (31,791,135)  (10,691,076) - (1,452,696) - (119,515,224) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 10,535,855,714 23,237,132,164 5,547,425,522 5,950,300,324 132,610,775 1,263,092,334 2,032,475,766 48,698,892,599 
         
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560         
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ  10,535,855,714 23,237,132,164 5,547,425,522 5,950,300,324 132,610,775 1,263,092,334 2,032,475,766 48,698,892,599 
ซือ้สินทรัพย์ 479,181,494 881,763,911 383,454,844 803,810,317 25,756,677 948,159,499 3,115,821,152 6,637,947,894 
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทนุในบริษัทย่อย - สทุธิ  - 740,974,866 - 150,721,246 - 7,385,777 - 899,081,889 
กำรปรับปรุงมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์จำกเงินลงทนุในบริษัทย่อย - 26,438,700 - - - - - 26,438,700 
จ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ (8,108,850) (1,266) (19,563,765) (12,310,723) (738,092) (38,554,622) (24,702,068) (103,979,386) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ (2,763,649) (65,745,248) (87,976,208) (20,531,255) (2,005,850) (10,100,868) (6,992,797) (196,115,875) 
จดัประเภทใหม่ 56,350,400 173,305,186 844,862,188 792,451,371 7,707,420 74,690,232 (1,949,366,797) - 
โอนไปอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ (หมำยเหต ุ16) - - - (337,763,374) - - (1,352,875) (339,116,249) 
โอนมำจำก (ไป) บญัชีอื่น - - (1,789,306) 33,795,027 - (311,661) (93,516,358) (61,822,298) 
คำ่เส่ือมรำคำ (22,388,565) (1,093,120,984) (965,550,704) (1,249,732,953) (39,596,072) (263,268,588) - (3,633,657,866) 
กลบัรำยกำรกำรด้อยค่ำ - - 19,340,693 5,243,246 - 1,452,696 - 26,036,635 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (29,853,800) (246,637,756) (73,531,653) (36,186,100) (1,834,067) (3,977,113) (185,377,145) (577,397,634) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 11,008,272,744 23,654,109,573 5,646,671,611 6,079,797,126 121,900,791 1,978,567,686 2,886,988,878 51,376,308,409 
         
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560         
รำคำทนุ 11,366,123,778 34,907,071,203 10,539,017,005 16,488,821,841 395,343,726 4,722,161,896 2,886,988,878 81,305,528,327 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (357,851,034) (11,178,718,878) (4,872,250,205) (10,403,830,169) (273,442,935) (2,743,594,210) - (29,829,687,431) 
หกั  ค่ำเผ่ือกำรด้อยคำ่ - (74,242,752) (20,095,189) (5,194,546) - - - (99,532,487) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 11,008,272,744 23,654,109,573 5,646,671,611 6,079,797,126 121,900,791 1,978,567,686 2,886,988,878 51,376,308,409 
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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17 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ตอ่) 
 งบกำรเงนิรวม (บำท) 

  อำคำรและ อำคำรเช่ำและ เคร่ืองตกแต่ง     
 ที่ดนิและส่วน อุปกรณ์ ส่วนปรับปรุง ตดิตัง้และ  เคร่ืองใช้ใน งำนระหว่ำง  

 ปรับปรุงที่ดนิ ประกอบ อำคำร อุปกรณ์อื่น ยำนพำหนะ กำรด ำเนินงำน ก่อสร้ำง รวม 
         

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ  11,008,272,744 23,654,109,573 5,646,671,611 6,079,797,126 121,900,791 1,978,567,686 2,886,988,878 51,376,308,409 

ซือ้สินทรัพย์ 283,142,393 1,823,012,252 587,226,819 1,004,088,858 29,662,115 737,263,057 4,480,269,435 8,944,664,929 
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทนุในบริษัทย่อย - สทุธิ (หมำยเหต ุ35) 40,985,953,264 36,234,432,303 15,374,470 2,796,386,190 1,606,334 13,760,503 1,659,678,365 81,707,191,429 
จ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ (52,255) (59,185,484) (16,967,920) (21,369,910) (4,698,994) (116,816,919) (18,795,805) (237,887,287) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ - (153,116,839) (87,256,453) (83,351,506) (52,405) (18,016,393) (4,913,299) (346,706,895) 
จดัประเภทใหม่ (2,444,718) (185,261,362) 1,130,113,814 921,204,045 17,072,965 478,747,492 (2,359,432,236) - 
โอนไปสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขำย (106,556,721) - - - - - (372,684,515) (479,241,236) 
โอนมำจำก (ไป) บญัชีอื่น (204,776,750) (90,361,142) (701,601) (40,573,807) - 72,665,141 (37,007,050) (300,755,209) 
คำ่เส่ือมรำคำ (24,912,976) (1,784,898,343) (1,025,101,149) (1,643,282,443) (40,917,625) (431,063,184) - (4,950,175,720) 
กลบัรำยกำรกำรด้อยค่ำ (กำรด้อยค่ำ) - 214,055,382 (20,818,318) (62,744,866) - (37,353,477) - 93,138,721 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (708,628,423) (1,395,218,943) (133,867,956) (124,242,644) (1,964,161) (132,323,238) (185,392,560) (2,681,637,925) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 51,229,996,558 58,257,567,397 6,094,673,317 8,825,911,043 122,609,020 2,545,430,668 6,048,711,213 133,124,899,216 
         

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำทนุ 51,600,777,239 104,501,378,591 11,507,814,445 32,550,978,123 458,947,569 5,477,780,263 6,048,711,213 212,146,387,443 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (370,780,681) (45,830,716,700) (5,373,266,672) (23,657,656,109) (336,338,549) (2,895,590,925) - (78,464,349,636) 

หกั  ค่ำเผ่ือกำรด้อยคำ่ - (413,094,494) (39,874,456) (67,410,971) - (36,758,670) - (557,138,591) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 51,229,996,558 58,257,567,397 6,094,673,317 8,825,911,043 122,609,020 2,545,430,668 6,048,711,213 133,124,899,216 
 

ค่ำเสื่อมรำคำจ ำนวน 3,431 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 2,236 ล้ำนบำท) แสดงไว้ในต้นทนุขำยและบริกำร จ ำนวน 1,273 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 1,211 ล้ำนบำท) อยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และจ ำนวน 246 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2560 : 186 ล้ำนบำท) อยู่ในคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
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17 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ตอ่) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (บำท) 

    เคร่ืองตกแต่ง     
 ที่ดนิและส่วน  ส่วนปรับปรุง ตดิตัง้และ  เคร่ืองใช้ใน งำนระหว่ำง  

 ปรับปรุงที่ดนิ อำคำร อำคำร อุปกรณ์อื่น ยำนพำหนะ กำรด ำเนินงำน ก่อสร้ำง รวม 
         

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560         
รำคำทนุ 10,011,983 606,798,444 142,783,224 596,576,490 20,579,369 21,190,403 23,809,290 1,421,749,203 

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (449,343) (554,745,180) (100,796,758) (475,116,647) (8,255,900) (12,898,746) - (1,152,262,574) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 9,562,640 52,053,264 41,986,466 121,459,843 12,323,469 8,291,657 23,809,290 269,486,629 
         

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560         
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ 9,562,640 52,053,264 41,986,466 121,459,843 12,323,469 8,291,657 23,809,290 269,486,629 
ซือ้สินทรัพย์ - - 8,917,383 43,237,115 - 5,736,035 10,120,966 68,011,499 
จ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ - (1,260) - (167,663) - (3,128) (921,893) (1,093,944) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ - (22) - (28,509) - - - (28,531) 
จดัประเภทใหม่ - - 10,183,411 9,603,753 - 3,132,652 (22,919,816) - 
โอนไปยงับญัชีอ่ืน - - - - - - (1,075,178) (1,075,178) 

ค่ำเสื่อมรำคำ (34,037) (28,327,695) (25,587,531) (43,130,609) (3,156,465) (2,050,976) - (102,287,313) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 9,528,603 23,724,287 35,499,729 130,973,930 9,167,004 15,106,240 9,013,369 233,013,162 
         

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560         
รำคำทนุ 10,011,983 593,789,452 161,884,018 623,619,687 20,579,369 28,261,935 9,013,369 1,447,159,813 

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (483,380) (570,065,165) (126,384,289) (492,645,757) (11,412,365) (13,155,695) - (1,214,146,651) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 9,528,603 23,724,287 35,499,729 130,973,930 9,167,004 15,106,240 9,013,369 233,013,162 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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17 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ตอ่) 
 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (บำท) 

    เคร่ืองตกแต่ง     
 ที่ดนิและส่วน  ส่วนปรับปรุง ตดิตัง้และ  เคร่ืองใช้ใน งำนระหว่ำง  

 ปรับปรุงที่ดนิ อำคำร อำคำร อุปกรณ์อื่น ยำนพำหนะ กำรด ำเนินงำน ก่อสร้ำง รวม 
         

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ 9,528,603 23,724,287 35,499,729 130,973,930 9,167,004 15,106,240 9,013,369 233,013,162 

ซือ้สินทรัพย์ 23,000 88,825 3,237,238 17,748,425 601,028 81,327 153,213 21,933,056 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ - (83,145) - (72,977) (52,405) - - (208,527) 
จดัประเภทใหม่ - - 695,813 2,839,100 - - (3,534,913) - 

ค่ำเสื่อมรำคำ (2,797) (4,934,686) (5,855,993) (41,295,008) (3,114,661) (2,745,200) - (57,948,345) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 9,548,806 18,795,281 33,576,787 110,193,470 6,600,966 12,442,367 5,631,669 196,789,346 

         

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำทนุ 10,034,983 591,789,330 165,719,848 639,249,877 19,747,739 28,343,262 5,631,669 1,460,516,708 

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (486,177) (572,994,049) (132,143,061) (529,056,407) (13,146,773) (15,900,895) - (1,263,727,362) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 9,548,806 18,795,281 33,576,787 110,193,470 6,600,966 12,442,367 5,631,669 196,789,346 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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17 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ตอ่) 
 
ต้นทนุกำรกู้ ยืมจ ำนวน 33 ล้ำนบำท เป็นเงินกู้ ยืมเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำร และได้บนัทกึเป็นต้นทนุของสินทรัพย์ซึ่งแสดงอยู่
ในรำยกำรซือ้สินทรัพย์ กลุม่กิจกำรใช้อตัรำกำรตัง้ขึน้เป็นทนุร้อยละ 4 ต่อปีในกำรค ำนวณต้นทนุที่รวมเป็นรำคำทนุของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรและบริษัทเป็นผู้ เช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วยอุปกรณ์อื่น   
มีรำยละเอียดดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำทนุของสินทรัพย์ตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 38,004,097 40,205,010 - - 

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (11,325,227) (14,301,098) - - 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 26,678,870 25,903,912 - - 

 
บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้ใช้ที่ดิน และอำคำรซึ่งมีมูลค่ำ 92 ล้ำนเหรียญออสเตรเลียและ 237 ล้ำนยูโร หรือเทียบเท่ำ  
10,888 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 100 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 2,545 ล้ำนบำท) เพื่อค ำ้ประกนัเงินกู้ ยืมจำกธนำคำร
ต่ำงประเทศ (หมำยเหต ุ21) 
 
ภำระผูกพนัเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
 งบกำรเงนิรวม 

  
ล้ำนบำท 

ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย 

 
ล้ำนยโูร 

    

ภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรปรับปรุงและกำรก่อสร้ำงอำคำรและ    
   กำรซือ้สินทรัพย์ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 1,860 1 67 
    
ภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรปรับปรุงและกำรก่อสร้ำงอำคำรและ    
   กำรซือ้สินทรัพย์ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 367 3 - 
 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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18 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน  

 งบกำรเงนิรวม (บำท) 

 

 
สิทธิในกำร

บริหำร
สินทรัพย์ 

 
ทรัพย์สิน 

ทำงปัญญำ 

ต้นทุน 
กำรพัฒนำ 
แฟรนชำยส์ 

 
ค่ำลิขสิทธ์ิ 

แฟรนชำยส์ 

 
 

ค่ำควำมนิยม 

 
เคร่ืองหมำย

กำรค้ำ 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม 
คอมพวิเตอร์ 
ระหว่ำงตดิตัง้ 

 
 

รวม 

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560          
รำคำทนุ 4,569,301,642 585,168,438 166,037,722 199,800,254 8,195,033,639 5,670,451,641 1,281,041,800 300,910,277 20,967,745,413 
หกั คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (697,947,131) (96,162,190) (162,927,225) (131,850,239) (391,808,039) - (844,480,256) - (2,325,175,080) 
หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยค่ำ (3,371,706) - (12,445) (1,855,372) (153,775,854) (801) (56,823) - (159,073,001) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 3,867,982,805 489,006,248 3,098,052 66,094,643 7,649,449,746 5,670,450,840 436,504,721 300,910,277 18,483,497,332 
          
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560          
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ  3,867,982,805 489,006,248 3,098,052 66,094,643 7,649,449,746 5,670,450,840 436,504,721 300,910,277 18,483,497,332 
ซือ้สินทรัพย์ 172,738,030 5,885,368 - 23,204,447 - - 177,754,521 82,241,295 461,823,661 
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทนุบริษัทย่อย  51,878,125 2,713,347 - - 1,395,817,468 - 2,091,756 - 1,452,500,696 
กำรปรับปรุงมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์จำกเงินลงทนุ          
   ในบริษัทย่อย  - - - - (13,089,000) - - - (13,089,000) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ - (168,888) - (720,100) - (76,890,852) (6,018,759) - (83,798,599) 
กำรจดัประเภทใหม่ - 18,332,909 - - - (18,332,909) 154,473,912 (154,473,912) - 
โอน(ไป)มำจำกบญัชีอื่น - - - (2,800,301) - - 1,439,371 1,043,208 (317,722) 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (106,809,626) (1,383,394) (98,621) (8,931,993) - - (162,425,865) - (279,649,499) 
กำรด้อยคำ่ (กลบัรำยกำร) - (1,086,727) - - - - 13,146 - (1,073,581) 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (78,107,251) (10,879,310) (106,240) (614,090) (255,332,139) 6,679,393 (16,599,570) (111,924) (355,071,131) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 3,907,682,083 502,419,553 2,893,191 76,232,606 8,776,846,075 5,581,906,472 587,233,233 229,608,944 19,664,822,157 
          
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560          
รำคำทนุ 4,700,183,655 601,051,866 166,931,768 222,284,601 9,168,654,114 5,581,907,273 1,668,201,627 229,608,944 22,338,823,848 
หกั คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (789,189,537) (97,545,586) (164,038,577) (144,196,623) (391,808,039) - (1,080,924,718) - (2,667,703,080) 
หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยค่ำ (3,312,035) (1,086,727) - (1,855,372) - (801) (43,676) - (6,298,611) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 3,907,682,083 502,419,553 2,893,191 76,232,606 8,776,846,075 5,581,906,472 587,233,233 229,608,944 19,664,822,157 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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18 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (ตอ่) 

 งบกำรเงนิรวม (บำท) 

 

สิทธิในกำร
บริหำร

สินทรัพย์ 

 
ทรัพย์สิน 

ทำงปัญญำ 

ต้นทุน 
กำรพัฒนำ 
แฟรนชำยส์ 

 
ค่ำลิขสิทธ์ิ 

แฟรนชำยส์ 

 
 

ค่ำควำมนิยม 

 
เคร่ืองหมำย

กำรค้ำ 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม 
คอมพวิเตอร์ 
ระหว่ำงตดิตัง้ 

 
 

รวม 
          

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561          
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ (ตำมที่รำยงำนไว้เดิม) 3,907,682,083 502,419,553 2,893,191 76,232,606 8,776,846,075 5,581,906,472 587,233,233 229,608,944 19,664,822,157 
ปรับปรุงงบกำรเงินย้อนหลงัจำกมลูค่ำยตุิธรรม          
   (หมำยเหต ุ35) - - - - (1,167,255,129) 1,378,175,984 - - 210,920,855 
          

รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ (ปรับปรุงใหม่) 3,907,682,083 502,419,553 2,893,191 76,232,606 7,609,590,946 6,960,082,456 587,233,233 229,608,944 19,875,743,012 
ซือ้สินทรัพย์ 206,264,189 1,952,882 - 19,014,742 - 175,793 278,468,973 226,905,231 732,781,810 
สินทรัพย์ได้มำจำกกำรลงทนุบริษัทย่อย (หมำยเหต ุ35) 4,455,982,832 - - - 261,970,194 39,788,267,833 849,314,858 - 45,355,535,717 
จ ำหน่ำย - สทุธิ (1,128,299,799) - - - - - (264,071) (1,713,733) (1,130,277,603) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ (3,689,240) (518,130) - (1,148,759) - - (2,707,009) (108,500) (8,171,638) 
กำรจดัประเภทใหม่ - - - - - - 139,473,882 (139,473,882) - 
โอน(ไป)มำจำกบญัชีอื่น (251,252) - - (1,356,572) - - 12,365,728 5,883,453 16,641,357 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (216,170,333) (2,015,912) (81,837) (10,626,004) - - (315,442,110) - (544,336,196) 
กำรด้อยคำ่  - (2,137,397) - (790,962) - (35,438,330) (28,317,954) - (66,684,643) 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (518,776,954) (30,860,563) (7,744) (1,328,764) (488,166,299) (847,342,206) (23,452,911) - (1,909,935,441) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 6,702,741,526 468,840,433 2,803,610 79,996,287 7,383,394,841 45,865,745,546 1,496,672,619 321,101,513 62,321,296,375 
          

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561          
รำคำทนุ 9,970,424,989 586,361,615 166,931,768 240,903,297 7,779,888,319 45,901,184,677 4,663,905,482 321,101,513 69,630,701,660 
หกั คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,264,714,120) (114,297,058) (164,128,158) (158,260,676) (396,493,478) - (2,771,093,180) - (6,868,986,670) 
หกั คำ่เผ่ือกำรด้อยค่ำ (2,969,343) (3,224,124) - (2,646,334) - (35,439,131) (396,139,683) - (440,418,615) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 6,702,741,526 468,840,433 2,803,610 79,996,287 7,383,394,841 45,865,745,546 1,496,672,619 321,101,513 62,321,296,375 
 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 368 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 155 ล้ำนบำท) แสดงไว้ในต้นทุนขำยและบริกำร จ ำนวน 47 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 41 ล้ำนบำท) อยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และจ ำนวน 129 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2560 : 83 ล้ำนบำท) อยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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18 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (ตอ่) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (บำท) 
  

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์
ระหว่ำงตดิตัง้ 

 
 

รวม 
    

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560    
รำคำทนุ 43,105,539 36,589,931 79,695,470 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (39,501,417) - (39,501,417) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 3,604,122 36,589,931 40,194,053 
    

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ 3,604,122 36,589,931 40,194,053 
ซือ้สินทรัพย์ 107,500 184,275 291,775 
ขำยสินทรัพย์ - สทุธิ (65,375) (36,589,931) (36,655,306) 
โอนมำจำกบญัชีอื่น 430,000 599,838 1,029,838 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,021,826) - (1,021,826) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 3,054,421 784,113 3,838,534 
    

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560    
รำคำทนุ 43,404,029 784,113 44,188,142 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (40,349,608) - (40,349,608) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 3,054,421 784,113 3,838,534 
    

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ 3,054,421 784,113 3,838,534 
ซือ้สินทรัพย์ 220,248 19,722,970 19,943,218 
กำรจดัประเภทใหม ่ 864,438 (864,438) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,001,391) - (1,001,391) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 3,137,716 19,642,645 22,780,361 
    

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทนุ 44,478,716 19,642,645 64,121,361 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (41,341,000) - (41,341,000) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 3,137,716 19,642,645 22,780,361 
 

สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนเงิน  163 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 3,723 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2560 : 142 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 3,614 ล้ำนบำท) ได้น ำไปวำงเป็นหลกัประกันเงินกู้ ยืมจำกธนำคำร
ต่ำงประเทศ (หมำยเหต ุ21) 
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18 สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (ตอ่) 
 

มลูค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใช้กำรค ำนวณดงักล่ำว
ใช้ประมำณกำรกระแสเงินสดก่อนภำษีซึ่งอ้ำงอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งได้รับอนุมัติจำก
ผู้บริหำร กระแสเงินสดหลงัจำกปีที่ 5 ใช้ประมำณกำรของอตัรำกำรเติบโตดงักล่ำวในตำรำงข้ำงล่ำง อตัรำกำรเติบโตดงักล่ำวไม่
สงูกวำ่อตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยของสว่นงำนที่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 

ค่ำควำมนิยมได้ถกูปันสว่นให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ที่ถกูก ำหนดตำมสว่นงำน 
 

กำรปันสว่นของคำ่ควำมนิยมและเคร่ืองหมำยกำรค้ำให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสำมำรถแสดงได้ดงันี ้
 

 งบกำรเงนิรวม 

 วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ  ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ  
 และสปำ ร้ำนอำหำร รวม และสปำ ร้ำนอำหำร รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

คำ่ควำมนิยม 3,725 3,658 7,383 3,875 4,902 8,777 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 40,363 5,503 45,866 264 5,318 5,582 
 

ข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใช้แสดงได้ดงัต่อไปนี ้
 ธุรกจิโรงแรมและสปำ ธุรกจิร้ำนอำหำร 
   

ก ำไรขัน้ต้น1 ร้อยละ 24 - ร้อยละ 72 ร้อยละ 72 - ร้อยละ 76 
อตัรำกำรเติบโต2 ร้อยละ 2 - ร้อยละ 29 ร้อยละ 2 - ร้อยละ 16 
อตัรำคิดลด3 ร้อยละ 6 - ร้อยละ 12 ร้อยละ 5 - ร้อยละ 7 
 
1  ก ำไรขัน้ต้นจำกงบประมำณ 
2  อตัรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักของกระแสเงินสดส ำหรับรอบระยะเวลำที่ครอบคลุมโดยงบประมำณหรือประมำณ  

กำรทำงกำรเงินลำ่สดุ 
3  อตัรำคิดลดก่อนภำษีที่ใช้ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสด 
 

ข้อสมมติฐำนเหลำ่นีไ้ด้ถกูใช้เพื่อกำรวิเครำะห์หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภำยในสว่นงำนธรุกิจ 
 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำก ำไรขัน้ต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตที่ผ่ำนมำประกอบกบักำรคำดกำรณ์กำรเติบโต
ของตลำด อตัรำกำรเติบโตถัว่เฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัที่ใช้สอดคล้องกบัประมำณกำรที่รวมอยู่ในรำยงำนของอตุสำหกรรม ซึ่งอตัรำคิดลด
ต้องเป็นอตัรำก่อนหกัภำษีที่สะท้อนถึงควำมเสี่ยงซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะที่เก่ียวข้องกบัสว่นงำนนัน้ ๆ 
 

ข้อสมติฐำนที่ส ำคัญที่จะมีผลกระทบต่อมูลค่ำกำรใช้ ได้แก่ อัตรำคิดลด ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้พิจำรณำควำมอ่อนไหวของ  
กำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำคิดลดที่มีต่อหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดบำงแห่งภำยใต้ธุรกิจโรงแรมและสปำ ซึง่มีมลูค่ำจำกกำรใช้
มำกกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีรวมกันประมำณ 189 ล้ำนบำท ในกรณีนี ้หำกอัตรำคิดลดก่อนหักภำษีเพิ่มขึน้อีกร้อยละ 1.5 ต่อปี  
จำกประมำณกำรของผู้บริหำรจะท ำให้กลุ่มกิจกำรเกิดกำรด้อยค่ำประมำณ 60 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับหน่วยสินทรัพย์ 
ท่ีก่อให้เกิดเงินสดอื่นยงัคงมีมลูค่ำจำกกำรใช้ซึง่มำกกวำ่มลูค่ำตำมบญัชีเพียงพอ 
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19 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 

 งบกำรเงนิรวม 
งบกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร 
 บำท บำท 
   

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560   
รำคำทนุ 4,377,044,982 18,690,531 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,392,344,657) (17,444,664) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 1,984,700,325 1,245,867 
   

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560   
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ 1,984,700,325 1,245,867 
ซือ้สินทรัพย์ 133,070,609 - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ (989,676) - 
โอนไปบญัชีอื่น (1,733,573) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (110,477,173) (623,018) 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 8,095,157 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 2,012,665,669 622,849 
   

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560   
รำคำทนุ 4,405,895,298 18,690,531 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,393,229,629) (18,067,682) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 2,012,665,669 622,849 
   

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ ตำมทีร่ำยงำนไว้เดิม 2,012,665,669 622,849 
ปรับปรุงงบกำรเงินย้อนหลงัจำกมลูค่ำยตุิธรรม (หมำยเหต ุ35) 445,815,480 - 
   

รำคำตำมบญัชีต้นปี - สทุธิ (ปรับปรุงใหม่) 2,458,481,149 622,849 
ซือ้สินทรัพย์ 52,201,756 - 
ขำยสินทรัพย์ - สทุธิ (5,883,778) - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ (11,029,826) - 
โอนมำจำกบญัชีอื่น 139,101,501 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (169,550,988) (622,849) 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (69,640,853) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 2,393,678,961 - 
   

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561   
รำคำทนุ 4,995,236,349 18,690,531 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,601,557,388)  (18,690,531) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 2,393,678,961 - 
 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 101 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 52 ล้ำนบำท) แสดงไว้ในต้นทนุขำยและบริกำร จ ำนวน 49 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 :  
49 ล้ำนบำท) อยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และจ ำนวน 18 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 9 ล้ำนบำท) อยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
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20 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทอื่น 1,170,018,798 386,636,848 - - 
เงินมดัจ ำ 1,746,885,224 1,164,204,279 10,966,209 11,120,351 
ค่ำใช้จ่ำยรอกำรตดับญัชี 124,758,053 177,287,672 285,038 32,894,465 

อื่น ๆ 1,271,336,775 64,771,211 407,408,127 - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น  4,312,998,850 1,792,900,010 418,659,374 44,014,816 

 
21 เงนิกู้ยมื 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 46,895,892 44,599,342 - - 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 3,433,642,576 1,509,933,903 3,427,833,826 1,000,962,153 
รวม 3,480,538,468 1,554,533,245 3,427,833,826 1,000,962,153 
     

เงินกู้ ยืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
   (หมำยเหต ุ15) - - 2,089,180,139 1,707,306,993 
     

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระ     
   ภำยในหนึง่ปี     
   หนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน 13,998,602 7,474,588 - - 
   เงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 9,635,759,029 1,757,932,380 9,303,839,271 653,618,000 
รวม 9,649,757,631 1,765,406,968 9,303,839,271 653,618,000 
     

สว่นของหุ้นกู้ที่ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 4,502,710,140 2,000,000,000 4,500,000,000 2,000,000,000 
     

รวมเงินกู้ ยืมหมนุเวียน 17,633,006,239 5,319,940,213 19,320,853,236 5,361,887,146 
     

ไม่หมุนเวียน     
หนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน 21,823,896 10,264,789 - - 
เงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 73,231,947,709 21,698,332,404 61,687,828,310 13,546,109,566 
หุ้นกู้  36,007,094,338 23,134,045,000 22,575,011,352 23,134,045,000 
รวมเงินกู้ ยืมไมห่มนุเวียน 109,260,865,943 44,842,642,193 84,262,839,662 36,680,154,566 
     

รวมเงนิกู้ยมื 126,893,872,182 50,162,582,406 103,583,692,898 42,042,041,712 
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21 เงนิกู้ยมื (ตอ่) 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงันี ้
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 บำท บำท 
   

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีต้นปี 23,456,264,784 14,199,727,566 
กำรกู้ ยืมเพิ่ม 85,537,786,106 84,110,365,470 
เงินกู้ ยืมได้มำจำกกำรลงทนุในบริษัทย่อย 2,908,902,287 - 
กำรจ่ำยช ำระคืน (27,014,972,713) (26,340,990,799) 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ 128,088,772 88,779,718 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นที่ยงัไม่เกิดขึน้ (1,072,732,106) (1,066,214,374) 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (1,075,630,392) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 82,867,706,738 70,991,667,581 
 

เงนิกู้ยมืจำกสถำบันกำรเงนิ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินที่มีสำระส ำคญัของกลุม่กิจกำรและบริษัท ประกอบด้วย  
 

ก) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 2,000 ล้ำนบำท เป็นเงินกู้ ยืมที่ไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบีย้
คงที่ และจะช ำระเงินคืนในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2563 บริษัทจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ส ำคญับำงประกำรที่ก ำหนดไว้ตลอด
อำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 

ข) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 33.8 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมที่ไม่มีหลกัประกนั โดยมี
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BBSY 6 เดือน บวกด้วยอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561  
ถึง พ.ศ. 2563 บริษัทจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ส ำคญับำงประกำรที่ก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 
ค) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 20 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกู้ ยืมที่ไม่มีหลกัประกนั โดยมี

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกด้วยอตัรำร้อยละคงที่ต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 
บริษัทจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ส ำคญับำงประกำรที่ก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 
ง) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 238 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกู้ ยืมที่ไม่มีหลกัประกนั โดยมี

อัตรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกด้วยอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนในปี พ.ศ. 2566 บริษัทจะต้อง
ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ส ำคญับำงประกำรที่ก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 
จ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 22.7 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกู้ ยืมที่ไม่มีหลกัประกนั โดยมี

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกด้วยอตัรำร้อยละคงที่ต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในมิถนุำยน พ.ศ. 2562 บริษัท
จะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ส ำคญับำงประกำรที่ก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 
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ค) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 14.9 ล้ำนปอนด์สเตอริง เป็นเงินกู้ ยืมที่ไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรำ
ดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกด้วยอตัรำร้อยละคงที่ต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563 
บริษัทจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ส ำคญับำงประกำรที่ก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 

ง) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึง่ของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 12.1 ล้ำนเหรียญดอลลำ่ร์สิงคโปร์ เป็นเงินกู้ ยืมไม่มีหลกัประกนั โดย
มีอัตรำดอกเบีย้ลอยตัว SOR บวกด้วยอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2563 
บริษัทจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ส ำคญับำงประกำรที่ก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 
 

จ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 1,177 ล้ำนยโูร เป็นเงินกู้ ยืมที่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบีย้
ลอยตัว EURIBOR บวกด้วยอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 
บริษัทจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ส ำคญับำงประกำรที่ก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 
 

ฉ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 259 ล้ำนยูโร เป็นเงินกู้ ยืมไม่มีหลักประกัน โดยมีอัตรำดอกเบีย้
ลอยตัว EURIBOR บวกด้วยอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2563 บริษัทจะต้องปฏิบัติ 
ตำมเง่ือนไขที่ส ำคญับำงประกำรที่ก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 

ช) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 138.9 ล้ำนยโูร เป็นเงินกู้ ยืมที่ไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบีย้
ลอยตวั EURIBOR บวกด้วยอตัรำร้อยละคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในปี พ.ศ. 2566 บริษัทจะต้องปฏิบตัิตำม
เง่ือนไขที่ส ำคญับำงประกำรที่ก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 

ซ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 104.5 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมที่มี
หลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอตัรำร้อยละคงที่ต่อปี และมี
ก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ส ำคญับำงประกำรที่ก ำหนดไว้
ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 
 

ฌ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 34.1 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมที่ มี
หลกัประกัน โดยมีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอตัรำร้อยละคงที่ต่อปี 
โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขที่ส ำคัญบำง
ประกำรที่ก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 
ญ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 18.6 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมที่มี

หลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอตัรำร้อยละคงที่ต่อปี โดย
มีก ำหนดช ำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2566 

 
ฎ) เงินกู้ ยืมธนำคำรแหง่หนึง่ของบริษัทย่อยแหง่หนึง่จ ำนวนทัง้สิน้ 21.2 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกู้ ยืมที่มีหลกัประกนั 

โดยมีอัตรำดอกเบีย้ลอยตวั 3 เดือน LIBOR บวกด้วยอตัรำร้อยละคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนภำยในระหว่ำงปี 
พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ส ำคญับำงประกำรที่ก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 
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ฏ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 13.5 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมที่มี
หลกัประกัน โดยมีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 30 วนั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตรำร้อยละคงที่
ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในปีพ.ศ. 2563 

 

ฐ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 11.9 ล้ำนยโูร เป็นเงินกู้ ยืมที่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรำ
ดอกเบีย้ลอยตวั 3 เดือน EURIBOR บวกด้วยอตัรำร้อยละคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 
ถึง พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ส ำคญับำงประกำรที่ก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 
 

ฑ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำร 2 แห่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 169.6 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมที่มี
หลักประกัน โดยมีอัตรำดอกเบีย้ Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี โดยมี
ก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 ถึง ปี พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ส ำคญับำงประกำร
ที่ก ำหนดไว้ตลอดอำยุสญัญำเงินกู้ ยืม และบริษัทย่อยได้ใช้ที่ดินและอำคำรและสิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์เพื่อค ำ้ประกัน 
(หมำยเหต ุ17 และหมำยเหต ุ18) 

 

ฒ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 3.9 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกู้ ยืมที่มี
หลักประกัน โดยมีอัตรำดอกเบีย้ลอยตัวของต้นทุนเงินทุน บวกด้วยร้อยละคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยใน
ระหว่ำง ปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2568 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขที่ส ำคัญบำงประกำรที่ก ำหนดไว้ตลอดอำยุ
สญัญำเงินกู้ ยืม 

 

ณ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 13.3 ล้ำนมำเลเซียริงกิต เป็นเงินกู้ ยืมที่มีหลกัประกัน 
โดยมีอัตรำดอกเบีย้ลอยตัวของต้นทุนเงินทุน บวกด้วยร้อยละคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในระหว่ำงปี  
พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2569 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ส ำคญับำงประกำรที่ก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 
 

ด) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 5.4 ล้ำนมำเลเซียริงกิต เป็นเงินกู้ ยืมที่มีหลกัประกัน 
โดยมีอัตรำดอกเบีย้ลอยตัวของต้นทุนเงินทุน บวกด้วยร้อยละคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในระหว่ำงปี   
พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2566 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ส ำคญับำงประกำรที่ก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 
 

ต) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรหลำยแห่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 28 ล้ำนยโูร เป็นเงินกู้ ยืมที่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรำ
ดอกเบีย้ลอยตวั และประจ ำ โดยมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2579 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบติั
ติดตำมเง่ือนไขที่ส ำคญับำงประกำรที่ก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม และบริษัทย่อยได้ใช้สินทรัพย์ของโรงแรมเพื่อ 
ค ำ้ประกนั (หมำยเหต ุ17) 
 

ถ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรหลำยแห่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 48 ล้ำนยูโร เป็นเงินกู้ ยืมที่ไม่มีหลกัประกัน โดยมี
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั โดยมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2580 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัิตำม
เง่ือนไขที่ส ำคญับำงประกำรที่ก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 

รำคำตำมบญัชีของเงินกู้ ยืมระยะยำว ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มีมลูค่ำใกล้เคียงกบัมลูค่ำยตุิธรรม 
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หุ้นกู้ 
 
หุ้นกู้ประกอบด้วย 
 

   
งบกำรเงนิรวม 

  
   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม   

  ระยะเวลำ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 อัตรำ  
วันที่ออก ก ำหนดช ำระคืน (ปี) ล้ำนบำท ล้ำนบำท ดอกเบีย้ เงื่อนไข 

       
มีนำคม 2554 มีนำคม 2561  7 - 1,500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ตลุำคม 2554 ตลุำคม 2564 10 300 300  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ตลุำคม 2554 ตลุำคม 2561 7 - 500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
สิงหำคม 2555 สิงหำคม 2565 10 2,700 2,700  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2557 มีนำคม 2562 5 4,500 4,500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2563 5 4,000 4,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2568 10 4,000 4,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2559 มีนำคม 2564 5 2,800 2,800  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2559 มีนำคม 2574 15 1,200 1,200  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
กรกฎำคม 2560 กรกฎำคม 2570 10 1,622 1,634  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2567 7 1,000 1,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2575 15 1,000 1,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2561 มีนำคม 2571 10 1,000 -  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ตลุำคม 2561 ตลุำคม 2576 15 2,970 -  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
เมษำยน 2561 ตลุำคม 2566 6 12,718 - ร้อยละคงท่ี ไม่ด้อยสิทธิ มีหลกัประกนัและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

 

   
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  
   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม   

  ระยะเวลำ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 อัตรำ  
วันที่ออก ก ำหนดช ำระคืน (ปี) ล้ำนบำท ล้ำนบำท ดอกเบีย้ เงื่อนไข 

       
มีนำคม 2554 มีนำคม 2561  7 - 1,500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ตลุำคม 2554 ตลุำคม 2564 10 300 300  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ตลุำคม 2554 ตลุำคม 2561 7 - 500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
สิงหำคม 2555 สิงหำคม 2565 10 2,700 2,700  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2557 มีนำคม 2562 5 4,500 4,500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2563 5 4,000 4,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2568 10 4,000 4,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2559 มีนำคม 2564 5 2,800 2,800  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2559 มีนำคม 2574 15 1,200 1,200  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
กรกฎำคม 2560 กรกฎำคม 2570 10 1,622 1,634  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2567 7 1,000 1,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2575 15 1,000 1,000  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2561 มีนำคม 2571 10 1,000 -  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ตลุำคม 2561 ตลุำคม 2576 15 2,970 -  ร้อยละคงท่ี  ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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21 เงนิกู้ยมื (ตอ่) 
 
หุ้นกู้  (ตอ่) 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของหุ้นกู้สำมำรถวิเครำะห์ได้ดงันี ้
 

 
 

งบกำรเงนิรวม 
งบกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร 
 บำท บำท 
   

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีต้นปี 25,134,045,000 25,134,045,000 
ออกหุ้นกู้ เพิ่ม 4,006,242,548 4,006,242,548 
หุ้นกู้ ได้มำจำกกำรลงทนุในบริษัทย่อย 15,181,394,988 - 
กำรจ่ำยช ำระคืน (3,682,811,066) (2,000,000,000) 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ 1,918,804 1,918,804 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้ (67,195,000) (67,195,000) 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (63,790,796) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 40,509,804,478 27,075,011,352 

 
หุ้นกู้ทัง้หมดดงักล่ำวข้ำงต้นมีเง่ือนไขของข้อก ำหนดและสิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้ซึง่ได้ระบขุ้อปฏิบตัิและข้อจ ำกดับำงประกำร เช่น กำรด ำรง
อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น กำรจ่ำยเงินปันผลและกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือจ ำน ำทรัพย์สินอนัเป็นสำระส ำคญัที่ใช้ในกำร
ประกอบธรุกิจหลกั 
 
ที่ประชมุสำมญัของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวนัที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ เพิ่มเติม ซึ่งเมื่อรวม
กบัหุ้นกู้ เดิมของบริษัทที่ยงัไม่ได้ไถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งมีวงเงินรวมกนัไม่เกิน 45,000 ล้ำนบำท (ตำมหลกัเกณฑ์เงินทนุ
หมนุเวียน) 
 
ที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวนัที่ 9 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ เพิ่มเติมในจ ำนวนไมเ่กิน 
50,000 ล้ำนบำท ซึง่เมื่อรวมกบัหุ้นกู้ เดิมของบริษัทที่ยงัไมไ่ด้ไถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึง่ ต้องมีจ ำนวนรวมกนัไมเ่กิน 95,000 
ล้ำนบำท (ตำมหลกัเกณฑ์เงินทนุหมนุเวียน) 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขำยเป็นจ ำนวนเงิน 43,086 ล้ำนบำท ตำมมติที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นข้ำงต้น 
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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21 เงนิกู้ยมื (ตอ่) 
 
หุ้นกู้  (ตอ่) 
 
รำคำตำมบญัชีและมลูค่ำยตุิธรรมของหุ้นกู้ของกลุม่กิจกำร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม มีดงันี ้
 

 งบกำรเงนิรวม 

 รำคำตำมบัญช ี มูลค่ำยุตธิรรม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

     

หุ้นกู้  40,510 25,134 40,876 26,033 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 รำคำตำมบัญช ี มูลค่ำยุตธิรรม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

     

หุ้นกู้  27,075 25,134 27,442 26,033 
 
มลูค่ำยตุิธรรมค ำนวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้อตัรำตลำดที่ก ำหนดโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย ณ วนัที่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน กลุม่กิจกำรค ำนวณมลูค่ำยตุิธรรมถือเป็นกำรวดัเป็นมลูค่ำระดบัที่ 2 
 
ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงินกู้ ยืมของกลุม่กิจกำรและบริษัท มีดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

เงินกู้ ยืม     
   - อตัรำดอกเบีย้คงที่ 45,800 27,685 29,443 27,205 

   - อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 81,094 22,478 74,141 14,837 

รวมเงินกู้ ยืม 126,894 50,163 103,584 42,042 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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21 เงนิกู้ยมื (ตอ่) 
 
อตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงันี ้
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 2.33 3.56 2.16 3.31 
หุ้นกู้  3.47 3.33 3.32 3.33 
 
มลูค่ำยตุิธรรมของเงินกู้ ยืมระยะยำวค ำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซึง่คิดลดด้วยอตัรำดอกเบีย้เงินกู้ ยืมที่ฝ่ำยบริหำรคำดว่ำ
กลุ่มกิจกำรและบริษัทจะต้องจ่ำย ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มกิจกำรค ำนวณมลูค่ำยตุิธรรมถือกำรวดัเป็นมลูค่ำระดบัที่ 2 
สว่นมลูค่ำยตุิธรรมของเงินกู้ ยืมระยะสัน้ และหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำระยะยำวใกล้เคียงกบัรำคำตำมบญัชีของรำยกำรดงักลำ่ว 
 
ระยะเวลำกำรครบก ำหนดของเงินกู้ ยืมระยะยำว สำมำรถวิเครำะห์ได้ดงันี ้
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 9,636 1,758 9,304 654 
ครบก ำหนดภำยในระหวำ่ง 2 - 5 ปี 71,948 21,698 61,688 13,546 

ครบก ำหนดมำกกว่ำ 5 ปี 1,284 - - - 

รวมเงินกู้ ยืมระยะยำว 82,868 23,456 70,992 14,200 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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21 เงนิกู้ยมื (ตอ่) 
 
วงเงนิกู้ยมื 
 
กลุม่กิจกำรและบริษัทมีวงเงินกู้ ยืมที่ยงัไม่ได้ใช้ดงัต่อไปนี ้
 
 วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ล้ำนเหรียญ   ล้ำนเหรียญ ล้ำนรูปี ล้ำนมำเลเซีย  ล้ำนเหรียญ  

 สหรัฐอเมริกำ ล้ำนยูโร ล้ำนหยวน เรียล อินเดีย ริงกติ ล้ำนบำท สหรัฐอเมริกำ ล้ำนบำท 
          

อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว          
   ระยะสัน้ 311 77 125 5 53 - 7,660 311 7,660 

   ระยะยำว 37 294 - - - 107 3,478 - - 

 348 371 125 5 53 107 11,138 311 7,660 

 
 วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ล้ำนเหรียญ   ล้ำนเหรียญ  ล้ำนเหรียญ  

 สหรัฐอเมริกำ ล้ำนยูโร ล้ำนหยวน เรียล ล้ำนบำท สหรัฐอเมริกำ ล้ำนบำท 
        

อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว        
   ระยะสัน้ 328 15 74 5 6,445 328 6,445 

   ระยะยำว 11 9 - - - - - 

 339 24 74 5 6,445 328 6,445 

 
22 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - บริษัทอื่น 11,968,448,191 2,802,498,243 8,825,672 21,590,889 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั     
   (หมำยเหต ุ15) 18,590,565 41,934,384 24,750,765 32,349,220 
เจ้ำหนีกิ้จกำรที่เก่ียวข้องกนั (หมำยเหต ุ15) 9,262,557 15,774,608 5,561,012 3,674,597 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 5,589,066,391 4,089,965,591 416,831,522 390,950,617 
เจ้ำหนีค้่ำก่อสร้ำง 231,410,541 181,119,364 107,447 384,280 

เจ้ำหนีอ้ื่น 4,172,640,227 1,821,416,451 82,227,329 19,174,296 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 21,989,418,472 8,952,708,641 538,303,747 468,123,899 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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23 หนีส้นิหมุนเวียนอื่น 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินมดัจ ำคำ่ห้องพกั 652,685,574 617,924,209 13,583,269 15,552,910 
เจ้ำหนีก้รมสรรพำกร 396,494,745 447,759,012 1,290,061 1,166,368 

อื่น ๆ 2,075,863,784 813,273,440 23,142,242 37,369,359 

รวมหนีส้ินหมนุเวียนอื่น 3,125,044,103 1,878,956,661 38,015,572 54,088,637 

 
24 ประมำณกำรหนีส้นิผลประโยชน์พนักงำน  

 
จ ำนวนที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงันี ้
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์พนกังำน 911,807,578 222,234,045 16,317,710 16,823,424 
 
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษียณอำยุ ตำมอัตรำเงินเดือนเดือนสุดท้ำยซึ่งให้ผลประโยชน์แก่สมำชิกในรูปกำรประกันระดับเงิน
เกษียณอำยุที่จะได้รับ โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึน้อยู่กับระยะเวลำกำรท ำงำนและเงินเดือนในปีสุดท้ำยของสมำชิกก่อน 
ที่จะเกษียณอำย ุ
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

มลูค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนัที่ไมไ่ด้     
   จดัให้มีกองทนุ 911,807,578 222,234,045 16,317,710 16,823,424 
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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24 ประมำณกำรหนีส้นิผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ระหว่ำงปีมีดงันี ้
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

วนัที่ 1 มกรำคม 222,234,045 222,770,643 16,823,424 16,387,683 
ขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ของ     
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 97,350,183 - (3,458,860) - 
ภำระผกูผนัผลประโยชน์พนกังำนที่ได้มำจำก     
   กำรลงทนุในบริษัทย่อย 606,555,523 - - - 
ต้นทนุบริกำรปัจจบุนั 37,526,630 27,470,178 3,134,911 1,307,211 
ต้นทนุดอกเบีย้ 7,306,432 6,602,920 361,755 551,530 
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (50,609,157) (33,322,197) (543,520) (1,423,000) 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (8,556,078) (1,287,499) - - 

วนัที่ 31 ธนัวำคม 911,807,578 222,234,045 16,317,710 16,823,424 

 
จ ำนวนที่รับรู้ในงบก ำไรขำดทนุส ำหรับแตล่ะรำยกำรมีดงันี ้
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ต้นทนุบริกำรปัจจบุนั 37,526,630 27,470,178 3,134,911 1,307,211 

ต้นทนุดอกเบีย้ 7,306,432 6,602,920 361,755 551,530 

รวม (แสดงเป็นสว่นหนึ่งของคำ่ใช้จ่ำย     

   ผลประโยชน์พนกังำน) 44,833,062 34,073,098 3,496,666 1,858,741 

 
ค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดจ ำนวน 45 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 34 ล้ำนบำท) ถกูรวมอยู่ในคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 
ภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้โดยแยกแสดงเป็นแตล่ะประเทศ มีดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม (ล้ำนบำท) 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ไทย แอฟริกำใต้ ออสเตรเลีย ศรีลังกำ ยุโรป รวม ไทย แอฟริกำใต้ ออสเตรเลีย ศรีลังกำ รวม 
            

มลูค่ำปัจจบุนั            
   ของภำระผกูพนั            
รวม 262 19 7 3 621 912 196 16 7 3 222 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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24 ประมำณกำรหนีส้นิผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ข้อสมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัที่ใช้เป็นดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวมและ 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

อตัรำคิดลด ร้อยละ 1.43 - ร้อยละ 4.00 ร้อยละ 3.5 - ร้อยละ 3.75 
อตัรำเงินเฟ้อ ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 2 
อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของเงินเดือนที่คำดไว้ ร้อยละ 1.4 - ร้อยละ 7 ร้อยละ 5 - ร้อยละ 7 
 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว 
 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 กำรเปล่ียนแปลง ผลกระทบต่อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ 

 ในข้อสมมต ิ กำรเพิ่มขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมต ิ

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

อตัรำคดิลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 16.5 ลดลง ร้อยละ 8.3 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.5 
อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.56 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.3 ลดลง ร้อยละ 1.63 ลดลง ร้อยละ 8.3 
อตัรำกำรลำออก ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ลดลง ร้อยละ 15.95 ลดลง ร้อยละ 33.5 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 21.36 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 41.5 

 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนีอ้้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบตัิสถำนกำรณ์
ดงักลำ่วยำกที่จะเกิดขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอำจมีควำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
ภำระผูกพนัผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลกัได้ใช้วิธีเดียวกัน (มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั
โครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ค ำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้  Projected Unit Credit Method ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลำรำยงำน) ในกำรค ำนวณหนีส้ินบ ำเหน็จบ ำนำญที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

 
ธุรกจิโรงแรม

และสปำ 
ธุรกจิ

ร้ำนอำหำร ธุรกจิค้ำปลีก 
    

ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำร    
   ผลประโยชน์ 13.7 ปี 14.3 ปี 13.7 ปี 
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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24 ประมำณกำรหนีส้นิผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ที่ยงัไม่ได้คิดลด สำมำรถวิเครำะห์ตำมก ำหนดช ำระมีดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-2 ปี ระหว่ำง 2-5 ปี เกนิกว่ำ 5 ปี รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
      

31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 13 35 224 1,294 1,566 

รวม 13 35 224 1,294 1,566 

      
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560      

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 11 16 40 347 414 

รวม 11 16 40 347 414 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-2 ปี ระหว่ำง 2-5 ปี เกนิกว่ำ 5 ปี รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
      

31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 0.4 2 0.8 47 50 

รวม 0.4 2 0.8 47 50 

      
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560      

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 0.2 2 2 27 31 

รวม 0.2 2 2 27 31 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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25 หนีส้นิไม่หมุนเวียนอื่น 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได้รอตดับญัชี 184,448,959 161,149,890 794,341 609,555 
เงินมดัจ ำคำ่เช่ำ 119,557,428 113,879,621 613,950 640,500 
ค่ำเช่ำที่ดินค้ำงจ่ำย 323,431,947 322,563,183 - - 
ประมำณกำรรือ้ถอน 334,305,872 165,867,839 - - 

อื่น ๆ 3,475,482,071 472,001,411 2,874,770 161,338,035 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 4,437,226,277 1,235,461,944 4,283,061 162,588,090 
 

26 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมัญ 
ส่วนเกนิ 
มูลค่ำหุ้น รวม 

 สำมัญ บำท บำท บำท 
     

วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 4,410,368,436 4,410,368,436 7,639,594,103 12,049,962,539 

กำรออกหุ้น 208,545,855 208,545,855 7,375,015,614 7,583,561,469 

วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 4,618,914,291 4,618,914,291 15,014,609,717 19,633,524,008 

กำรออกหุ้น  - - - - 

วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 4,618,914,291 4,618,914,291 15,014,609,717 19,633,524,008 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมัญ 
ส่วนเกนิ 
มูลค่ำหุ้น รวม 

 สำมัญ บำท บำท บำท 
     

วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 4,410,368,436 4,410,368,436  7,613,941,727 12,024,310,163 

กำรออกหุ้น 208,545,855 208,545,855 7,375,015,614 7,583,561,469 

วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 4,618,914,291 4,618,914,291 14,988,957,341 19,607,871,632 

กำรออกหุ้น  - - - - 

วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 4,618,914,291 4,618,914,291 14,988,957,341 19,607,871,632 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 หุ้นจดทะเบียนทัง้หมดประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 4,618,912,291 หุ้น (พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 
4,621,828,347 หุ้น) ซึง่มีมลูค่ำหุ้นละ 1 บำท โดยมีหุ้นสำมญัจ ำนวน 4,618,914,291 หุ้น (พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 4,618,914,291 หุ้น) 
ท่ีได้ออกและช ำระเตม็มลูค่ำแล้ว 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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27 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 
งบกำรเงนิรวมและ 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

วนัที่ 1 มกรำคม  464,178,907 464,178,907 

จดัสรรระหวำ่งปี - - 

วนัที่ 31 ธนัวำคม 464,178,907 464,178,907 

 
ภำยใต้พระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั บริษัทต้องจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหลงัหกั
ขำดทนุสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท ส ำรองดงักล่ำวเป็น
ส ำรองที่ไม่สำมำรถจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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28 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 

 
ส่วนต ่ำจำกกำร 

รวมกจิกำร 
ภำยใต้กำร 

ควบคุมเดยีวกัน 

 
 

ส่วนต ่ำจำกกำร 
ลงทุนเพิ่ม 

ในบริษัทย่อย 

กำรเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ำของ 

เงนิลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขำย 

 
 

กำรแปลงค่ำ 
งบกำรเงนิ 

 
 
 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 (755,412,590) (400,242,159) 3,360,933 (1,255,593,207) (2,407,887,023) 
กำรลงทนุเพิ่มในบริษัทย่อย - (490,016,526) - - (490,016,526) 
กำรตีรำคำ - - (105,615,051) - (105,615,051) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - (932,872,689) (932,872,689) 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 (755,412,590) (890,258,685) (102,254,118) (2,188,465,896) (3,936,391,289) 
      

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 (755,412,590) (890,258,685) (102,254,118) (2,188,465,896) (3,936,391,289) 
กำรลงทนุเพิ่มในบริษัทย่อย - (951,496,527) - - (951,496,527) 
กำรตีรำคำ - - 106,751,208 - 106,751,208 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - (1,900,351,411) (1,900,351,411) 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 (755,412,590) (1,841,755,212) 4,497,090 (4,088,817,307) (6,681,488,019) 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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28 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น (ตอ่) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส่วนต ่ำจำกกำร กำรเปลี่ยนแปลงใน  
 รวมกจิกำร มูลค่ำของ  
 ภำยใต้กำร เงนิลงทุนใน  
 ควบคุมเดยีวกัน หลักทรัพย์เผื่อขำย รวม 
 บำท บำท บำท 
    

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 (587,397,515) 2,417,507 (584,980,008) 
กำรตีรำคำ - 4,410,438 4,410,438 
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 (587,397,515) 6,827,945 (580,569,570) 
    

วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 (587,397,515) 6,827,945 (580,569,570) 
กำรตีรำคำ - (3,037,255) (3,037,255) 
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 (587,397,515) 3,790,690 (583,606,825) 

 
29 รำยได้อื่น 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได้ค่ำเช่ำ 213,495,150 165,615,784 35,671,726 36,809,366 
รำยได้จำกกำรขำยของสมนำคณุ 157,366,394 138,612,284 - - 
รำยได้ค่ำขนสง่ 180,574,918 165,931,163 - - 
เงินสนบัสนนุ 192,651,383 269,041,989 - - 
รำยได้ค่ำบริกำรจดักำร 161,817,849 165,811,811 - - 
ขำยวตัถดุิบให้แฟรนชำยส์ 39,353,720 48,903,618 - - 
รำยได้ค่ำซอ่มบ ำรุง 54,337,739 51,744,111 - - 
รำยได้ภำษีโรงเรือน 16,303,797 16,181,369 - - 
รำยได้จำกเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 113,995,395 114,921,661 - - 
ก ำไรจำกกำรซือ้ธรุกิจในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำยตุิธรรม 828,802,405 - - - 

อื่น ๆ 882,267,714 891,136,657 118,652,198 9,295,086 

รวมรำยได้อื่น 2,840,966,464 2,027,900,447 154,323,924 46,104,452 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

154 

30 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

รำยกำรบำงรำยกำรที่รวมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน สำมำรถแยกตำมลกัษณะได้ดงันี ้
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ     
   (หมำยเหต ุ16) 61,105,846 106,361,016 - - 
ค่ำเสื่อมรำคำของที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์      
   (หมำยเหต ุ17) 4,950,175,720 3,633,657,866 57,948,345 102,287,313 
กลบัรำยกำรของกำรด้อยค่ำของทีด่ิน      
   อำคำรและอปุกรณ์ (หมำยเหต ุ17) (93,138,721) (26,036,635) - - 
กำรตดัจ ำหน่ำยของที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์     
   (หมำยเหต ุ17) 346,706,895 196,115,875 208,527 28,531 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน     
   (หมำยเหต ุ18) 544,336,196 279,649,499 1,001,391 1,021,826 
กำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน     
   (หมำยเหต ุ18) 66,684,643 1,073,581 - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยของค่ำเช่ำจ่ำยลว่งหน้ำ     
   (หมำยเหต ุ19) 169,550,988 110,477,173 622,849 623,018 
กำรด้อยค่ำของเงินลงทนุบริษัทร่วม (หมำยเหต ุ14) 280,000,000 - - - 
หนีส้งสยัจะสญู (กลบัรำยกำร)  193,524,111 (104,519,657) (190,123) 294,498 
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำน  20,217,899,338 15,341,651,823 336,939,229 382,689,325 

 

31 ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีและภำษีเงนิได้ 
 

ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัช ี
 

สินทรัพย์และหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงันี ้
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 6,257,144,849 805,406,498 - - 

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (26,587,393,882) (5,693,139,078) (139,145,422) (153,454,388) 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (20,330,249,033) (4,887,732,580) (139,145,422) (153,454,388) 
 

สินทรัพย์และหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะสำมำรถแสดงหกัลบกลบกันได้เมื่อสินทรัพย์และหนีส้ินภำษีเงินได้ดงักล่ำว
เก่ียวข้องกับหน่วยงำนจดัเก็บภำษีเดียวกนัในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมสินทรัพย์และหนีส้ินภำษีเงินได้รอตดับญัชีแสดงยอดรวม 
ของสินทรัพย์และหนีส้ินสทุธิในแต่ละบริษัท 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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31 ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีและภำษีเงนิได้ (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมีดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม 

  เพิ่ม / (ลด) เพิ่ม / (ลด)    
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ในก ำไรขำดทุน  ปรับปรุง 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2560 ขำดทุน เบด็เสร็จอื่น กำรซือ้ธุรกิจ รำยกำร พ.ศ. 2560 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี       
กำรขำยสินค้ำฝำกขำย 51,261,228 17,659,765 - - - 68,920,993 
ส ำรองกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์       
   (กลบัรำยกำร) 138,492,586 (124,623,214) - - - 13,869,372 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 252,644,967 (66,034,672) - - - 186,610,295 
คำ่เส่ือมรำคำ 89,181,508 7,005,370 - - - 96,186,878 
รำยได้รับลว่งหน้ำ 17,023,038 (237,241) - - - 16,785,797 
ผลขำดทนุสะสมยกไป 293,880,326 142,108,199 - - - 435,988,525 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 163,012,010 - - - 73,495,441 236,507,451 

อื่นๆ (67,600) - - - - (67,600) 

 1,005,428,063 (24,121,793) - - 73,495,441 1,054,801,711 
       

หนีส้ินภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี        
ลกูหนีก้ำรค้ำ (10,871,036) 6,042,358 - - - (4,828,678) 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ (1,136,140,892) (2,457,216) - - - (1,138,598,108) 
รำยได้ภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน (570,371,738) (64,320,191) - - - (634,691,929) 
ก ำไรจำกหลกัทรัพย์เผ่ือขำย       
   ที่ยงัไมเ่กิดขึน้ (228,894,053) - (1,102,610) - - (229,996,663) 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์       
   ระหวำ่งกลุม่กิจกำรที่ยงัไมเ่กิดขึน้ 2,303,929 (36,965,986) - - - (34,662,057) 
กำรปรับมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรัพย์       
   ณ วนัท่ีซือ้กิจกำร (3,961,327,299) 189,634,480 - (185,195,147) - (3,956,887,966) 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (4,771,908) - - - 232,647,417 227,875,509 

อื่น ๆ (140,748,456) (29,995,943) - - - (170,744,399) 

 (6,050,821,453) 61,937,502 (1,102,610) (185,195,147) 232,647,417 (5,942,534,291) 
       

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี       

   - สทุธิ (ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม) (5,045,393,390) 37,815,709 (1,102,610) (185,195,147) 306,142,858 (4,887,732,580) 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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31 ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีและภำษีเงนิได้ (ตอ่) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมีดงันี ้(ตอ่) 
 
 งบกำรเงนิรวม 

 (ปรับปรุงใหม่) เพิ่ม / (ลด) เพิ่ม / (ลด)    
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ในก ำไรขำดทุน  ปรับปรุง 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 ขำดทุน เบด็เสร็จอื่น กำรซือ้ธุรกิจ รำยกำร พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี       
กำรขำยสนิค้ำฝำกขำย 68,920,993 19,784,667 - - - 88,705,660 
ส ำรองกำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์ 13,869,372 144,810,229 - - - 158,679,601 
กำรประมำณกำรหนีส้นิ 186,610,295 (18,568,299) 8,718,972 110,525,002 - 287,285,970 
ค่ำเสื่อมรำคำ 96,186,878 (29,554,650) - - - 66,632,228 
รำยได้รับลว่งหน้ำ 16,785,797 (151,582) - - - 16,634,215 
ผลขำดทนุสะสมยกไป 435,988,525 (27,239,244) - 3,329,530,920 - 3,738,280,201 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 236,507,451 - - - 93,483,903 329,991,354 

อ่ืนๆ (67,600) - - - - (67,600) 

 1,054,801,711 89,081,121 8,718,972 3,440,055,922 93,483,903 4,686,141,629 
       

หนีส้ินภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี        
ลกูหนีก้ำรค้ำ (4,828,678) (163,981,685) - - - (168,810,363) 
สทิธิในกำรบริหำรสนิทรัพย์ (1,138,598,108) 36,040,302 - - - (1,102,557,806) 
รำยได้ภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน (634,691,929) 12,039,696 - - - (622,652,233) 
ขำดทนุจำกหลกัทรัพย์เผ่ือขำยท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (229,996,663) 18,234,719 600,397 - - (211,161,547) 
ก ำไรจำกกำรขำยสนิทรัพย์ -      
   ระหว่ำงกลุม่กิจกำรที่ยงัไมเ่กิดขึน้ (34,662,057) 7,819,466 - - - (26,842,591) 
กำรปรับมลูค่ำยตุิธรรมของสนิทรัพย์ -      
   ณ วนัที่ซือ้กิจกำร (3,956,887,966) (252,279,840) - (19,981,587,526) - (24,190,755,332) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 227,875,509  - - 842,856,050 1,070,731,559 

อ่ืนๆ (170,744,399) (31,804,268) - 438,206,318 - 235,657,651 

 (5,942,534,291) (373,931,610) 600,397 (19,543,381,208) 842,856,050 (25,016,390,662) 
       

หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (4,887,732,580) (284,850,489) 9,319,369 (16,103,325,286) 936,339,953 (20,330,249,033) 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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31 ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีและภำษีเงนิได้ (ตอ่) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   เพิ่ม / (ลด)  
  เพิ่ม / (ลด) ในก ำไร  
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ขำดทุน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2560 ขำดทุน เบด็เสร็จอื่น พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สนิทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี      
ส ำรองกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 5,159,960 - - 5,159,960 
กำรประมำณกำรหนีส้ิน 3,356,445 136,259 - 3,492,704 
ผลขำดทนุสะสมยกไป 44,757,626 2,236,474 - 46,994,100 

อตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง 3,661,606 (243,671) - 3,417,935 

 56,935,637 2,129,062 - 59,064,699 

     

หนีส้นิภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี      

ก ำไรจำกหลกัทรัพย์เผ่ือขำยที่ยงัไม่เกิดขึน้ (211,416,477) - (1,102,610) (212,519,087) 

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (154,480,840) 2,129,062 (1,102,610) (153,454,388) 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   เพิ่ม / (ลด)  
  เพิ่ม / (ลด) ในก ำไร  
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ขำดทุน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 ขำดทุน เบด็เสร็จอื่น พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สนิทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี      
ส ำรองกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (กลบัรำยกำร) 5,159,960 (3,760,000) - 1,399,960 
กำรประมำณกำรหนีส้ิน 3,492,704 462,609 (691,771) 3,263,542 
ผลขำดทนุสะสมยกไป 46,994,100 18,486,509 - 65,480,609 

อตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง 3,417,935 (947,695) - 2,470,240 

 59,064,699 14,241,423 (691,771) 72,614,351 

     

หนีส้นิภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี      

ก ำไรจำกหลกัทรัพย์เผ่ือขำยที่ยงัไม่เกิดขึน้ (212,519,087) - 759,314 (211,759,773) 

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (153,454,388) 14,241,423 67,543 (139,145,422) 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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31 ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีและภำษีเงนิได้ (ตอ่) 
 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชีส ำหรับรำยกำรขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้ไม่เกินจ ำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่
ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทำงภำษีนัน้ กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ได้ใช้ยกไป
เพื่อหกักลบกับก ำไรทำงภำษีในอนำคตเป็นจ ำนวนเงิน 655 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 509 ล้ำนบำท) ซึ่งไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์
ภำษีเงินได้ ซึง่จะสิน้สดุระยะเวลำกำรหกักลบกนัในปีดงัต่อไปนี ้
 

 งบกำรเงนิรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บำท บำท 
   

พ.ศ. 2561 - 33,148,805 
พ.ศ. 2562 12,118,235 52,129,811 
พ.ศ. 2563 35,104,636 107,193,838 
พ.ศ. 2564 183,194,745 186,834,126 
พ.ศ. 2565 214,318,291 129,474,979 

พ.ศ. 2566 211,189,860 - 

 
655,925,767 508,781,559 

 
ภำษีเงนิได้ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 

     

ภำษีเงินได้ :     
ภำษีเงินได้ในปีปัจจบุนั 1,100,130,635 876,842,651 57,234,862 3,982,946 
ภำษีเงินได้ของปีก่อนที่รับรู้ในปีปัจจบุนั (10,996,157) (51,954,481) (876,351) 1,586,518 

รวมภำษีเงนิได้ 1,089,134,478 824,888,170 56,358,511 5,569,464 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี :     
กำรเปลี่ยนแปลงของรำยกำร     
   ที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว 364,181,636 (19,815,909) (19,091,056) 147,954 
กำรเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ครำวที่ไม่ได้รับรู้ 4,429,885 (16,312,463) 4,849,633 (3,616,472) 
รับรู้ผลขำดทนุงวดก่อน (83,761,032) (1,687,337) - 1,339,456 

รวมภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 284,850,489 (37,815,709) (14,241,423) (2,129,062) 
     

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 1,373,984,967 787,072,461 42,117,088 3,440,402 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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31 ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีและภำษีเงนิได้ (ตอ่) 
 
ภำษีเงินได้ส ำหรับก ำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชีคูณกับภำษีของ
ประเทศที่บริษัทใหญ่ตัง้อยู่ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไรก่อนภำษี 7,090,587,376 6,407,014,214 2,165,553,696 1,976,658,020 
     

ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษีร้อยละ 20 1,418,117,475 1,281,402,843 433,110,739 395,331,604 
ผลกระทบ :     
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมสทุธิจำกภำษี (364,561,004) (212,138,374) - - 
ผลกระทบของอตัรำภำษีที่แตกต่ำง 168,619,524 (187,082,672) (151,298,453) (76,422,016) 
ค่ำใช้จ่ำยที่ไมส่ำมำรถหกัภำษี 1,217,908,818 160,509,782 1,816,947 1,693,034 
รำยได้ที่ไมต้่องเสียภำษี (1,382,964,318) (272,896,026) (245,499,371) (312,842,141) 
กำรปรับปรุงจำกงวดก่อน 73,898,383 (73,793,003) 3,973,282 (2,029,954) 
ผลประโยชน์จำกกำรหกัภำษีได้เพิ่มเติม (42,306,405) (20,696,632) (1,819,986) (1,665,843) 
กำรเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ครำว     
   ที่ไมไ่ด้รับรู้ 185,333,487 (7,651,297) 1,833,930 (624,282) 
กำรใช้ประโยชน์จำกกำรขำดทนุงวดก่อนที่ไมไ่ด้รับรู้ (21,845,468) (3,067,335) - - 
ขำดทนุทำงภำษีที่ไมไ่ด้บนัทกึเป็นสินทรัพย์     
   ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 121,784,475 122,485,175 - - 

ภำษีเงินได้ 1,373,984,967 787,072,461 42,117,088 3,440,402 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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31 ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีและภำษีเงนิได้ (ตอ่) 
 
ภำษีเงินได้ที่(ลด) / เพิ่ม ที่เก่ียวข้องกบัองค์ประกอบในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่นมีดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

  
ก่อนภำษี 

ภำษี(ลด) / 
เพิ่ม 

 
หลังภำษี 

 
ก่อนภำษี 

ภำษี(ลด) / 
เพิ่ม 

 
หลังภำษี 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

กำรวดัมลูค่ำใหมข่องภำระ       
   ผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (43,594,860) 8,718,972 (34,875,888) - - - 
ก ำไร(ขำดทนุ)จำกหลกัทรัพย์       
   เผ่ือขำยท่ียงัไมเ่กิดขึน้ 106,150,811 600,397 106,751,208 (104,512,441) (1,102,610) (105,615,051) 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (1,172,368,761) - (1,172,368,761) (464,382,960) - (464,382,960) 

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอื่น (1,109,812,810) 9,319,369 (1,110,493,441) (568,895,401) (1,102,610) (569,998,011) 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

  
ก่อนภำษี 

ภำษี(ลด) / 
เพิ่ม 

 
หลังภำษี 

 
ก่อนภำษี 

ภำษี(ลด) / 
เพิ่ม 

 
หลังภำษี 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

กำรวดัมลูค่ำใหมข่องภำระ 3,458,854 (691,771) 2,767,083 - - - 
   ผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน       
ก ำไร(ขำดทนุ)จำกหลกัทรัพย์       
   เผ่ือขำยท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (3,796,569) 759,314 (3,037,255) 5,513,048 (1,102,610) 4,410,438 

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอื่น (337,715) 67,543 (270,172) 5,513,048 (1,102,610) 4,410,438 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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32 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัที่ช ำระแล้ว
และออกจ ำหน่ำยอยู่ในระหวำ่งปี 
 

ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด จ ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉลี่ยได้ปรับปรุงด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดโดยถือว่ำหุ้น
สำมญัเทียบเทำ่ปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 
 

ในกำรค ำนวณจ ำนวนหุ้นสำมัญที่เพิ่มขึน้หำกมีกำรใช้สิทธิ บริษัทค ำนวณว่ำหำกน ำเงินที่ได้รับจำกกำรใช้สิทธิจำกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่เหลืออยู่ดงักล่ำวมำซือ้หุ้นสำมญักลบัคืนในรำคำตลำดถวัเฉลี่ยของงวดเพื่อก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ต้องออกเพิ่ม 
แล้วน ำจ ำนวนหุ้นสำมญัสว่นเพ่ิมดงักลำ่วมำรวมกบัหุ้นสำมญัที่มีอยู่ ทัง้นีไ้ม่มีกำรปรับปรุงใด ๆ ในก ำไรสทุธิ 
 

 
งบกำรเงนิรวมและ 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 หุ้น หุ้น 
   

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัที่ใช้ค ำนวณก ำไรตอ่หุ้น - สทุธิ 4,618,914,291 4,441,818,312 
   

หุ้นสำมญัเทียบเทำ่ปรับลด - - 
   

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัที่ใช้ในกำรค ำนวณ   

   ก ำไรตอ่หุ้นปรับลด 4,618,914,291 4,441,818,312 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

ก ำไรที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสำมญั 5,444,770,759 5,415,397,011 
   

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ส ำหรับหุ้นกู้ที่มีลกัษณะคล้ำยทนุ (สทุธิจำกภำษี) 210,800,219 - 

ก ำไรที่ใช้ค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด 5,233,970,540 - 
   

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 1.1788 1.2192 
   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 1,1332 1.2192 
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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32 ก ำไรต่อหุ้น (ตอ่) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

ก ำไรที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสำมญั 2,123,436,608 1,973,217,618 
   

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ส ำหรับหุ้นกู้ที่มีลกัษณะคล้ำยทนุ (สทุธิจำกภำษี) 210,800,219 - 
   

ก ำไรที่ใช้ค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด 1,912,636,389 - 
   

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 0.4597 0.4442 
   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 0.4141 0.4442 
 

33 เงนิปันผล 
 

เมื่อวนัที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสำมัญประจ ำปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสด  
ในอตัรำหุ้นละ 0.4 บำท ส ำหรับผู้ ถือหุ้นเดิมจ ำนวนรวมไม่เกิน 4,619 ล้ำนหุ้น โดยกำรจ่ำยปันผลรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,848 ล้ำนบำท 
เงินปันผลดงักลำ่วได้จ่ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2561 
 

เมื่อวนัที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมสำมัญประจ ำปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้มีกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสด  
ในอตัรำหุ้นละ 0.35 บำท ส ำหรับผู้ ถือหุ้นเดิมและผู้ ถือหุ้นหลกัทรัพย์ที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั (MINT-W5) จ ำนวน
รวมไม่เกิน 4,622 ล้ำนหุ้น โดยกำรจ่ำยปันผลรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,618 ล้ำนบำท เงินปันผลดงักล่ำวจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือน
เมษำยน พ.ศ. 2560 
 

34 หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ำยทุน 
 

ที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวนัที่ 9 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ เพิ่มเติมในจ ำนวน 
ไม่เกิน 50,000 ล้ำนบำท โดยวงเงินในครัง้นีเ้ป็นส่วนที่เพิ่มเติมจำกวงเงินที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทจ ำนวน  
45,000 ล้ำนบำท ของบริษัทเมื่อวนัที่ 4 เมษำยน พ.ศ. 2560 (หมำยเหต ุ21) ซึ่งเมื่อรวมกับหุ้นกู้ เดิมของบริษัทที่ยงัไม่ได้ไถ่ถอน
ทัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึง่ ต้องมีจ ำนวนรวมกนัไมเ่กิน 95,000 ล้ำนบำท (ตำมหลกัเกณฑ์เงินทนุหมนุเวียน) 
 

ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2561 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน จ ำนวนเงินรวม 15,000 ล้ำนบำท สุทธิจำก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้ จ ำนวนเงิน 96.3 ล้ำนบำท ซึ่งรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ ถือหุ้นในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร โดยมีอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 5.85 ต่อปี ใน 5 ปีแรก และส ำหรับกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ในทกุ ๆ 5 ปีถัดไปจะมี
กำรเปลี่ยนแปลงตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ 
 

ในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้ออกหุ้ นกู้ ไม่ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ำยทุน จ ำนวนเงินรวม 300 ล้ำนเหรียญสหรัฐ  
หรือเทียบเท่ำ 9,821 ล้ำนบำท สุทธิจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้ จ ำนวน 947 ล้ำนบำท ซึ่งรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ ถือหุ้นใน 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยมีอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 4.661 ต่อปี ใน 3 ปีแรก และส ำหรับกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบีย้ในทกุ ๆ 3 ปีถดัไปจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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35 กำรซือ้ธุรกจิ 
 

35.1 กำรซือ้ธุรกจิใหม่ 
 
Harbour Residences Oaks Limited 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ลงทนุเพิ่มในสดัส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 ของ
บริษัท Harbour Residences Oaks Limited คิดเป็นมูลค่ำทัง้หมด 2.75 ล้ำนเหรียญนิวซีแลนด์ หรือเทียบเท่ำ 64 ล้ำนบำท  
ซึ่งท ำให้สดัส่วนเงินลงทนุเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 กลุ่มกิจกำรจึงมีอ ำนำจควบคมุในบริษัทดงักล่ำว กลุ่มกิจกำร
บนัทกึมลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุ ณ วนัที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเป็นต้นทนุของเงินลงทนุในบริษัทย่อยจ ำนวน 64 ล้ำนบำท และรับรู้
ก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะเงินลงทุนจ ำนวน 36 ล้ำนบำท เป็นก ำไรส ำหรับปีซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินที่เก่ียวข้อง 
 
กำรรับรู้ค่ำควำมนิยมจำกกำรซือ้กิจกำรในสดัส่วนร้อยละ 100 
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุสว่นเพิ่ม 64 

มลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุเร่ิมแรก 64 

รวมเงินลงทนุ 128 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำ 98 

ค่ำควำมนิยม 30 

 
ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้นิที่ได้มำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 2 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น 10 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์  18 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ 106 
หนีส้ินภำษีเงินได้รอตดับญัชี (30) 

หนีส้ิน (8) 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิ 98 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำให้เสร็จสิน้  
โดยจะปรับปรุงรำยกำรสินทรัพย์และหนีส้ินให้เป็นมลูค่ำยตุิธรรมและรำคำที่ตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหลำ่นีเ้สร็จสิน้  



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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35 กำรซือ้ธุรกจิ (ตอ่) 
 

35.1 กำรซือ้ธุรกจิใหม่ (ตอ่) 
 
Benihana Holding Pte. Ltd. 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้กิจกำรของ Benihana Holding Pte. Ltd. 
ในสดัส่วนร้อยละ 75 โดยมีมลูค่ำเงินลงทนุทัง้สิน้ 10.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทำ่ 334 ล้ำนบำท 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงได้ดงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 334 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสนิทรัพย์สทุธิที่ได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 455 

ก ำไรจำกกำรซือ้ธรุกิจในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำยตุิธรรม (121) 

 
ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมตำมส่วนได้เสียร้อยละ 75 ของสินทรัพย์และหนีส้ินที่ได้มำจำกกำรลงทนุ มดีงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 27 
ลกูหนีแ้ละคำ่ใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำ 38 
สินค้ำคงเหลือ 2 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์  9 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 661 

หนีส้ิน (131) 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิ 606 

สว่นได้เสียที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ (151) 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 455 

 
ณ วันที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรอยู่ ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำให้เสร็จสิน้  
โดยจะปรับปรุงรำยกำรสินทรัพย์และหนีส้ินให้เป็นมลูค่ำยตุิธรรมและรำคำที่ตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหลำ่นีเ้สร็จสิน้ 
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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35 กำรซือ้ธุรกจิ (ตอ่) 
 

35.1 กำรซือ้ธุรกจิใหม่ (ตอ่) 
 

The Food Theory Group Pte. Ltd. 
 

ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ลงทนุเพิ่มในสดัส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 ของ
บริษัท The Food Theory Group Pte. Ltd. โดยกำรแลกเปลี่ยนกับหุ้นร้อยละ 8 ของบริษัท Minor Food Group (Singapore) 
Pte. Ltd. ซึ่งท ำให้สัดส่วนเงินลงทุนเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 กลุ่มกิจกำรจึงมีอ ำนำจควบคุมในบริษัทดังกล่ำว  
กลุ่มกิจกำรบนัทึกมลูค่ำยุติธรรมของเงินลงทนุ ณ วนัที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเป็นต้นทนุของเงินลงทนุในบริษัทย่อยจ ำนวน 79 ล้ำน
บำท และรับรู้ก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะเงินลงทนุจ ำนวน 79 ล้ำนบำท เป็นก ำไรส ำหรับปีซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวข้อง 
 

กำรรับรู้ค่ำควำมนิยมจำกกำรซือ้กิจกำรในสดัส่วนร้อยละ 100 
 

 ล้ำนบำท 
  

รำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุสว่นเพิ่ม 65 

มลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุเร่ิมแรก 79 

รวมเงินลงทนุ 144 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์(หนีส้ิน)สทุธิที่ได้มำ (11) 

ค่ำควำมนิยม 155 

 
ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้นิที่ได้มำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 22 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น 8 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 2 
เงินลงทนุในส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 9 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์  10 
เงินมดัจ ำ 13 

หนีส้ิน (75) 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์(หนีส้ิน)สทุธิ (11) 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มำให้เสร็จสิน้  
โดยจะปรับปรุงรำยกำรสินทรัพย์และหนีส้ินให้เป็นมลูค่ำยตุิธรรมและรำคำที่ตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหลำ่นีเ้สร็จสิน้ 
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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35 กำรซือ้ธุรกจิ (ตอ่) 
 

35.1 กำรซือ้ธุรกจิใหม่ (ตอ่) 
 
Ocean Hervey Bay 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้สินทรัพย์ด ำเนินงำนที่ตัง้อยู่ในประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 7 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำมลูค่ำ 176 ล้ำนบำท รำยกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยกำร
รวมธรุกิจ 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงได้ดงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 176 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสนิทรัพย์สทุธิที่ได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 144 

ค่ำควำมนิยม 32 

 
ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้นิที่ได้มำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

สินทรัพย์หมนุเวียน 11 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์  30 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ 135 

หนีส้ิน (32) 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำ 144 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำให้เสร็จสิน้ โดยจะ
ปรับปรุงรำยกำรสินทรัพย์และหนีส้ินให้เป็นมลูค่ำยตุิธรรมและรำคำที่ตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหลำ่นีเ้สร็จสิน้  
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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35 กำรซือ้ธุรกจิ (ตอ่) 
 

35.1 กำรซือ้ธุรกจิใหม่ (ตอ่) 
 

NH Hotel Group S.A. 
 

ในระหว่ำงปีไตรมำสที่ 2 และไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนในบริษัท NH Hotel 
Group S.A. จ ำนวนร้อยละ 46.3 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมด คิดเป็นมูลค่ำ 1,165 ล้ำนยูโร หรือเทียบเท่ำ 43,562 ล้ำนบำท และ 
ในไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2561 ได้ลงทุนเพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 47.8 ของจ ำนวนหุ้ นทัง้หมดคิดเป็นมูลค่ำ 1,180 ล้ำนยูโร  
หรือเทียบเท่ำ 44,105 ล้ำนบำท ท ำให้มีสดัส่วนเงินลงทนุเป็นร้อยละ 94.1 กลุ่มกิจกำรบนัทกึมลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุ ณ วนัที่
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะเงินลงทนุและได้รับรู้ขำดทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะเงินลงทนุจ ำนวน 800 ล้ำนบำท เป็นขำดทนุ
ส ำหรับปีซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวข้อง 
 

กลุ่มกิจกำรได้ด ำเนินกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนีส้ินที่รับมำสทุธิของ NH Hotel Group S.A. เสร็จสิน้แล้ว 
ในไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2561 ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดวิธีกำรวัดมูลค่ำ  
ของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนีส้ินที่รับและพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ที่กลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์
อย่ำงน่ำเช่ือถือ 
 

รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงได้ดงันี ้

 ล้ำนบำท 
  

รำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุสว่นเพิ่ม 44,105 
มลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุเร่ิมแรก 42,762 
  

รวมเงินลงทนุ 86,867 
มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำ 87,575 
  

ก ำไรจำกกำรซือ้ธรุกิจในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำยตุิธรรม (708) 
 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินที่ได้มำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้ 

 ล้ำนบำท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 10,216 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 9,254 
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 44,121 
ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ 81,585 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 5,754 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 3,693 
หนีส้ินภำษีเงินได้รอตดับญัชี (21,807) 
หนีส้ิน (37,346) 
  

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิ 95,470 
สว่นได้เสียที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ (7,895) 
  

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำ 87,575 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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35 กำรซือ้ธุรกจิ (ตอ่) 
 

35.1 กำรซือ้ธุรกจิใหม่ (ตอ่) 
 

Inigo Montoya Group 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้กิจกำรของ Inigo Montoya Group ในสดัส่วน
ร้อยละ 70 โดยมีมลูค่ำเงินลงทนุทัง้สิน้ 1.3 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเทำ่ 29 ล้ำนบำท 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงได้ดงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 29 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 5 

ค่ำควำมนิยม 24 

 
ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมตำมส่วนได้เสียร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ที่ระบไุด้และหนีส้นิที่รับมำจำกำรลงทนุมีดงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 2 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 16 
สินทรัพย์อื่น  12 

หนีส้ิน (23) 

ประมำณกำรมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิ 7 

สว่นได้เสียที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ (2) 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำ 5 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำให้เสร็จสิน้ โดยจะ
ปรับปรุงรำยกำรสินทรัพย์และหนีส้ินให้เป็นมลูค่ำยตุิธรรมและรำคำที่ตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหลำ่นีเ้สร็จสิน้  



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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35 กำรซือ้ธุรกจิ (ตอ่) 
 

35.1 กำรซือ้ธุรกจิใหม่ (ตอ่) 
 

Santai Resort 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้สินทรัพย์ด ำเนินงำนที่ตัง้อยู่ในประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 3.2 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำมลูค่ำ 77 ล้ำนบำท รำยกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยกำร
รวมธรุกิจ 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงได้ดงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 77 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 57 

ค่ำควำมนิยม 20 

 
ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้นิที่ได้มำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์  68 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 9 

หนีส้ินภำษีเงินได้รอตดับญัชี (20) 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำ 57 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำให้เสร็จสิน้ โดยจะ
ปรับปรุงรำยกำรสินทรัพย์และหนีส้ินให้เป็นมลูค่ำยตุิธรรมและรำคำที่ตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหลำ่นีเ้สร็จสิน้  
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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35 กำรซือ้ธุรกจิ (ตอ่) 
 

35.1 กำรซือ้ธุรกจิใหม่ (ตอ่) 
 
QT Port Douglas 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้สินทรัพย์ด ำเนินงำนที่ตัง้อยู่ในประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 14.0 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำมูลค่ำ 331 ล้ำนบำท รำยกำรดังกล่ำวถือเป็น
รำยกำรรวมธรุกิจ 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงได้ดงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 331 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 329 

ค่ำควำมนิยม 2 

 
ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้นิที่ได้มำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์  2 
สินค้ำคงเหลือ 299 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 30 
หนีส้ินภำษีเงินได้รอตดับญัชี (1) 

หนีส้ิน (1) 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำ 329 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำให้เสร็จสิน้ โดยจะ
ปรับปรุงรำยกำรสินทรัพย์และหนีส้ินให้เป็นมลูค่ำยตุิธรรมและรำคำที่ตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหลำ่นีเ้สร็จสิน้  
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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35 กำรซือ้ธุรกจิ (ตอ่) 
 

35.2 กำรซือ้ธุรกจิในปีก่อน 
 

Grab Food Limited 
 

ส ำหรับกำรซือ้กิจกำร Grab Food Limited ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรได้ด ำเนินกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์
ที่ระบไุด้และหนีส้ินที่รับมำสทุธิของ Grab Food Limited เสร็จสิน้แล้วในไตรมำสแรกของปี พ.ศ. 2561 ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ โดยผู้ซือ้ต้องปรับปรุงงบกำรเงินย้อนหลงัส ำหรับประมำณกำรที่เคยรับรู้ไว้ 
ณ วนัที่ซือ้ เพื่อสะท้อนผลของข้อมลูเพิ่มเติมที่ได้รับเก่ียวกับข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วนัที่ซือ้ ซึ่งข้อมูล
ดงักล่ำวมีผลต่อกำรวดัมูลค่ำของจ ำนวนต่ำง ๆ ที่เคยรับรู้ไว้ ณ วนัที่ซือ้ และระยะเวลำในกำรวดัมลูค่ำต้องไม่เกินกว่ำหนึ่งปี  
นบัจำกวนัที่ซือ้ในกำรพิจำรณำมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์ที่ระบไุด้ กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดวิธีกำรวดัมลูค่ำของสินทรัพย์ที่ระบไุด้
และหนีส้ินที่รับและพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ที่กลุม่กิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเช่ือถือ 
 

รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงได้ดงันี ้
 ล้ำนบำท 
  

รำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 57 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 39 

ค่ำควำมนิยม 18 

คำ่ควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม 36 

ปรับปรุงมลูค่ำยตุธิรรม 18 
  

รำยละเอียดของรำยกำรปรับปรุงมลูค่ำยตุิธรรมแสดงได้ดงันี ้  
 ล้ำนบำท 
  

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนเพ่ิมขึน้ 31 
หนีส้ินภำษีเงินได้รอตดับญัชีเพิ่มขึน้ (6) 

สว่นได้เสียที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุเพิ่มขึน้ (7) 

 18 
  

มลูค่ำยตุิธรรมตำมสว่นได้เสียร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ที่ระบไุด้และหนีส้ินที่รับมำจำกำรลงทนุมีดงันี ้  
 ล้ำนบำท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 13 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 25 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 35 
สินทรัพย์อื่น 7 

หนีส้ิน (25) 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิ 55 

สว่นได้เสียที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ (16) 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 39 
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35 กำรซือ้ธุรกจิ (ตอ่) 
 
35.2 กำรซือ้ธุรกจิในปีก่อน (ตอ่) 

 
Metropolis Auckland 
 
ส ำหรับกำรซือ้กิจกำร Metropolis Auckland ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรได้ด ำเนินกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่ระบุได้และหนีส้ินที่รับมำสุทธิของ Metropolis Auckland เสร็จสิน้แล้วในไตรมำสที่สองของปี พ .ศ. 2561 ในกำร
พิจำรณำมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์ที่ระบไุด้ กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดวิธีกำรวดัมลูค่ำของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนีส้ินที่รับและ
พิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ที่กลุม่กิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเช่ือถือ 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงได้ดงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 278 

มลูค่ำยตุิธรรมสทุธิของสินทรัพย์ที่ได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 286 

ก ำไรจำกกำรซือ้ธรุกิจในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำยตุิธรรม 8 

ก ำไรจำกกำรซือ้ธรุกิจในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำยตุิธรรม - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม 8 

ปรับปรุงมลูค่ำยตุธิรรม - 

 
มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินที่ได้มำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

สินทรัพย์ด ำเนินงำน 307 

หนีส้ิน (21) 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิ 286 

 
Corbin and King Group 
 
ส ำหรับกำรซือ้กิจกำรกลุ่ม Corbin and King ในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรได้ด ำเนินกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่ระบไุด้และหนีส้ินที่รับมำสทุธิของกลุ่ม Corbin and King เสร็จสิน้แล้วในไตรมำสที่สี่ของปี พ.ศ. 2561 ซึง่เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ โดยผู้ซือ้ต้องปรับปรุงงบกำรเงินย้อนหลงัส ำหรับประมำณกำร  
ที่เคยรับรู้ไว้ ณ วนัที่ซือ้ เพื่อสะท้อนผลของข้อมลูเพิ่มเติมที่ได้รับเก่ียวกบัข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วนัที่ซือ้ 
ซึ่งข้อมลูดงักล่ำวมีผลต่อกำรวดัมลูค่ำของจ ำนวนต่ำง ๆ ที่เคยรับรู้ไว้ ณ วนัที่ซือ้ และระยะเวลำในกำรวดัมลูค่ำต้องไม่เกินกว่ำ
หนึ่งปีนบัจำกวนัที่ซือ้ ในกำรพิจำรณำมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์ที่ระบไุด้ กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดวิธีกำรวดัมลูค่ำของสินทรัพย์ 
ที่ระบไุด้และหนีส้ินที่รับและพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ที่กลุม่กิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเช่ือถือ 
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35 กำรซือ้ธุรกจิ (ตอ่) 
 
35.2 กำรซือ้ธุรกจิในปีก่อน (ตอ่) 
 

Corbin and King Group (ต่อ) 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงได้ดงันี ้
 

 ล้ำนบำท 
  

รำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 1,013 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 803 

ค่ำควำมนิยม 210 

ค่ำควำมนิยม – ตำมที่รำยงำนไว้เดิม 1,360 

ปรับปรุงมลูค่ำยตุธิรรม 1,150 

  
รำยละเอียดของรำยกำรปรับปรุงมลูค่ำยตุิธรรมแสดงได้ดงันี ้  
 ล้ำนบำท 
  

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนเพ่ิมขึน้ 1,347 
ค่ำเช่ำจ่ำยลว่งหน้ำเพิ่มขึน้ 446 
หนีส้ินภำษีเงินได้รอตดับญัชีเพิ่มขึน้ (168) 

สว่นได้เสียที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุเพิ่มขึน้ (475) 

 1,150 

  
มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรัพย์ที่ระบไุด้และหนีส้ินที่รับมำจำกำรลงทนุมีดงันี ้  
 ล้ำนบำท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 159 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 227 
ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ 875 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 1,348 
ค่ำเช่ำจ่ำยลว่งหน้ำ 446 
หนีส้ิน (2,084) 

หนีส้ินภำษีเงินได้รอตดับญัชี (168) 

มลูค่ำยตุธิรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้มำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 803 
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35 กำรซือ้กจิกำรบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

35.3 ขัน้ตอนกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของกลุ่มกจิกำร  
 
กลุ่มกิจกำรใช้หลกัมลูค่ำจำกกำรใช้ในกำรค ำนวณมลูค่ำยตุิธรรมของที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไมม่ีตวัตนโดยใช้วิธี
รำยได้และวิธีพิจำรณำจำกค่ำสิทธิ กลุ่มกิจกำรค ำนวณมลูค่ำยตุิธรรมของที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ โดยใช้วิธีต้นทนุ และใช้วิธี
รำคำตลำดส ำหรับคำ่เช่ำจ่ำยลว่งหน้ำ ซึง่ถือกำรวดัเป็นมลูค่ำยตุิธรรมระดบัที่ 3 
 
ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินของกลุ่มกิจกำรได้ใช้ผู้ ประเมินอิสระ ซึ่งเป็นผู้ ที่ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนวิชำชีพและเป็นผู้ มี
ประสบกำรณ์ในกำรประเมินมลูค่ำในสินทรัพย์ทรัพย์ประเภทเดียวกนั และอยู่ในท ำเลที่ตัง้เดียวกบัหรือใกล้เคียงกบัสินทรัพย์ที่
ได้รับกำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำว ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ส ำหรับกำรรำยงำนในงบกำรเงิน รวมถึงมูลค่ำ
ยุติธรรมระดับที่ 3 คณะท ำงำนนีไ้ด้รำยงำนโดยตรงต่อผู้ บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงิน  กำรประชุมระหว่ำงคณะท ำงำน 
กับผู้ บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงินเก่ียวกับกระบวนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมได้จัดขึน้อย่ำงน้อยหนึ่งครัง้ในแต่ละไตรมำส  
ซึง่สอดคล้องกบัวนัที่รำยงำนรำยไตรมำสของกลุม่กิจกำร 
 
ข้อมูลหลักที่กลุ่มกิจกำรใช้ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมระดับที่  3 ได้แก่ อัตรำคิดลด และอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ 
โดยประมำณกระแสเงินสดคิดลดของรำยได้ในอนำคตซึง่อ้ำงอิงกบัสภำวะตลำดปัจจบุนั สทุธิจำกกระแสเงินสดจ่ำยต่ำง ๆที่คำด
วำ่จะเกิดขึน้  
 
อัตรำคิดลดอ้ำงอิงกับโครงสร้ำงทำงกำรเงินของบริษัทและปัจจัยทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งผู้ บริหำรเห็นว่ำ  
มีควำมเหมำะสม โดยบวกด้วยอัตรำควำมเสี่ยงที่เหมำะสม อัตรำคิดลดที่ใช้สะท้อนถึงกำรประเมินสภำวะตลำดปัจจุบันใน  
เร่ืองมลูค่ำของกำรเงินและปัจจยัควำมเสี่ยงที่เหมำะสม โดยมีอตัรำคิดลดในระหว่ำงร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 22 ต่อปี (ร้อยละ 44 ต่อปี  
ในประเทศหนึง่ที่มีภำวะเศรษฐกิจเงินเฟอ้รุนแรง) 
 
อตัรำกำรเติบโตของรำยได้ค ำนวณจำกสภำวะเศรษฐกิจในปัจจบุนัและประมำณกำรข้อมลูในอนำคตซึ่งมีควำมเหมำะสมโดย
ดุลยพินิจของผู้บริหำร โดยอตัรำกำรเติบโตของรำยได้ระหว่ำงร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 4 ต่อปี เว้นแต่มีปัจจัยอื่นท ำให้มำกกว่ำ
อตัรำเฉลี่ย 
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36 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงนิ 
 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงินถูกก ำหนดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกลุ่มกิจกำร ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ทำงด้ำนสภำพคล่อง ควำมเสี่ยงของอัตรำดอกเบีย้ ควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ และควำมเสี่ยง  
ทำงด้ำนควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงินของบริษัท โดยมีนโยบำยหลกัเป็นไปเพื่อกำรบริหำรและกำรป้องกนัควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 
มิได้มีไว้เพื่อกำรเก็งก ำไร 
 
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนสภำพคล่อง 
 
กลุ่มกิจกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง โดยรักษำระดับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอเพื่อ
สนบัสนนุเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท จดัหำแหลง่เงินทนุระยะยำว และมีกำรกระจำยแหลง่ได้มำของเงินทนุไว้ลว่งหน้ำ 

 
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนอัตรำดอกเบีย้ 
 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้เกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบีย้ในตลำด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ  
บริษัท กิจกำร กลุ่มกิจกำร และบริษัทได้ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงข้ำงต้นให้เป็นไปตำม
นโยบำยและคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทที่วำงไว้ เพื่อลดผลกระทบในด้ำนลบที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลง 
ของอตัรำดอกเบีย้และสภำวะของตลำดกำรเงิน ณ ขณะนัน้ๆ ดงันัน้ บริษัทจึงด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อรักษำสมดลุระหว่ำง
กำรกู้ ยืมด้วยอตัรำดอกเบีย้คงที่ และอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัให้สอดคล้องกับสภำวะของตลำดกำรเงิน ทัง้นี ้สญัญำแลกเปลี่ยน
อตัรำดอกเบีย้ทำงกำรเงินเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรใช้เพื่อบริหำรควำมผันผวนตลอดจน
ควำมเสียงด้ำนอตัรำดอกเบีย้ เพื่อเป็นกำรลดผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของกลุม่กิจกำร 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุม่กิจกำรมีสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ดงันี ้
 
ก) สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ส ำหรับเงินกู้ ยืมสกลุดอลลำร์สหรัฐอเมริกำจ ำนวน 238 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 

จำกอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัเป็นอตัรำดอกเบีย้คงที่ สญัญำดงักลำ่วจะหมดอำยใุนเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2566 
 
ข) สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ส ำหรับหุ้ นกู้ สกุลบำทจ ำนวน 4,000 ล้ำนบำท จำกอัตรำดอกเบีย้คงที่ เป็นอัตรำ 

ดอกเบีย้ลอยตวั สญัญำดงักลำ่วจะหมดอำยใุนเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2568 
 
ค) สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ส ำหรับหุ้ นกู้ สกุลบำทจ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท จำกอัตรำดอกเบีย้คงที่เป็นอัตรำ 

ดอกเบีย้ลอยตวั สญัญำดงักลำ่วจะหมดอำยใุนเดือนมีนำคม พ.ศ. 2571 
 
ง) สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ย้ส ำหรับ เงินกู้ สกุลยูโรจ ำนวน  7.9 ล้ำนยูโร จำกอัตรำดอกเบี ย้คงที่ เป็นอัตรำ 

ดอกเบีย้ลอยตวั สญัญำดงักลำ่วจะหมดอำยใุนเดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2566 
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36 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศที่ส ำคัญเก่ียวเน่ืองจำกกำรซือ้หรือขำยสินค้ำและบริกำร  
กำรกู้ ยืมหรือให้กู้ ยืมเงินที่เป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศ และเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำในต่ำงประเทศ 
กลุ่มกิจกำรใช้ตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อบริหำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน คือ สัญญำ
แลกเปลี่ยนสกลุเงิน และสญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศล่วงหน้ำ ดงันี ้
 
สัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงนิและอัตรำดอกเบีย้ (Cross currency interest rate swap contracts)  
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ .ศ . 2561 กลุม่กิจกำรมีสญัญำแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัรำดอกเบีย้ดงันี ้
 
ก) สญัญำแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัรำดอกเบีย้ ส ำหรับหุ้นกู้ที่มีลกัษณะคล้ำยทนุสกลุเงินบำท จ ำนวน 15,000 ล้ำนบำท ที่

อตัรำดอกเบีย้คงที่ที่แปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 400 ล้ำนยูโร ที่อัตรำดอกเบีย้คงที่ สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยุใน
เดือนกนัยำยน พ.ศ. 2566 

 
ข) สญัญำแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัรำดอกเบีย้ ส ำหรับหุ้นกู้สกลุเงินบำท จ ำนวน 4,000 ล้ำนบำท ที่อตัรำดอกเบีย้คงที่ที่

แปลงเป็นสกุลเงินยโูร จ ำนวน 106.1 ล้ำนยโูร ที่อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยุในเดือนพฤษภำคม 
พ.ศ. 2563 

 
ค) สญัญำแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัรำดอกเบีย้ ส ำหรับหุ้นกู้สกลุเงินบำท จ ำนวน 2,800 ล้ำนบำท ที่อตัรำดอกเบีย้คงที่ที่

แปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 72.7 ล้ำนยูโร ที่อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในเดือนมีนำคม  
พ.ศ. 2564 

 
ง) สญัญำแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัรำดอกเบีย้ ส ำหรับหุ้นกู้สกลุเงินบำท จ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท ที่อตัรำดอกเบีย้คงที่ที่

แปลงเป็นสกลุเงินปอนด์สเตอริง จ ำนวน 22.8 ล้ำนปอนด์สเตอริง ที่อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยใุน
เดือนมีนำคม พ.ศ. 2571 

 
จ) สญัญำแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัรำดอกเบีย้ ส ำหรับหุ้นกู้ ที่มีลกัษณะคล้ำยทนุสกลุดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ จ ำนวน 300 

ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ ที่อตัรำดอกเบีย้คงที่ที่แปลงเป็นสกลุเงินยโูร จ ำนวน 264.5 ล้ำนยโูร ที่อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 
สญัญำดงักลำ่วจะหมดอำยใุนเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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36 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (ต่อ) 
 
สัญญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Foreign exchange contracts) 
 
สัญญำซือ้เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำมีไว้เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรซือ้สิ นค้ำที่ เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุม่กิจกำรมีสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือ ซึง่ครบก ำหนดไม่เกิน 6 เดือน 
ดงันี ้ 
 
 งบกำรเงนิรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

1,964,855 เหรียญสหรัฐฯ (32.62 บำทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) 64 193 
   (พ.ศ. 2560 : 5,926,764 เหรียญสหรัฐฯ (32.62 บำทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ))   
 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สนิเชื่อ 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงเป็นปกติจำกกำรให้สินเช่ือที่เก่ียวกบัลกูหนี ้อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรมีลกูค้ำจ ำนวนมำกมำย 
ดงันัน้ กำรกระจกุตวัของควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือที่เป็นผลจำกลกูหนีก้ำรค้ำจึงเกิดขึน้แบบจ ำกดั และกลุ่มกิจกำรไม่คำดว่ำ  
จะได้รับควำมเสียหำยอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเก็บหนีจ้ำกลกูหนีเ้หลำ่นัน้ 
 
มูลค่ำยุตธิรรม 
 
มลูค่ำยตุิธรรมของสญัญำแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัรำดอกเบีย้ และสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ส ำหรับเงินกู้ ยืมที่เปิดสถำนะ  
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เป็นสินทรัพย์สทุธิจ ำนวน 109 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : เป็นหนีส้ินสทุธิ 247 ล้ำนบำท) 
 
มลูค่ำยตุิธรรมของสญัญำกำรซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำส ำหรับกำรซือ้สินค้ำที่เปิดสถำนะ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
เป็นหนีส้ินสทุธิจ ำนวน 0.3 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : เป็นหนีส้ินสทุธิ 0.3 ล้ำนบำท) 
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36 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

เคร่ืองมือทำงกำรเงนิในระดับ 2 
 

มลูค่ำยตุิธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ไม่ได้มีกำรซือ้ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง (ตวัอย่ำงเช่น ตรำสำรอนพุนัธ์ที่มีกำรซือ้ขำยใน
ตลำดรองที่ไมไ่ด้มีกำรจดัตัง้อยำ่งเป็นทำงกำร (over-the-counter)) วดัมลูค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมลูค่ำ โดยเทคนิคกำรประเมิน
มลูค่ำนีใ้ช้ประโยชน์สงูสดุจำกข้อมลูในตลำดที่สงัเกตได้ที่มีอยู่และอ้ำงอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองมำใช้น้อยที่สดุเทำ่ที่เป็นไป
ได้ ถ้ำข้อมลูที่เป็นสำระส ำคญัทัง้หมดในกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมได้มำจำกข้อมลูที่สงัเกตได้ เคร่ืองมือนัน้จะรวมอยู่ในระดบั 2 
 

เทคนิคเฉพำะในกำรประเมินมลูค่ำที่ใช้ในกำรวดัมลูค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินรวมถึงรำยกำรดงัต่อไปนี ้ 
 

• รำคำเสนอซือ้ขำยของตลำด หรือรำคำเสนอซือ้ขำยของตวัแทนส ำหรับเคร่ืองมือที่คล้ำยคลงึกนั;  
• มลูค่ำยตุิธรรมของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ค ำนวณจำกมลูค่ำปัจจบุนัของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตโดย

อ้ำงอิงจำกเส้นอตัรำผลตอบแทน (yield curve) ที่สงัเกตได้; 
• มลูค่ำยตุิธรรมของสญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศล่วงหน้ำก ำหนดโดยอ้ำงอิงจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงินตรำตำ่งประเทศ

ลว่งหน้ำ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และคิดลดมลูค่ำที่ได้กลบัมำเป็นมลูค่ำปัจจบุนั; 
• เทคนิคอื่น เช่นกำรวิเครำะห์กำรคิดลดกระแสเงินสด ใช้ในกำรก ำหนดมลูค่ำยตุิธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่เหลือ  
 

สญัญำแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัรำดอกเบีย้ และสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทัง้หมดของกลุ่มกิจกำรรวมอยู่ใน
ระดบั 2  
 

37 ภำระผูกพนั 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุม่กิจกำรมีภำระผกูพนัดงัต่อไปนี ้
 

เฉพำะกิจกำร 
 

- บริษัทได้ต่อสญัญำเช่ำที่ดินฉบบัเดิมไปอีก 6 ปี ตัง้แตว่นัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยบริษัทมีภำระผกูพนัที่จะต้องจ่ำยตำม
อตัรำคำ่เช่ำที่ระบไุว้ในสญัญำเช่ำ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษัทมีภำระผกูพนัตำมอตัรำค่ำเช่ำขัน้ต ่ำตำมที่ก ำหนดใน
สญัญำที่จะต้องจ่ำยในอนำคตเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,008 ล้ำนบำท 

 

- บริษัทได้ท ำสญัญำกำรใช้สิทธิในเคร่ืองหมำยกำรค้ำและสญัญำกำรบริหำรงำนโรงแรมกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ในกำรนี ้
บริษัทผกูพนัที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรใช้สิทธิ ในเคร่ืองหมำยกำรค้ำและค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรงำนเป็นอตัรำร้อยละของ
รำยได้ตำมที่ระบใุนสญัญำ สญัญำนีม้ีก ำหนดระยะเวลำ 10 ปี โดยจะสิน้สดุในปี พ.ศ. 2569 

 

- บริษัทได้ท ำสัญญำบริกำรควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคและใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำและช่ือทำงกำรค้ำจ ำนวนสองสญัญำกับ
บริษัทแหง่หนึง่ในต่ำงประเทศ โดยบริษัทจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมซึง่ค ำนวณเป็นอตัรำร้อยละของยอดขำยตำมที่ระบไุว้ในสญัญำ  
โดยสัญญำแรกมีผลตัง้แต่กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2537 โดยทัง้สองสัญญำจะมีผลจนกว่ำบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะยกเลิกสัญญำ  
ตำมสญัญำทัง้สองสญัญำ บริษัทย่อยต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำร้อยละของยอดขำย และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขต่ำงๆที่ระบไุว้
ในสญัญำ 
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37 ภำระผูกพนั (ตอ่) 
 

บริษัทย่อย 
 

สัญญำบริหำรและบริกำร 
 

- บริษัทย่อยแห่งหนึง่ได้ท ำสญัญำบริหำรโรงแรมกบับริษัทแห่งหนึ่งในต่ำงประเทศ โดยบริษัทคู่สญัญำรับเป็นผู้บริหำรงำนโรงแรมของ
บริษัทย่อย ตำมสญัญำนีบ้ริษัทย่อยผูกพนัที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรโรงแรมในอตัรำระยะเวลำ และวิธีกำรค ำนวณตำมที่
ระบใุนสญัญำ สญัญำนีม้ีก ำหนดระยะเวลำ 20 ปี สิน้สดุในปี พ.ศ. 2564 ซึง่สญัญำจะสำมำรถต่ออำยไุด้อีก 10 ปี 
 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสัญญำบริกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนโรงแรมกับบริษัทสำมแห่ง โดยบริษัทย่อยจะได้รับ
บริกำรและได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในสญัญำ รวมทัง้ผูกพนัที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ในอตัรำ
ระยะเวลำและวิธีกำรค ำนวณดงัที่กล่ำวไว้ในแต่ละสญัญำซึ่งสญัญำทัง้หมดมีผลใช้บังคบัตัง้แต่เดือนกันยำยน พ.ศ. 2549 และ
สิน้สดุเดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2567 ซึง่สญัญำจะสำมำรถต่ออำยไุด้อีก 20 ปี 
 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสัญญำบริกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนโรงแรมกับบริษัทสำมแห่ง โดยบริษัทย่อยจะได้รับ
บริกำรและได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ที่ระบุไว้ในสญัญำ รวมทัง้ผูกพนัที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ในอตัรำ 
ระยะเวลำและวิธีกำรค ำนวณดังที่กล่ำวไว้ในแต่ละสญัญำ ซึ่งสญัญำทัง้หมดมีผลใช้บงัคับตัง้แต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2549 และ
สิน้สดุเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2560 และเมื่อสญัญำหมดอำยแุล้วจะต่ออำยไุด้อีก 20 ปี 
 

- บริษัทย่อยแห่งหนึง่ได้ท ำสญัญำบริกำรต่ำง ๆ  ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนโรงแรมกบับริษัทสำมแหง่โดยบริษัทย่อยจะได้รับบริกำร
และได้ใช้สิทธิและจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขต่ำง  ๆที่ระบไุว้ในสญัญำ รวมทัง้ผกูพนัที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ  ในอตัรำระยะเวลำ
และวิธีกำรค ำนวณดงัที่กล่ำวไว้ในแต่ละสญัญำ ซึ่งสญัญำทัง้หมดมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่เดือนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2550 และสิน้สดุใน 
เดือนมกรำคม พ.ศ. 2570 และเมื่อสญัญำหมดอำยแุล้วจะต่ออำยไุด้อีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 20 ปี และ 10 ปี ตำมล ำดบั 
 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสญัญำค่ำที่ปรึกษำ ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนโรงแรมกบับริษัทในต่ำงประเทศสองแห่ง โดยบริษัทย่อย
จะได้รับบริกำรด้ำนกำรด ำเนินงำนและกำรตลำดของโรงแรม และได้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมำยกำรค้ำ ควำมรู้ทำงเทคนิคและสิทธิอื่น ๆ  ที่
เก่ียวข้อง บริษัทย่อยผกูพนัที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ในอตัรำ ระยะเวลำและวิธีกำรค ำนวณดงัที่กลำ่วในแต่ละสญัญำ ซึง่สญัญำ
ทัง้หมดมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่เดือนเมษำยน พ.ศ. 2554 และสิน้สดุในเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2574 
 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสญัญำอนญุำตให้ท ำกำรตลำดส ำหรับอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรอยู่อำศยั ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนกบั
บริษัทในต่ำงประเทศ โดยบริษัทย่อยจะได้รับบริกำรด้ำนกำรด ำเนินงำนและกำรตลำดของบริษัท และได้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมำย
กำรค้ำ ควำมรู้ทำงเทคนิคและสิทธิอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง บริษัทย่อยผูกพันที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ตำมอัตรำที่ระบุสัญญำ  
ซึง่สญัญำทัง้หมดมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่เดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2550 และสิน้สดุในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2580 
 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสญัญำบริกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรให้ค ำปรึกษำ ติดตัง้ ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบสำรสนเทศกับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยบริษัทย่อยจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรในอัตรำ 
ระยะเวลำและวิธีกำรค ำนวณดงัที่กล่ำวไว้ในสญัญำ ซึง่สญัญำทัง้หมดมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2558 และสิน้สดุใน 
เดือนธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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37 ภำระผูกพนั (ตอ่) 
 
บริษัทย่อย (ตอ่) 
 
สัญญำเช่ำ 
 
- บริษัทย่อยสำมแห่งได้ท ำสญัญำเช่ำที่ดินมีก ำหนดเวลำเช่ำระหว่ำง 30 ถึง 42 ปี ตัง้แต่วนัที่ 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2530  

วนัที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2532 และวนัที่ 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2537 ตำมล ำดบั โดยบริษัทย่อยผูกพนัที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำ
ตำมอตัรำร้อยละคงที่ของรำยได้รวมซึง่จะปรับเพิ่มขึน้ในแต่ละปีจนถึงอตัรำร้อยละคงที่ของรำยได้รวมต่อปีตำมที่ก ำหนด
ในสญัญำหรือตำมอตัรำค่ำเช่ำขัน้ต ่ำตำมที่ก ำหนดในสญัญำแล้วแต่อย่ำงใดจะสงูกว่ำ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561  
บริษัทย่อยมีภำระผกูพนัตำมอตัรำค่ำเช่ำที่ดินขัน้ต ่ำที่ระบไุว้ในสญัญำเช่ำที่จะต้องจ่ำยในอนำคตเป็นจ ำนวนเงินประมำณ  
48 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 59 ล้ำนบำท) 

 
- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้มีกำรต่อสญัญำเช่ำที่ดินฉบับเดิมไปอีก 30 ปี ตัง้แต่วนัที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยบริษัทย่อย 

มีภำระผกูพนัที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำตำมอตัรำร้อยละคงที่ของรำยได้รวมซึง่จะปรับเพิ่มขึน้ในแต่ละปีจนถึงอตัรำร้อยละคงที่ของ
รำยได้รวมต่อปีตำมที่ก ำหนดในสญัญำหรือตำมอตัรำค่ำเช่ำขัน้ต ่ำตำมที่ก ำหนดในสญัญำแล้วแต่อย่ำงใดจะสงูกว่ำ ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยมีภำระผกูพนัตำมอตัรำค่ำเช่ำที่ดินขัน้ต ่ำและค่ำตอบแทนพิเศษที่ระบไุว้ในสญัญำเช่ำ 
ที่จะต้องจ่ำยในอนำคตเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,132 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 1,132 ล้ำนบำท) 

  
- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสญัญำเช่ำช่วงที่ดินที่เกำะ Kihavah Huravalhi เป็นเวลำ 23 ปี โดยเร่ิมตัง้แต่วนัที่ 23 ตลุำคม 

พ.ศ. 2550 เพื่อก่อสร้ำงโรงแรม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยมีภำระผกูพนัที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคต
ตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ในสญัญำเช่ำ จ ำนวนเงินประมำณ 36 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (พ.ศ. 2560 : 38 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ) 

 
- บริษัทย่อยสองแห่งได้ท ำสญัญำเพื่อเช่ำที่ดินซึง่เป็นที่ตัง้โรงแรมของบริษัท ตำมสญัญำเช่ำนี ้บริษัทย่อยได้โอนกรรมสิทธิ

ในอำคำรโรงแรมและส่วนปรับปรุงให้แก่ผู้ ให้เช่ำ บริษัทย่อยผูกพันที่จะช ำระค่ำเช่ำตำมอัตรำที่ก ำหนดในสัญญำเช่ำ 
สญัญำเช่ำมีก ำหนดเวลำ 30 ปี สิน้สดุในปี พ.ศ. 2586 และ พ.ศ. 2590 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยมีภำระ
ผกูพนัตำมอตัรำคำ่เช่ำขัน้ต ่ำตำมที่ก ำหนดในสญัญำที่จะต้องจ่ำยในอนำคตดงันี ้

 
ปี  ล้ำนบำท 

   
ภำยใน 1 ปี  52 
ระหว่ำง 2 - 5 ปี  229 
เกิน 5 ปี  2,125  

  2,406 
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37 ภำระผูกพนั (ตอ่) 
 

บริษัทย่อย (ตอ่) 
 

สัญญำเช่ำ (ตอ่) 
 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสญัญำรับท ำกำรปลูกสร้ำงและเช่ำที่ดินกับอำคำรที่ปลูกสร้ำงแล้วกับส ำนักงำนพระคลงัข้ำงที่  
เมื่อวันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2550 ตำมสัญญำนีส้ ำนักงำนพระคลังข้ำงที่ตกลงให้บริษัทย่อยท ำกำรปลูกสร้ำงและ 
บริษัทย่อยตกลงรับท ำกำรปลูกสร้ำงอำคำรชุดพักอำศัยและโรงแรมบนที่ดินของส ำนักงำนพระคลังข้ำงที่ โดยอำคำร  
ที่จะปลกูสร้ำงต้องขออนญุำตปลกูสร้ำงในนำมส ำนกังำนพระคลงัข้ำงที่และส ำนกังำนพระคลงัข้ำงที่เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆ บนที่ดินด้วย และบริษัทย่อยเป็นผู้ ออกค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดจนกำรปลูกสร้ำงอำคำรโครงกำร
ดังกล่ำวแล้วเสร็จ ซึ่งกำรปลูกสร้ำงอำคำรมีก ำหนดระยะเวลำ 4 ปี  นับตัง้แต่วันที่ ได้ รับอนุญำตจำกส ำนักงำน
กรุงเทพมหำนครให้ปลกูสร้ำงได้ และเมื่อกำรปลกูสร้ำงอำคำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส ำนกังำนพระคลงัข้ำงที่ตกลงให้บริษัท
ย่อยเช่ำที่ดินและอำคำรที่บริษัทย่อยท ำกำรปลกูสร้ำงโรงแรม และกำรพำณิชย์ที่เก่ียวข้องมีก ำหนดเวลำเช่ำ 30 ปี นบัตัง้แต่
วนัที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยมีภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำที่ดินและ
อำคำรกับส ำนักงำนพระคลงัข้ำงที่เป็นรำยเดือนตำมอัตรำที่ตกลงกัน คิดเป็นจ ำนวนเงิน 446 ล้ำนบำท โดยบริษัทย่อยได้
บนัทกึสว่นหนึง่ของค่ำเช่ำดงักลำ่วเป็นต้นทนุโครงกำรค้ำงจ่ำยในงบแสดงฐำนะกำรเงินแล้วจ ำนวน 272 ล้ำนบำท 

 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสัญญำเช่ำที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตัง้ของสถำนที่พักผ่อนโดยแบ่งเวลำ โดยบริษัทย่อยมีภำระผูกพัน  
ที่จะต้องจ่ำยช ำระค่ำเช่ำตำมอัตรำที่ก ำหนดในสัญญำเช่ำ สัญญำเช่ำมีก ำหนดเวลำ 30 ปี สิน้สุดในเดือนมกรำคม  
พ.ศ. 2582 ณ วันที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่ดินตำมอัตรำที่ตกลงกัน 
เป็นจ ำนวนเงิน 112 ล้ำนบำท โดยบริษัทย่อยได้บนัทึกส่วนหนึ่งของค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นต้นทนุโครงกำรค้ำงจ่ำยในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินแล้วจ ำนวน 47 ล้ำนบำท 

 

- ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำเช่ำพืน้ที่ภตัตำคำร รวมถึงสญัญำ
เช่ำและสัญญำบริกำร ส ำหรับที่ท ำกำรส ำนักงำน ร้ำนค้ำ ยำนพำหนะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส ำนักงำน โดยมี
ระยะเวลำตัง้แต ่1 ปี ถึง 30 ปี ซึง่จะต้องจ่ำยดงัต่อไปนี ้

 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 
 

ล้ำนบำท 
ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย ล้ำนบำท 

ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย 

     

ภำยใน 1 ปี 1,610 25 1,390 26 
ระหว่ำง 2 ปี - 5 ปี 1,793 61 1,758 73 

หลงัจำก 5 ปี 9 8 12 10 

รวม 3,412 94 3,160 109 
 

นอกจำกนีย้งัมีค่ำเช่ำพืน้ที่ซึง่กลุม่กิจกำรต้องจ่ำยเป็นอตัรำร้อยละของยอดขำยหรือยอดขำยสทุธิตำมที่ระบไุว้ในสญัญำ 
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37 ภำระผูกพนั (ตอ่) 
 
บริษัทย่อย (ตอ่) 

 
สัญญำเช่ำ (ตอ่) 

 
- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสัญญำเช่ำที่ดินและอำคำร โดยบริษัทย่อยมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยช ำระค่ำเช่ำตำมอัตรำ  

ที่ก ำหนดในสญัญำเช่ำ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยมีภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำที่ดินตำมอตัรำที่ตกลงกนั
เป็นจ ำนวนเงิน 0.14 ล้ำนยโูร 

 
- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้มีกำรท ำสญัญำเช่ำ ระยะเวลำของสญัญำเช่ำมีระยะเวลำตัง้แต่ 5 ถึง 40 ปี โดยบริษัทย่อยมีภำระ

ผกูพนัที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำตำมอตัรำร้อยละคงที่ ของรำยได้ หรือตำมอตัรำค่ำเช่ำขัน้ต ่ำตำมที่ก ำหนดในสญัญำ ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมอัตรำค่ำเช่ำที่ระบุไว้ในสญัญำที่จะต้องจ่ำยในอนำคตเป็นจ ำนวนเงิน 
3,581 ล้ำนยโูร 

 
สัญญำกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ แฟรนชำยส์และค่ำสิทธิ 
 
- บริษัทย่อยหลำยแห่งได้ท ำสญัญำแฟรนชำยส์เพื่อให้ได้สิทธิในกำรด ำเนินงำนร้ำนอำหำรต่ำงๆ โดยบริษัทย่อยเหล่ำนัน้จะต้อง

จ่ำยค่ำตอบแทนโดยคิดจำกร้อยละของยอดขำย และปฏิบติัตำมเง่ือนไขและข้อตกลงตำมท่ีระบไุว้ในสญัญำค่ำลิขสิทธ์ิจ่ำยได้
รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

 
- บริษัทย่อยหลำยแหง่ซึง่ประกอบธรุกิจจดัจ ำหน่ำยและผลิตสินค้ำได้ท ำสญัญำจดัจ ำหน่ำยสินค้ำ สญัญำแฟรนชำยส์ กำรใช้

เคร่ืองหมำยกำรค้ำและรับบริกำรทำงด้ำนเทคนิคทำงกำรตลำดกบับริษัทในต่ำงประเทศ ซึ่งสญัญำดงักล่ำวมีอำยรุะหว่ำง  
2 - 10 ปี และสำมำรถต่ออำยุไปได้อีก หรือจนกว่ำจะมีกำรบอกเลิกโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง ทัง้นีบ้ริษัทย่อยต้องป ฏิบตัิตำม
เง่ือนไขที่ระบใุนสญัญำ 

 
- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสญัญำสิทธิในกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำคำรชดุพกัอำศยักบับริษัทในต่ำงประเทศแห่งหนึ่งเพื่อให้

ได้สิทธิในกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ และช่ือกำรค้ำในกำรขำยโครงกำรของบริษัทย่อยดังกล่ำว โดยบริษัทย่อยแห่งนัน้
จะต้องจ่ำยค่ำตอบแทนโดยคิดจำกร้อยละของยอดขำย และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและข้อตกลงตำมท่ีระบใุนสญัญำ  

 
-  บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท ำสญัญำสิทธิส ำหรับกำรด ำเนินกิจกำรโรงภำพยนตร์กับบริษัทแห่งหนึ่งในต่ำงประเทศโดยบริษัท

ผกูพนัที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำมจ ำนวนเงินที่ระบไุว้ในสญัญำ สญัญำดงักล่ำวมีก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี โดยจะสิน้สดุในปี 
พ.ศ. 2551 ซึง่สญัญำนีจ้ะสำมำรถตอ่อำยสุญัญำได้อีกครัง้ละ 1 ปี 
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38 หนังสือค ำ้ประกนั 
 
หนงัสือค ำ้ประกนัเพื่อกำรด ำเนินธรุกิจปกติ มีดงันี ้
 
 วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

  ล้ำน ล้ำน   ล้ำน ล้ำน ล้ำน  ล้ำน ล้ำน  ล้ำน ล้ำน 

 ล้ำน เหรียญ เหรียญ ล้ำน ล้ำน เหรียญ เหรียญ เหรียญ ล้ำน เหรียญ เหรียญ ล้ำน เหรียญ เหรียญ 

 บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยโูร หยวน เรียล รูปี ริงกิต บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยโูร เรียล ริงกิต 

               

หนงัสอืค ำ้ประกนัที่ธนำคำร               
    ออกให้บคุคลภำยนอก 1,092.1 4.9 12.6 39.3 12.6 - - - 614.8 0.9 - - - - 
หนงัสอืค ำ้ประกนั                
   ที่กลุม่กิจกำรออก                 
    ให้แก่สถำบนักำรเงินเพื่อ                
    ค ำ้ประกนั สนิเช่ือ               
      ของกลุม่กิจกำร 3,499.0 136.3 138.7 219.2 125.0 5.0 65.0 100.2 1,835.3 136.3 138.7 15.0 5.0 100.2 

 
 วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

  ล้ำน ล้ำน   ล้ำน ล้ำน  ล้ำน ล้ำน  ล้ำน 
 ล้ำน เหรียญ เหรียญ ล้ำน ล้ำน เหรียญ เหรียญ ล้ำน เหรียญ เหรียญ ล้ำน เหรียญ 

 บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เอมเิรตส์ เรียล บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร เรียล 
             

หนงัสอืค ำ้ประกนัท่ีธนำคำร             

    ออกให้บคุคลภำยนอก 1,104.6 5.6 11.5 1.6 123.1 23.3 - 624.0 2.7 - - - 

หนงัสอืค ำ้ประกนั              

   ที่กลุม่กิจกำรออก               

    ให้แก่สถำบนักำรเงินเพื่อ              

    ค ำ้ประกนั สนิเช่ือ             

      ของกลุม่กิจกำร 3,593.9 361.8 139.5 16.2 125.0 - 5.0 1,764.3 123.8 139.5 15.0 5.0 

 
39 เหตุกำรณ์ภำยหลังงบวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

 
ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรขำยเงินลงทุนในบริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ ำกัด ซึ่งเป็น
กิจกำรร่วมค้ำ เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 160 ล้ำนบำท 
 
ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2562 บ ริษัทย่อยแห่งหนึ่ งของกลุ่ม กิจกำรขำยเงินลงทุนใน  Beijing NH Grand China Hotel 
Management Co., Ltd ซึง่เป็นบริษัทร่วม เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 1.9 ล้ำนยโูร 
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