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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้ของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเหน็ 
 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจกำร) และงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษัทแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2562 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบั  
ปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 
งบการเงินทีต่รวจสอบ 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
• งบก ำไรขำดทนุรวมและงบก ำไรขำดทนุเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั  
• งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน  
• งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สุด  

วนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน และ 
• หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรซึ่งรวมถึงหมำยเหตสุรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส  ำคญั  

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ใน วรรคควำมรับผิดชอบ 
ของผูส้อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก  
กลุ่มกิจกำรและบริษัทตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบ 
ดำ้นจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำนี ้ขำ้พเจำ้เชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีขำ้พเจำ้ไดร้บัเพียงพอและเหมำะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 



เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคัญท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ  
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเรื่องเหล่ำนีม้ำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งนี ้ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรบั 
เรื่องเหล่ำนี ้
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

 

มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืนของเคร่ืองหมายการค้า 
 

ตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุ 5 ของงบกำรเงินรวมเก่ียวกับ 
กำรประมำณกำรทำงบัญชี ท่ีส  ำคัญและกำรใช้ดุลยพิ นิจ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครื่องหมำยกำรคำ้  
 

กลุ่มกิจกำรมีเครื่องหมำยกำรคำ้มูลค่ำ 38,421 ลำ้นบำท ณ วันท่ี  
31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ซึ่ งรำยกำรหลักเก่ียวข้องกับหน่วย
สินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดใน 2 ส่วนงำนธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม
และสปำ และธุรกิจรำ้นอำหำร กลุ่มกิจกำรต้องท ำกำรทดสอบ 
กำรดอ้ยค่ำของเครื่องหมำยกำรคำ้อย่ำงนอ้ยเป็นประจ ำทุกปี  
 

ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหำรไดจ้ัดท ำ
กำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของเครื่องหมำยกำรคำ้โดย 
 

1. ค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชส้ินทรพัยข์องแต่ละหน่วยสินทรพัย์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสดโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด วิธีกำร
ดังกล่ำวใชก้ระแสเงินสด (รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย) ส ำหรบั 
แต่ละหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดในระยะเวลำ 5 ปี 
และคิดมูลค่ำสุดท้ำยด้วยอัตรำกำรเติบโตของธุรกิจคงท่ี
ตัง้แต่ปีท่ี 5 หลังจำกนั้นกระแสเงินสดจะถูกคิดลดกลับมำ
เป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใชอ้ัตรำตน้ทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก
ของเงินทนุ 

 

2.  เปรียบเทียบผลลัพธ์ของมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ของ
หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด กับมูลค่ำตำมบัญชีของ
หน่วยสินทรพัยแ์ต่ละหน่วย  

 

จำกกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำประจ ำปี ผูบ้ริหำรสรุปว่ำไม่มีค่ำเผื่อกำร
ดอ้ยค่ำของเครื่องหมำยกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
โดยสมมติฐำนท่ีส ำคัญท่ีใช้ได้มีกำรเปิดเผยในหมำยเหตุ 19  
ของงบกำรเงิน 

 
 

วิธีกำรตรวจสอบมีดงันี ้
 
 

• ท ำควำมเข้ำใจ  และประเมิ นข้อมูลส่ วนประกอบ 
ในประมำณกำรกระแสเงินสด รวมถึงกระบวนกำรท่ีใช ้
ในกำรค ำนวณ และทดสอบกำรค ำนวณของผูบ้ริหำร 

• เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึน้จริงในปีปัจจุบัน
กับตัวเลขท่ีคำดกำรณ์ไว้ในปีก่อนเพื่อพิจำรณำว่ำ 
ผลกำรด ำเนินงำนท่ีคำดกำรณ์ไว้ในปีก่อนเป็นกำร
ประมำณกำรในแง่บวกเกินกว่ำผลกำรด ำเนินงำน 
ท่ีเกิดขึน้จริงหรือไม ่

• ประ เมิ นสมมติฐำน ท่ีส ำคัญ ของผู้บ ริหำร ท่ี ใช้ใน  
กำรคำดกำรณ์โดยกำรเปรียบเทียบกับตัวเลขในอดีต 
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม 
สมมติฐำนดังกล่ำวรวมถึงอัตรำกำรเติบโตของธุรกิจ , 
ประมำณกำรต้นทุนและประมำณกำรค่ ำใช้จ่ ำย 
ในอนำคต เป็นตน้ 

• ทดสอบตัวแปรท่ีน ำมำใชใ้นกำรพิจำรณำอัตรำคิดลด
และทดสอบกำรค ำนวณของอตัรำดงักล่ำว 

• ประเมินควำมพอเพียงของกำรค ำนวณค่ำควำมอ่อนไหว
ในแต่ละหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด กำรประมำณ
มูลค่ำของเครื่องหมำยกำรค้ำมีควำมอ่อนไหวตำม 
กำรเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในสมมติฐำนท่ีส ำคัญ  
ในกรณี ท่ี อัต รำดั งกล่ ำว ไม่ เป็ น ไปตำม ท่ีคำด ไว ้ 
จะเป็นผลให้คำดกำรณ์ ได้ถึ งค่ ำ เผื่ อกำรด้อยค่ ำ 
ท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคต 

• ประเมินควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน  รวมถึ งกำรเปิด เผยเก่ียวกับ
สมมตฐิำนท่ีส ำคญัและควำมอ่อนไหวในสมมติฐำนนัน้ ๆ  

 



เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคัญกับประเด็นดังกล่ำวเนื่องจำกมลูค่ำของ
เครื่องหมำยกำรคำ้มีมูลค่ำประมำณรอ้ยละ 15 ของสินทรพัยร์วม 
และกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในแต่ละปีมีควำมเก่ียวขอ้ง
กับกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ  ซึ่งอ้ำงอิง
สมมติฐำนต่ำงๆ ท่ีมีผลมำจำกกำรคำดกำรณ์สภำวะตลำด 
และเศรษฐกิจในอนำคต 

 

จำกกำรปฏิบตัิงำนดงักล่ำวขำ้งต้น ขำ้พเจำ้พบว่ำขอ้สมมติฐำน
ท่ีส ำคัญท่ีผูบ้ริหำรใชใ้นกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของเครื่องหมำย
กำรคำ้มีควำมสมเหตสุมผลตำมหลกัฐำนท่ีมีอยู่  
 

  
  

การขายและเช่ากลับ  
 

ตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุ 31 ของงบกำรเงินรวม เก่ียวกับ
รำยไดอ้ื่น 
 

ในระหว่ำงปีสิ ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำร 
ไดเ้ขำ้ท ำสญัญำกำรขำยและเช่ำกลบั โดยไดข้ำยหุน้สำมญัและ
สินทรพัยข์องกลุ่มบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ ในรำคำขำยขัน้ตน้
ของสิ นทรัพย์ เป็ นจ ำนวน  10,679 ล้ำนบำท และต้นทุน 
ท่ี เก่ียวข้องกับกำรท ำรำยกำรจ ำนวน 955 ล้ำนบำท มูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของบริษัทย่อยเหล่ำนี้ ณ วันท่ีเกิดรำยกำร  
มีจ ำนวน 4,981 ลำ้นบำท ท ำใหก้ลุ่มกิจกำรมีก ำไรจำกกำรขำย
จ ำนวน 4,743 ลำ้นบำท  
 

หลังจำกกำรท ำรำยกำรขำยเสร็จสิน้ กลุ่มกิจกำรได้เข้ำท ำ
สญัญำเช่ำสินทรพัยด์ังกล่ำวในระยะเวลำขั้นต ่ำ 20 ปี โดยมี
สิทธิในกำรต่อสญัญำจนถึง 60 ปี ภำยใตส้ญัญำเช่ำดงักล่ำว
กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยค่ำเช่ำรำยปีแปรผันตำมรำยได้ท่ีเกิดขึน้
จำกกิจกำรโรงแรม ซึ่งค่ำเช่ำดังกล่ำวจะต้องไม่น้อยกว่ำ
จ ำนวนขั้นต ่ำท่ีระบุในสัญญำ จนถึงจ ำนวนท่ีครบตำมท่ี 
กำรนัตี (capped guarantee basket) 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิธีกำรตรวจสอบมีดงันี ้
 

• ท ำควำมเข้ำใจรำยกำรนีโ้ดยกำรสอบถำมกับผู้บริหำร
และพิจำรณำเงื่อนไขท่ีส ำคญัในสญัญำขำยและสญัญำเช่ำ
เพื่ อระบุผลกระทบทำงบัญชีจำก เงื่อนไขดังกล่ำว 
และก ำหนดวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสม 

• พิจำรณำกำรประเมินของผูบ้ริหำรเก่ียวกับกำรโอนกำร
ควบคุมของสินทรพัยท่ี์ขำยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องโดยอ้ำงอิงถึงข้อเท็จจริงและ
เงื่อนไขที่เก่ียวขอ้งภำยใตส้ญัญำขำยและสญัญำเช่ำ 

• พิจำรณำกำรประเมินรำคำขำยสินทรพัยข์องผูบ้ริหำรว่ำ
ใกล้เคียงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณ  และประเมิน
ควำมสำมำรถ, ควำมเป็นอิสระและควำมเป็นกลำงของ
ผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นกำรประเมินภำยนอกท่ีผูบ้ริหำรว่ำจำ้ง 

• ประเมินสมมติฐำนหลักในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
ของสิ นทรัพ ย์ ท่ี ข ำยโดย เปรียบ เทียบสมมติ ฐำน 
ของผู้บ ริหำรกับข้อมูลจำกแหล่ งข้อมูลอิสระอื่ น  
เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของขอ้สมมติฐำนหลักท่ีใช้
ในกำรประเมินมูลค่ำ ในกำรปฏิบัติ งำนดังกล่ำว 
ข้ำพเจ้ำมอบหมำยให้ผู้เชี่ยวชำญของข้ำพเจ้ำช่วย 
ในกำรประเมินควำมสมเหตสุมผลของขอ้สมมติฐำน 

• ทดสอบกำรค ำนวณก ำไรจำกกำรขำยซึ่งเป็นผลต่ำง
ระหว่ำงรำคำขำยสุทธิกับมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของ
สินทรพัยท่ี์ขำย 

 
 



 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีส  ำคญัว่ำรำยกำรขำยและเช่ำกลบันั้น
มีกำรโอนกำรควบคุมสินทรพัยไ์ปยงัผูซ้ือ้ ณ จุดขำย ซึ่งท ำให้
กลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยกำรขำยสินทรพัยแ์ละก ำไรจำกกำรขำย ณ 
จุดดังกล่ ำว นอกจำก นี้ยั ง เก่ี ยวข้องกับ กำรพิ จำรณ ำ 
กำรประเมินของผูบ้ริหำรว่ำรำคำขำยของสินทรพัย์ใกลเ้คียง
กับมูลค่ำยุติธรรมหรือไม่  ผู้บริหำรได้ว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญ 
ดำ้นกำรประเมินภำยนอกเพื่อจดัท ำกำรวดัมลูค่ำดงักล่ำวโดย
อำ้งอิงขอ้สมมติฐำนหลกัหลำยรำยกำร 
 
ขำ้พเจ้ำให้ควำมส ำคัญกับประเด็นดังกล่ำวเน่ืองจำกมูลค่ำ
ของรำยกำรมีสำระส ำคัญส ำหรับงบกำรเงินรวม อีกทั้ง
ลกัษณะของรำยกำรเก่ีวขอ้งกับดุลยพินิจอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ
ของผูบ้ริหำรในกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยท่ี์ขำยไป 

 

• ทดสอบรำคำขำยท่ีไดร้บัและกำรบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
พรอ้มดว้ยหลกัฐำนสนบัสนนุ 

• พิจำรณำกำรประเมินเงื่อนไขกำรเช่ำและกำรจดัประเภท
กำรเช่ำของผูบ้ริหำรส ำหรบัรำยกำรเช่ำ ตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
จำกกำรปฏิบัติดังกล่ำวขั้นต้น ข้ำพเจ้ำพบว่ำกำรประเมิน 
ของผูบ้ริหำรเก่ียวกับกำรโอนกำรควบคุมสินทรพัย ์ณ จุดขำย 
และสมมติฐำนหลกัในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย ์
ท่ีขำยนัน้มีควำมสมเหตสุมผลตำมหลกัฐำนท่ีมีอยู่ 

  

 
ข้อมูลอื่น  
 

กรรมกำรเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรำยงำนนั้น ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีนี ้ 
 
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น และข้ำพเจ้ำไม่ได้ใหค้วำมเชื่อมั่น 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ควำมรบัผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มลูอื่น
มีควำมขัดแย้งท่ีมีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือกับควำมรูท่ี้ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ  
หรือปรำกฏว่ำขอ้มลูอื่นมีกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  
 
เมื่อขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว่้ำมีกำรแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งสื่อสำร
เรื่องดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 



ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมกำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมท่ีควร 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในท่ีกรรมกำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น เพื่อให้สำมำรถจัดท ำ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต 
หรือขอ้ผิดพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กรรมกำรรบัผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษัทในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส  ำหรบักำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมกำรมีควำมตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจกำรและบริษัท หรือหยดุด ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีช่วยกรรมกำรในกำรสอดส่องดแูลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรและบริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่  ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  
และเสนอรำยงำนของผูส้อบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่นในระดับสูง  
แต่ไม่ได้เป็นกำรรบัประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่ อขอ้เท็จจริง 
อันเป็นสำระส ำคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  และถือว่ำมีสำระส ำคัญ 
เมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำร  หรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจ 
ทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี ้ 
 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพและกำรสังเกต และสงสัย
เยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตัิงำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทจุริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตัิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้ 
และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเสี่ยงท่ีไม่พบ
ขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสงูกว่ำควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เนื่องจำก
กำรทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรูร้่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มลู กำรแสดงขอ้มูลท่ี 
ไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคมุภำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกิจกำร 
และบริษัท 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชี ท่ีกรรมกำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี  
และกำรเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งซึ่งจดัท ำขึน้โดยกรรมกำร  



 

• สรุปเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส  ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกรรมกำรและจำกหลักฐำนกำรสอบบญัชี 
ท่ีได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคัญท่ีเก่ียวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุ ให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมี
นัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอน 
ท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป  
ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึน้อยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รบัจนถึงวันท่ีในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม 
เหตกุำรณห์รือสถำนกำรณใ์นอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจกำรและบริษัทตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเนือ้หำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำให้มีกำรน ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง 
ตำมท่ีควรหรือไม่ 

• ไดร้บัหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจ
ภำยในกลุ่มกิจกำรเพื่ อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล 
และกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุ่มกิจกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้  

 

ขำ้พเจ้ำไดส้ื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ท่ีส  ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีได้
วำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มีนัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บ
ในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับควำมเป็นอิสระ 
และไดส้ื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกับควำมสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขำ้พเจำ้เชื่อว่ำมีเหตุผลท่ีบคุคลภำยนอก 
อำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้้ำพเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
 

จำกเรื่องท่ีสื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคัญท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเรื่องเหล่ำนีใ้นรำยงำน  
ของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกับเรื่องดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึน้ 
ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณไ์ดอ้ย่ำงสมเหตุผล
ว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชนต์่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดงักล่ำว  
 
 

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
 

อโนทัย  ลีกิจวัฒนะ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขท่ี 3442 
กรุงเทพมหำนคร 
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ปรับปรุงใหม)่

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 13,330,821,335 12,759,883,522 302,184,102 111,546,471

ลกูหนกีารคา้และลกูหนีอนื 9 15,554,016,990 14,941,370,577 1,626,296,403 1,545,542,689

สินคา้คงเหลือ 10 4,139,131,141 3,704,741,879 4,455,702 6,989,405

ทดีินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พอืขาย 11 1,427,789,963 1,895,809,186 - -

สินทรพัยห์มนุเวียนอนื 12 2,665,312,921 2,616,040,458 42,107,098 60,104,226

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทถีือไวเ้พอืขาย 13 1,481,717,622 2,057,069,723 - -

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 38,598,789,972 37,974,915,345 1,975,043,305 1,724,182,791

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหนกีารคา้ตามสญัญาระยะยาว 9 3,087,693,029 3,383,355,977 - -

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือขาย 14 25,631,724 26,166,370 23,661,565 24,754,790

เงินลงทนุในบรษัิทย่อย 15 - - 8,071,408,665 6,171,579,290

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 15 6,359,569,618 7,159,591,855 2,783,765,824 2,779,663,176

เงินลงทนุในส่วนไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 15 2,614,326,059 2,801,463,271 - -

เงินลงทนุระยะยาวอนื 14 166,326,237 531,658,469 - -

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 16 5,677,839,953 5,759,827,806 113,868,224,914 141,521,128,254

อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ 17 1,252,329,153 1,186,244,914 - -

ทดีิน อาคารและอปุกรณ ์ 18 123,129,060,909 133,047,150,168 164,876,724 196,789,346

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 19 59,706,815,690 63,227,680,018 26,151,575 22,780,361

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 20 2,174,694,504 2,393,678,961 9,240,000 -

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33 5,503,259,677 6,276,639,636 - -

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอนื 21 5,887,430,494 4,312,742,216 2,167,485,131 418,659,374

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 215,584,977,047 230,106,199,661 127,114,814,398 151,135,354,591

รวมสินทรัพย์ 254,183,767,019 268,081,115,006 129,089,857,703 152,859,537,382

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 19 ถงึ 147 เป็นส่วนหนงึของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

7



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ปรับปรุงใหม)่

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจา้ของ

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงนิกูยื้มระยะสนั

   จากสถาบนัการเงิน 22 300,000,000 3,480,538,468 300,000,000 3,427,833,826

เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนื 23 20,036,179,357 19,782,213,957 713,649,472 538,303,747

เงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 22 - - 4,338,917,425 2,089,180,139

หนสีินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินทีถงึกาํหนดชาํระ

   ภายในหนงึปี  22 11,500,436 13,998,602 - -

เงินกูยื้มระยะยาวส่วนทถีงึกาํหนดชาํระ

   ภายในหนงึปี  22 5,659,718,000 9,635,759,029 2,935,438,202 9,303,839,271

หุน้กูส้่วนทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 22 4,000,000,000 4,502,710,140 4,000,000,000 4,500,000,000

รายไดร้อตดับญัชีทีถงึกาํหนดรบัรูภ้ายในหนงึปี   251,942,817 189,907,543 120,538 1,377,745

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,859,595,861 2,698,723,295 - 21,110,020

หนสีินหมนุเวียนอืน 24 3,472,707,737 3,349,044,103 28,824,148 38,015,572

รวมหนีสินหมุนเวียน 35,591,644,208 43,652,895,137 12,316,949,785 19,919,660,320

หนีสินไมห่มุนเวียน

หนสีินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 22 15,841,420 21,823,896 - -

เงินกูยื้มระยะยาว 22 39,010,772,801 73,231,947,709 16,268,952,920 61,687,828,310

หุน้กู ้ 22 63,375,519,560 36,007,094,338 51,064,612,531 22,575,011,352

หนสีินผลประโยชนพ์นกังาน 25 1,322,469,480 1,367,807,578 17,613,950 16,317,710

หนสีินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33 24,144,264,318 26,628,680,026 200,138,201 139,145,422

หนสีินไม่หมนุเวียนอนื 26 4,855,410,499 4,869,872,879 5,146,756 4,283,061

รวมหนีสินไมห่มุนเวียน 132,724,278,078 142,127,226,426 67,556,464,358 84,422,585,855

รวมหนีสิน 168,315,922,286 185,780,121,563 79,873,414,143 104,342,246,175

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 19 ถงึ 147 เป็นส่วนหนงึของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ปรับปรุงใหม)่

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจา้ของ

ทนุเรอืนหุน้ 27

   ทนุจดทะเบียน

      หุน้สามญัจาํนวน 4,849,860,006 หุน้ 

         มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2561 : 4,618,914,291 หุน้

         มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 4,849,860,006 4,618,914,291 4,849,860,006 4,618,914,291

   ทนุทอีอกและชาํระแลว้

      หุน้สามญัจาํนวน 4,619,004,550 หุน้ 

         มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 27 4,619,004,550 4,618,914,291 4,619,004,550 4,618,914,291

         (พ.ศ. 2561 : 4,618,914,291 หุน้

         มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท)

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 27 15,018,400,595 15,014,609,717 14,992,748,219 14,988,957,341

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัทีออก

    โดยบรษัิทย่อยทีหมดอายแุลว้ 104,788,723 104,788,723 - -

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 29 484,986,001 464,178,907 484,986,001 464,178,907

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 40,916,449,877 33,687,738,943 5,916,609,913 5,250,947,891

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 30 (9,470,039,126) (6,452,385,207) (584,563,325) (583,606,825)

รวม 51,673,590,620 47,437,845,374 25,428,785,358 24,739,391,605

หุน้กูท้มีีลกัษณะคลา้ยทนุ 36 23,787,658,202 23,777,899,602 23,787,658,202 23,777,899,602

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 75,461,248,822 71,215,744,976 49,216,443,560 48,517,291,207

ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคมุ 10,406,595,911 11,085,248,467 - -

รวมส่วนของเจา้ของ 85,867,844,733 82,300,993,443 49,216,443,560 48,517,291,207

รวมหนีสินและส่วนของเจา้ของ 254,183,767,019 268,081,115,006 129,089,857,703 152,859,537,382

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 19 ถงึ 147 เป็นส่วนหนงึของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ปรับปรุงใหม่)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 7

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 85,550,647,727 44,245,956,139 608,293,580 588,112,376

รายไดจ้ากธรุกิจอนืๆ ทีเกียวขอ้งกบัธรุกิจโรงแรม 5,889,120,670 4,230,119,476 - 92,555,926

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครอืงดมื 22,665,775,128 22,080,498,673 - -

รายไดจ้ากการจดัจาํหนา่ยและการผลิตสินคา้ 4,917,109,983 4,380,956,478 - -

เงินปันผลรบั 2,016,240 456,386,734 2,458,006,000 1,227,496,853

ดอกเบียรบั 721,974,306 605,175,207 4,035,684,539 3,050,277,921

รายไดอ้นื 31 9,314,957,011 2,132,966,464 564,590,457 154,323,924

รวมรายได้ 129,061,601,065 78,132,059,171 7,666,574,576 5,112,767,000

ค่าใช้จ่าย 32

ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 53,573,740,969 22,749,174,678 220,131,606 234,674,060

ตน้ทนุโดยตรงของธรุกิจอนืๆ ทีเกียวขอ้งกบัธรุกิจโรงแรม 2,267,462,854 1,054,522,199 - 67,141,336

ตน้ทนุขายอาหารและเครอืงดมื 6,581,115,203 6,488,540,286 - -

ตน้ทนุขายการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 2,771,653,077 2,474,610,493 - -

คา่ใชจ่้ายในการขาย 23,802,014,964 18,513,730,373 100,878,850 145,272,932

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 23,524,581,640 18,431,011,968 1,412,348,218 599,558,547

ตน้ทนุทางการเงิน 4,081,485,853 2,868,581,300 1,998,208,723 1,900,566,429

รวมค่าใช้จ่าย 116,602,054,560 72,580,171,297 3,731,567,397 2,947,213,304

กาํไรจากการดาํเนินงาน 12,459,546,505 5,551,887,874 3,935,007,179 2,165,553,696

สว่นแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม

และส่วนไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 15 827,509,233 487,939,496 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 13,287,055,738 6,039,827,370 3,935,007,179 2,165,553,696

ภาษีเงินได้ 33 (2,292,951,302) (1,288,549,673) (88,850,806) (42,117,088)

กาํไรสาํหรับปี 10,994,104,436 4,751,277,697 3,846,156,373 2,123,436,608

การแบ่งปันกาํไร

สว่นทีเป็นของบรษัิทใหญ่ 10,697,926,668 4,507,667,947 3,846,156,373 2,123,436,608

สว่นทีเป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคมุ 296,177,768 243,609,750 - -

10,994,104,436 4,751,277,697 3,846,156,373 2,123,436,608

กาํไรต่อหุ้น 34

กาํไรตอ่หุน้ขนัพืนฐาน 2.0371 0.9303 0.5537 0.4141

กาํไรตอ่หุน้ปรบัลด 2.0371 0.9303 0.5537 0.4141

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 19 ถงึ 147 เป็นส่วนหนงึของงบการเงินนี
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาํหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ปรับปรุงใหม่)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

กาํไรสาํหรบัปี 10,994,104,436 4,751,277,697 3,846,156,373 2,123,436,608

(ขาดทุน)กาํไรเบ็ดเสร็จอืน

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

หรอืขาดทนุในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

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

รวมรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

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

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นงบกาํไรขาดทนุ

ผลกาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ

   ในหลกัทรพัยเ์ผือขาย - สทุธิจากภาษี (430,485) 106,751,208 (956,500) (3,037,255)

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 

   - สทุธิจากภาษี (3,809,349,170) (2,083,895,857) - -

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

หรอืขาดทนุในภายหลงั (3,809,779,655) (1,977,144,649) (956,500) (3,037,255)

(ขาดทุน)กาํไรเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี (3,809,779,655) (2,012,020,537) (956,500) (270,172)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 7,184,324,781 2,739,257,160 3,845,199,873 2,123,166,436

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเป็นของบรษัิทใหญ่ 7,641,448,253 2,679,191,856 3,845,199,873 2,123,166,436

สว่นทีเป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคมุ (457,123,472) 60,065,304 - -

7,184,324,781 2,739,257,160 3,845,199,873 2,123,166,436

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 19 ถงึ 147 เป็นส่วนหนงึของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรับปีสนิสดุวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ใบสาํคัญแสดง

สิทธิซือหุน้สามัญ ส่วนตาํ การเปลียนแปลง รวม

ทอีอกโดย จากรวมกิจการ ส่วนตาํจากการ ในมูลค่าของ องคป์ระกอบอืน หุน้กู้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทนุทอีอก ส่วนเกิน บริษทัย่อย ทนุสาํรอง กาํไรสะสมทยีัง ภายใต้การ ลงทนุเพิม    ผลกระทบ เงินลงทนุใน การแปลงค่า ของส่วนของ ทมีีลักษณะ ผู้เป็นเจ้าของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าหุน้ ทหีมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ควบคมุเดียวกัน ในบริษัทย่อย จาก TAS 29 หลกัทรัพยเ์ผือขาย งบการเงิน เจ้าของ คล้ายทนุ ของบริษัทใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2561

(ตามทรีายงานไว้เดิม) 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

ผลกระทบหลงัจากตีมลูคา่ยตุิธรรมเสร็จสิน - - - - - - - - - - - - - 483,196,621 483,196,621

ยอดคงเหลือทปีรับปรุงแล้ว (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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรับปี 

การเพมิหุน้สามญั - - - - - - - - - - - - - 75,285,515 75,285,515

การแกไ้ขผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ

ทมีเีงินเฟอ้รุนแรง 3 - - - - - - - 229,102,812 - - 229,102,812 - 229,102,812 28,221,900 257,324,712

ซอืธุรกิจ - - - - - - - - - - - - - 7,981,966,364 7,981,966,364

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

เงินปันผลจา่ย 35 - - - - (1,847,546,349) - - - - - - - (1,847,546,349) (223,396,853) (2,070,943,202)

การออกหุน้กูท้มีลีกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - - - - - 23,777,899,602 23,777,899,602 - 23,777,899,602

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปี (ปรบัปรุงใหม)่ - - - - 4,472,792,059 - - - 106,751,208 (1,900,351,411) (1,793,600,203) - 2,679,191,856 60,065,304 2,739,257,160

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงใหม่) 4,618,914,291 15,014,609,717 104,788,723 464,178,907 33,687,738,943 (755,412,590) (1,841,755,212) 229,102,812 4,497,090 (4,088,817,307) (6,452,385,207) 23,777,899,602 71,215,744,976 11,085,248,467 82,300,993,443

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 19 ถงึ 147 เป็นส่วนหนงึของงบการเงินนี

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอนื
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรับปีสนิสดุวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ใบสาํคัญแสดง

สิทธิซือหุน้สามัญ ส่วนตาํ การเปลยีนแปลง รวม

ทอีอกโดย จากรวมกิจการ ส่วนตาํจากการ    ผลกระทบจาก ในมูลค่าของ องคป์ระกอบอืน หุน้กู้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทนุทอีอก ส่วนเกิน บริษทัย่อย ทนุสาํรอง กาํไรสะสมทยีัง ภายใต้การ ลงทนุเพิม สภาพเศรษฐกิจ เงินลงทนุใน การแปลงค่า ของส่วนของ ทมีีลักษณะ ผู้เป็นเจ้าของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าหุน้ ทหีมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดียวกัน ในบริษัทย่อย ทมีีเงินเฟ้อรุนแรง หลกัทรัพยเ์ผือขาย งบการเงิน เจ้าของ คล้ายทนุ ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562

(ตามทรีายงานไว้เดิม) 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

ผลกระทบหลงัจากตีมลูคา่ยตุิธรรมเสร็จสิน 37 - - - - (708,000,000) - - - - - - - (708,000,000) (65,129,077) (773,129,077)

รายการปรบัปรุงจาก TAS 29 3 - - - - (229,102,812) - - 229,102,812 - - 229,102,812 - - - -

ยอดคงเหลือทปีรับปรุงแล้ว (ปรับปรุงใหม่) 4,618,914,291 15,014,609,717 104,788,723 464,178,907 33,687,738,943 (755,412,590) (1,841,755,212) 229,102,812 4,497,090 (4,088,817,307) (6,452,385,207) 23,777,899,602 71,215,744,976 11,085,248,467 82,300,993,443

การปรบัปรุงยอ้นหลงัจาก

การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 2 - - - - (288,721,383) - - - - - - - (288,721,383) (26,029,795) (314,751,178)

ยอดคงเหลือทปีรับปรุงแล้ว 4,618,914,291 15,014,609,717 104,788,723 464,178,907 33,399,017,560 (755,412,590) (1,841,755,212) 229,102,812 4,497,090 (4,088,817,307) (6,452,385,207) 23,777,899,602 70,927,023,593 11,059,218,672 81,986,242,265

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรับปี 

การใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 28 90,259 3,790,878 - - - - - - - - - - 3,881,137 - 3,881,137

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 29 - - - 20,807,094 (20,807,094) - - - - - - - - - -

ปรบัปรุงมลูคา่ยติุธรรมจากการซอืบริษัทยอ่ย - - - - - - - - - - - - - 4,439,003 4,439,003

การขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - - - - - - - - - - - - 48,915,760 48,915,760

ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจทมีเีงินเฟอ้รุนแรง - - - - - - - 38,824,496 - - 38,824,496 - 38,824,496 26,209,064 65,033,560

เงินปันผลจา่ย 35 - - - - (1,847,544,926) - - - - - - - (1,847,544,926) (275,063,116) (2,122,608,042)

ดอกเบยีจา่ยสาํหรบัหุน้กูท้ีมลีกัษณะคลา้ยทนุ 36 - - - - (1,312,142,331) - - - - - - (1,312,142,331) - (1,312,142,331)

ส่วนลดของคา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้กู้

ทมีลีกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - - - - - 9,758,600 9,758,600 - 9,758,600

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปี - - - - 10,697,926,668 - - - (430,485) (3,056,047,930) (3,056,478,415) - 7,641,448,253 (457,123,472) 7,184,324,781

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 4,619,004,550 15,018,400,595 104,788,723 484,986,001 40,916,449,877 (755,412,590) (1,841,755,212) 267,927,308 4,066,605 (7,144,865,237) (9,470,039,126) 23,787,658,202 75,461,248,822 10,406,595,911 85,867,844,733

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 19 ถงึ 147 เป็นส่วนหนงึของงบการเงินนี

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอนื
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรับปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอืน

การเปลียนแปลง

ส่วนตาํจาก ในมูลค่าของ

ทนุทอีอก ส่วนเกิน ทนุสาํรอง กาํไรสะสม การรวมกิจการภายใต้ เงนิลงทนุใน รวมองคป์ระกอบอืน หุน้กู้ทมีีลักษณะ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ทยีังไม่ได้จัดสรร การควบคุมเดยีวกัน หลักทรัพยเ์ผอืขาย ของส่วนของเจ้าของ คล้ายทนุ 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรับปี 

เงินปันผลจ่าย 35 - - - (1,847,546,349) - - - - (1,847,546,349)

การออกหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - 23,777,899,602 23,777,899,602

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 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

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 19 ถึง 147 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรับปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอืน

การเปลียนแปลง

ส่วนตาํจาก ในมูลค่าของ

ทนุทอีอก ส่วนเกิน ทนุสาํรอง กาํไรสะสม การรวมกิจการภายใต้ เงนิลงทนุใน รวมองคป์ระกอบอืน หุน้กู้ทมีีลักษณะ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ทยีังไม่ได้จัดสรร การควบคุมเดยีวกัน หลักทรัพยเ์ผอืขาย ของส่วนของเจ้าของ คล้ายทนุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรับปี 

การใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 28 90,259 3,790,878 - - - - - - 3,881,137

การตงัทนุสาํรองตามกฎหมาย 29 - - 20,807,094 (20,807,094) - - - - -

เงินปันผลจ่าย 35 - - - (1,847,544,926) - - - - (1,847,544,926)

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 36 - - - (1,312,142,331) - - - - (1,312,142,331)

ส่วนลดของค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู้

   ทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - 9,758,600 9,758,600

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 3,846,156,373 - (956,500) (956,500) - 3,845,199,873

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 4,619,004,550 14,992,748,219 484,986,001 5,916,609,913 (587,397,515) 2,834,190 (584,563,325) 23,787,658,202 49,216,443,560

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 19 ถึง 147 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
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บริษัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ปรับปรุงใหม)่

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 13,287,055,738 6,039,827,370 3,935,007,179 2,165,553,696

รายการปรบัปรุง 

   คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 17 - 20 8,914,429,018 5,725,168,750 36,039,395 59,572,585

   ตดัจาํหนา่ยตน้ทนุการกูยื้ม 22 267,046,117 130,007,576 165,625,989 90,698,522

   กาํไรจากมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุระยะสนั 14 - (25,664,856) - -

   กาํไรจากการซอืธุรกิจในราคาตาํกว่ามลูคา่ยตุิธรรม - (120,802,405) - -

   หนีสงสยัจะสญู (กลบัรายการ) 16,726,464 193,524,111 (12,023) (190,123)

   คา่เผือสินคา้เสือมสภาพ (กลบัรายการ) 10 13,989,207 (8,165,652) - -

   สว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม 

      และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 15 (827,509,233) (487,939,496) - -

   ตน้ทนุทางการเงิน 4,081,485,853 2,868,581,300 1,998,208,723 1,900,566,429

   ดอกเบียรบั (721,974,306) (605,175,207) (4,035,684,539) (3,050,277,921)

   เงินปันผลรบั (2,016,240) (456,386,734) (2,458,006,000) (1,227,496,853)

   การแปลงค่างบการเงิน 6,777,556,918 230,842,599 - -

   (กาํไร) ขาดทนุทียงัไม่เกิดขนึจากอตัราแลกเปลียน (4,258,934,038) (1,803,128,847) 1,860,594,628 287,267,421

   การกลบัรายการการดอ้ยค่าของเงินลงทนุทวัไป 14 (29,750,152) - - -

   การดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษัทรว่ม 15 352,714,715 280,000,000 - -

  กาํไรจากการขายและเชา่กลบั 31 (4,743,436,894) - - -

  กาํไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย

     และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ (1,350,340,011) - - -

   ขาดทนุ (กาํไร) จากการขาย การดอ้ยคา่และตดัจาํหนา่ยทีดิน

     อาคารและอปุกรณแ์ละอสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทนุ 673,093,189 264,450,915 (5,437,511) 199,181

   ขาดทนุ (กาํไร) จากการขาย การดอ้ยคา่และตดัจาํหนา่ย

     สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและคา่เชา่จา่ยลว่งหนา้ 148,841,524 94,206,826 - (7,000)

   ประมาณการหนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 25 142,071,180 44,833,062 5,894,030 3,496,666

การเปลยีนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนสีินดาํเนินงาน

   ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (729,735,400) (97,742,191) (80,741,691) (424,216,975)

   สินคา้คงเหลือ (426,114,490) (267,770,613) 2,533,703 (179,057)

   ทีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พอืขาย 457,578,048 14,407,426 - -

   สินทรพัยห์มนุเวียนอนื (42,975,592) (549,759,923) 29,119,275 18,466,921

   สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนจดัประเภทเป็นสินทรพัยถื์อไวเ้พือขาย 575,352,101 - - -

   สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอนื (1,116,408,942) 933,918,968 (151,872) (749,347,214)

   เจา้หนกีารคา้และเจา้หนอีนื (2,282,488,616) 1,875,802,142 (72,260,564) (215,032,321)

   หนีสินหมนุเวียนอนื 350,800,658 (3,592,472,726) (10,452,691) (17,792,245)

   จา่ยผลประโยชนพ์นกังาน 25 (74,885,257) (50,609,157) (4,597,790) (543,520)

   หนีสินไม่หมนุเวียนอนื (229,730,849) 421,440,944 863,694 (158,305,028)

เงนิสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 19,222,440,710 11,051,394,182 1,366,541,935 (1,317,566,836)

    จา่ยดอกเบีย (3,456,676,228) (2,519,098,390) (1,750,602,435) (1,876,847,675)

    ภาษีเงินไดจ้า่ย (1,000,007,321) (1,171,987,690) (59,791,072) (44,479,824)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 14,765,757,161 7,360,308,102 (443,851,572) (3,238,894,335)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 19 ถึง 147 เป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ปรับปรุงใหม)่

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจา่ยจากเงินใหกู้ยื้มแก่กิจการทเีกียวขอ้งกนั 16 (485,023,522) (344,569,180) (7,241,168,337) (94,672,566,718)

เงินสดรบัจากการคืนเงินใหกู้ยื้มแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 16 224,574,276 677,092,208 26,997,452,615 6,846,348,368

เงินใหกู้ยื้มแก่บริษัทอนืลดลง (เพมิขึน) 95,537,145 (1,418,256,237) (60,000) (10,000)

เงินสดจา่ยเพอืซือบริษัทย่อย (สทุธิจากเงินสดทีไดม้า) (2,500,459,422) (77,607,780,651) - -

เงินสดรบัจากการขายสินทรพัยภ์ายใตก้ารขาย

   และการเชา่กลบั (สทุธิจากเงินทีไดม้า) 9,544,612,082 - - -

เงินสดจา่ยคืนเงินกูยื้มเพือซือกิจการ (182,490,206) - - -

เงินสดจา่ยเพอืซือเงินลงทนุทวัไป 14 - (105,656,426) - -

เงินสดจา่ยเพอืซือเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือขาย 14 (207,600) - (102,400) -

เงินสดจา่ยเพอืซือเงินลงทนุในบริษัทย่อย 15 - - (1,899,829,375) (98,086,992)

เงินสดจา่ยเพอืซือเงินลงทนุในบริษัทรว่ม 15 (4,867,780) (26,403,478) (4,102,648) (12,596,278)

เงินสดจา่ยเพอืซือเงินลงทนุในสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 15 (29,336,893) (187,993,764) - -

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุ 1,350,323,530 - - -

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในส่วนไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 15 85,212,890 - - -

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุทวัไป 14 331,847,806 1,669,054,659 - 10,000

ลดเงินลงทนุในสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 15 - 1,049,433,834 - 5,484,460

ดอกเบียรบั 721,974,306 605,175,207 4,035,684,539 3,050,277,921

เงินปันผลรบั 1,459,061,876 833,402,133 2,458,006,000 1,227,496,853

เงินสดจา่ยเพอืซืออสงัหาริมทรพัยเ์พอืการลงทนุ (251,724,173) (129,964,361) - -

เงินสดจา่ยเพอืซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (13,611,198,155) (8,809,345,739) (16,219,494) (22,049,781)

เงินสดจา่ยเพอืซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและคา่เชา่จา่ยลว่งหนา้ (841,950,701) (784,983,566) (17,182,642) (19,943,218)

เงินสดรบัจากการจาํหนา่ยทดิีน อาคารและอปุกรณ ์

   และอสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทนุ 266,316,440 299,331,176 22,101,660 9,346

เงินสดรบัจากการจาํหนา่ยสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 46,969,302 1,136,161,381 - 7,000

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (3,780,828,799) (83,145,302,804) 24,334,579,918 (83,695,619,039)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน 16 - - 2,276,435,570 527,091,503

เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 52,397,768,414 64,867,969,500 52,397,768,414 64,742,203,170

เงินสดจา่ยคืนเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (55,439,250,625) (62,538,247,058) (55,433,441,875) (62,051,944,909)

เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 19,883,384,288 85,537,786,106 4,588,452,254 84,110,365,470

เงินสดจา่ยคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 (53,134,380,336) (27,014,972,713) (52,767,568,958) (26,340,990,799)

เงินสดจา่ยหนสิีนภายใตส้ญัญาเชา่การเงิน (28,178,916) (1,615,151) - -

เงินสดรบัจากการออกหุน้กู้ 22 32,894,070,000 4,006,242,548 32,894,070,000 4,006,242,548

เงินสดจา่ยเพอืชาํระคืนหุน้กู้ 22 (4,500,000,000) (3,682,811,066) (4,500,000,000) (2,000,000,000)

ดอกเบียจา่ยสาํหรบัหุน้กูท้มีีลกัษณะคลา้ยทนุ 36 (1,312,142,331) - (1,312,142,331) -

เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพมิจากการใชสิ้ทธิซอืหุน้สามญั 28 3,881,137 - 3,881,137 -

เงินสดรบัจากสว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนวจควบคมุจากการขายเงิน

   ลงทนุในบริษัทย่อย - 75,285,515 - -

เงินสดจา่ยใหส้ว่นไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคมุ

   เพือซือเงินลงทนุในบริษัทย่อย 15 - (1,029,604,075) - -

เงินปันผลจา่ยใหผู้ถื้อหุน้ 35 (1,847,544,926) (1,847,546,349) (1,847,544,926) (1,847,546,349)

เงินปันผลจา่ยใหส้ว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ 35 (275,063,116) (223,396,853) - -

เงินสดทีไดร้บัจากการออกหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 36 - 24,821,505,000 - 24,821,505,000

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (11,357,456,411) 82,970,595,404 (23,700,090,715) 85,966,925,634

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 19 ถึง 147 เป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ปรับปรุงใหม)่

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ (372,528,049) 7,185,600,702 190,637,631 (967,587,740)

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

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 990,361,754 235,827,372 - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 13,330,821,335 12,712,987,630 302,184,102 111,546,471

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันท ี31 ธันวาคม

(ปรับปรุงใหม)่

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 8 13,330,821,335 12,759,883,522 302,184,102 111,546,471

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 22 - (46,895,892) - -

13,330,821,335 12,712,987,630 302,184,102 111,546,471

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทไีม่ใช่เงนิสด

รายการทไีม่ใชเ่งินสดทีมีสาระสาํคญัสาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 

(ปรับปรุงใหม)่

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

ซอืทีดิน อาคารและอปุกรณโ์ดยยงัไม่ชาํระเงิน 111,249,023 504,343,869 1,356,315 384,280

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 19 ถึง 147 เป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตลุำคม พ.ศ. 2531 ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมีที่อยู่ตำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี ้
 
กรุงเทพฯ :  ชัน้ 16 อำคำรเบอรล์ี่ยุคเกอร ์99 ซอย รูเบีย ถ.สขุุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 

ประเทศไทย 
พทัยำ :   218/2-4 ม.10 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรือ อ.บำงละมงุ จ.ชลบรุี 20260 ประเทศไทย 
 
เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ำ “กลุ่มกิจกำร” 
 
กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจกำรสำมำรถสรุปไดด้งันี ้
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลักในด้ำนกำรลงทุน  กำรประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร และกำรจัดจ ำหน่ำยและผลิตสินค้ำ  
กลุ่มกิจกำรประกอบกิจกำรส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจกำรในประเทศต่ำง ๆ ได้แก่ ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปยุโรป  
ประเทศสิงคโปร ์ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน ประเทศสำธำรณรฐัมลัดีฟส ์ประเทศสำธำรณรฐัอำหรบัเอมิเรต็ส ์ประเทศศรีลังกำ 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบรำซิล และ ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปแอฟริกำใต ้เป็นตน้ 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดร้บักำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
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2 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส  ำคญัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัต่อไปนี ้
 

2.1 เกณฑก์ำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ัดท ำขึน้ตำมหลกักำรบญัชีท่ีรบัรองทั่วไปในประเทศไทยภำยใต้พระรำชบัญญัติ
กำรบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
และขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยว่์ำดว้ยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ัดท ำขึน้โดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนในกำรวัดมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้เงินลงทนุบำงประเภทซึ่งใชม้ลูค่ำยตุิธรรมตำมท่ีอธิบำยในนโยบำยกำรบญัชี 
 
กำรจัดท ำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส  ำคัญ  
และกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรซึ่งจัดท ำขึน้ตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่ มกิจกำรไปถือปฏิบัติ  
และตอ้งเปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรหรือควำมซบัซอ้นหรือเก่ียวกับขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนัยส ำคัญ  
ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 5 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีม่ีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนทีเ่กี่ยวข้อง 
 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่มีกำรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่
เร่ิมต้นในหรือหลังวันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562  

 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขัน้ตอน ในกำรก ำหนดและรบัรูร้ำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกับลกูคำ้ 
ซึ่งก ำหนดใหก้ลุ่มกิจกำรตอ้งรบัรูร้ำยไดต้ำมหลักกำรกำรโอนกำรควบคุม คือ รบัรูร้ำยไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นถึงกำรโอนกำร
ควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรไปยังลูกคำ้ดว้ยจ ำนวนเงินท่ีสะท้อนถึงจ ำนวนเงินท่ีกลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะไดร้บัจำกสินค้ำ 
และบริกำรท่ีไดโ้อนไป แทนหลักกำรรบัรูร้ำยไดต้ำมหลกักำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนในสินคำ้และบริกำรไปยัง  
ผูซ้ือ้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 11 (TAS 11) เรื่อง สัญญำก่อสรำ้ง และมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 18 (TAS 18) 
เรื่อง รำยได ้และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

กลุ่มกิจกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 15 เรื่อง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกับลกูคำ้มำถือปฏิบัติตั้งแต่  
วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 โดยใชวิ้ธีรบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบันีเ้ป็นรำยกำร
ปรบัปรุงกับก ำไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรบัปรุงขอ้มลูเปรียบเทียบ กลุ่มกิจกำรไดใ้ชวิ้ธีปฏิบตัิท่ี 
ผ่อนปรนส ำหรบัสัญญำท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้และสัญญำท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัท่ี 15 
 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 มำถือปฏิบตัิมีผลกระทบหลกัๆต่อวิธีปฏิบตัิทำงบญัชีของกลุ่มกิจกำร
ในเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีจำกกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

ณ วันที ่ 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

ตำมทีร่ำยงำนไว้ 

 ณ วันที ่ 
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 

ตำมทีป่รับปรุง 
ภำยใต้ TFRS 15 รำยกำรปรับปรุง 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 14,941 (138) 14,803 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 6,277 37 6,314 
รำยไดร้อตดับญัชีท่ีถึงก ำหนดรบัรูภ้ำยในหน่ึงปี 190 64 254 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 4,870 150 5,020 
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 33,688 (289) 33,399 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 11,085 (26) 11,059 
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2. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงจ ำนวนเงินของแต่ละรำยกำรในงบกำรเงินในงวดปัจจุบันจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำน  
ทำงกำรเงินเรื่องรำยไดฉ้บบัใหม่เทียบกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกับรำยไดฉ้บบัก่อน 
 
 งบกำรเงินรวม 

 

จ ำนวนเงิน 
ตำมทีร่ำยงำน 

ผลกระทบจำก  
TFRS 15 

จ ำนวนเงิน 
ตำมมำตรฐำน 

รำยได้ฉบับก่อน 
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

    

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
   ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562    
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,503 34 5,537 
รำยไดร้อตดับญัชีท่ีถึงก ำหนดรบัรูภ้ำยในหน่ึงปี 252 65 317 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 4,855 112 4,967 
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 40,916 (121) 40,795 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 10,407 (25) 10,382 
    
งบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีสิน้สุด    
   วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562    
รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่ม 22,666 6 22,672 
รำยไดอ้ื่น 9,315 (1) 9,314 
ภำษีเงินได ้ (2,293) (2) (2,295) 
 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 15 มำถือปฏิบัติ มีผลกระทบท่ีมีสำระส ำคัญต่อนโยบำยบัญชี 
ของกลุ่มกิจกำรในเรื่องดงัต่อไปนี ้
 
กำรบญัชีส  ำหรบัโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคำ้ 
 
ในรอบระยะเวลำรำยงำนก่อน สิ่งตอบแทนท่ีไดร้บัจำกกำรขำยถกูปันส่วนไปยงัแตม้ที่ใหแ้ก่ลกูคำ้และสินคำ้ท่ีขำยโดยใช้
วิธีมลูค่ำคงเหลือแบบยอ้นกลบั (reverse residual method) ภำยใตวิ้ธีนีม้ลูค่ำยุติธรรมของแตม้ถูกปันส่วนไปยงัคะแนน 
จำกนัน้ส่วนท่ีเหลือของสิ่งตอบแทนท่ีไดร้บัจึงถกูปันส่วนใหก้บัสินคำ้ท่ีขำย 
 
ภำยใต้ TFRS 15 จ ำนวนสิ่งตอบแทนทั้งหมดจะต้องปันส่วนให้กับแต้มและสินค้ำตำมรำคำขำยแบบเอกเทศ  
ท ำใหจ้ ำนวนเงินท่ีปันส่วนใหก้บัสินคำ้ท่ีขำยโดยเฉลี่ยสงูกว่ำจ ำนวนเงินท่ีปันส่วนภำยใตวิ้ธีมลูค่ำคงเหลือแบบยอ้นกลบั 
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2. นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที ่2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 ไดป้รบัปรุงโดยอธิบำยใหช้ดัเจนขึน้เก่ียวกบั 
 

- กำรวดัมลูค่ำของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยเงินสด 

- วิธีกำรทำงบญัชีส  ำหรบักำรปรบัปรุงเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดของกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์เปลี่ยนกำรจดัประเภท
จำกกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงินสดเป็นกำรจ่ำยช ำระดว้ยตรำสำรทนุ 

 
ทัง้นี ้ยงัไดใ้หข้อ้ยกเวน้ในกำรจัดประเภทกรณีท่ีกิจกำรตอ้งหัก ณ ท่ีจ่ำยภำษีของพนักงำนท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรจ่ำยโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑเ์พื่อน ำส่งใหห้น่วยงำนก ำกับดูแลภำษี ใหถื้อเสมือนว่ำเป็นกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑป์ระเภทช ำระดว้ย
ตรำสำรทนุทัง้หมด ซึ่งเดิมจะตอ้งรบัรูส้่วนของภำษีดงักล่ำวเป็นกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑป์ระเภทท่ีช ำระดว้ยเงินสด 
 

ค) มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที ่28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 28 ได้ปรับปรุงเพื่ออธิบำยให้ชัดเจนในกรณีท่ีกิจกำรร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต ์  
หรือกิจกำรท่ีมีลักษณะคลำ้ยคลึงกันเลือกวิธีกำรวัดมลูค่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือกำรร่วมคำ้ดว้ยวิธีมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน กิจกำรต้องเลือกวิธีกำรนีส้  ำหรับแต่ละบริษัทร่วมหรือแต่ละกำรร่วมค้ำแยกต่ำงหำกจำกกัน  
ณ วนัท่ีรบัรูเ้ริ่มแรก 
 

ง) มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที ่40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 40 ได้ปรับปรุงเพื่ออธิบำยให้ชัดเจนขึน้เก่ียวกับกำรโอนจำกหรือโอนมำเป็นอสังหำริมทรัพย์ 
เพื่อกำรลงทุน จะท ำไดก้็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชง้ำนของอสงัหำริมทรพัยซ์ึ่งตอ้งมีหลกัฐำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชง้ำน
สนับสนุน โดยกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนจะเกิดขึน้เมื่ออสังหำริมทรัพย์นั้นเข้ำนิยำมหรือสิ ้นสุดกำรเป็นไปตำมนิยำม  
ของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน กำรเปลี่ยนแปลงควำมตั้งใจของฝ่ำยบริหำรเพียงอย่ำงเดียวไม่ได้ให้หลักฐำนเพียงพอ 
ท่ีจะสนบัสนนุกำรเปลี่ยนแปลงกำรใชง้ำน 

 
จ) กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 22 เร่ือง รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศและสิ่งตอบแทน

จ่ำยล่วงหน้ำ 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 22 ได้อธิบำยให้ชัดเจนในกรณีท่ีกิจกำรได้จ่ำยหรือรบัล่วงหน้ำ 
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ เก่ียวกับวนัท่ีรบัรูร้ำยกำรซึ่งก ำหนดอตัรำแลกเปลี่ยนท่ีน ำมำใชใ้นกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริ่มแรก  
ของสินทรพัย ์ค่ำใชจ้่ำย หรือรำยได ้ 
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ฉ) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที ่1 เร่ือง กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นคร้ังแรก 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 1 กล่ำวถึงวิธีกำรปฏิบัติทำงบัญชีเมื่อกลุ่มกิจกำรถือปฏิบัติมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (TFRS) ในกำรจัดท ำงบกำรเงินเป็นครั้งแรก มำตรฐำนฉบับนี้ให้ข้อยกเว้นท่ีเป็นทำงเลือก  
จำกกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเป็นกำรเฉพำะ และก ำหนดให้ถือปฏิบัติ  
ตำมข้อยกเว้นจำกข้อก ำหนดตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินในบำงเรื่อง และก ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูล 
เพื่ออธิบำยผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน และกระแสเงินสดของกิจกำรจำกกำรเปลี่ยนแปลง
หลกักำรบญัชีท่ีรบัรองทั่วไปท่ีใชก้่อนหนำ้มำใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ที่มีกำรประกำศแล้ว 
แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
 
กลุ่มกิจกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุง ซึ่งยังไม่มีผลบงัคับใช้  
ในรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี ้
 

ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32    เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7   เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9   เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16  เรื่อง กำรป้องกนัควำมเสี่ยงของเงินลงทนุสทุธิใน 
                หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 19  เรื่อง กำรช ำระหนีส้ินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทนุ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกับเครื่องมือทำงกำรเงินกลุ่มนีก้ล่ำวถึงกำรจัดประเภทรำยกำร กำรวัดมูลค่ำ  
และกำรตดัรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน กำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน กำรบัญชีป้องกัน
ควำมเสี่ยง กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน 
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วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติ ผู้บริหำรคำดว่ำ 
กลุ่มกิจกำรจะไดร้บัผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวดงันี ้
 
กำรจดัประเภทหนีส้ินทำงกำรเงินและส่วนของเจำ้ของ 
 
เครื่องมือทำงกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูอ้อกตอ้งจัดประเภทเป็นหนี้สินทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุน โดยพิจำรณำภำระ
ผกูพนัตำมสญัญำ  
 
- หำกกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันตำมสัญญำท่ีจะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรพัย์ทำงกำรเงินอื่นให้กับกิจกำรอื่น  

โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนดได้นั้น เครื่องมือทำงกำรเงินนั้น 
จะจัดประเภทเป็นหนีส้ินทำงกำรเงิน เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนั้นสำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกิจกำรเองดว้ย
จ ำนวนตรำสำรทนุท่ีคงที่ แลกเปลี่ยนกบัจ ำนวนเงินท่ีคงที่ 

- หำกกลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันตำมสัญญำ หรือสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพันตำมสญัญำไปได ้เครื่องมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกิจกำรมีหุ้นกู้ท่ีมีลักษณะคล้ำยทุนจ ำนวน 23,788 ล้ำนบำท ซึ่งปัจจุบันได้แสดงอยู่ในส่วนของเจ้ำของ ซึ่งตำม
เงื่อนไขของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงินนั้น กลุ่มกิจกำรจะต้องแสดง
รำยกำรดงักล่ำวเป็นหนีส้ินทำงกำรเงิน ทัง้นี ้สภำวิชำชีพบญัชีฯไดอ้อกประกำศสภำวิชำชีพบญัชีท่ี 95/2562 เพื่อเป็นกำร
ผ่อนผันกำรจัดประเภทหุน้กู้ท่ีมีลักษณะคลำ้ยทุนท่ีออกและไดร้บัช ำระก่อนวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหน่ึง
ของส่วนของเจำ้ของไดจ้นถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565  
 
กำรจดัประเภทและวดัมลูค่ำของเงินลงทนุในตรำสำรทนุ (เดิมจดัประเภทเป็นเงินลงทนุทั่วไป) 
 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีกลุ่มกิจกำรถือ จะตอ้งจดักลุ่มเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมลูค่ำ (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได)้ 
คือ จัดเป็นประเภท ก) มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือ ข) มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
ซึ่งจะไม่สำมำรถจดัประเภทใหม่ไปยงัก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั 
 
กำรดอ้ยค่ำ 
 
ผูบ้ริหำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรนีม้ำใชเ้ป็นครัง้แรก 
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกิจกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ัญญำเช่ำเกือบ
ทั้งหมดในงบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงินอีกต่อไป  
กลุ่มกิจกำรต้องรับรู ้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำ 
ซึ่งสินทรพัยอ์ำ้งอิงมีมลูค่ำต ่ำ  
 
ณ วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรจะปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ  
โดย รบัรูผ้ลกระทบสะสมโดยกำรปรบัปรุงยอดยกมำของก ำไรสะสม (modified retrospective approach) จำกกำร
ประเมินผลกระทบเบือ้งตน้ ผูบ้ริหำรคำดว่ำกลุ่มกิจกำรจะไดร้บัผลกระทบท่ีมีสำระส ำคญัจำกกำรรบัรูห้นีส้ินตำมสญัญำเช่ำ
เก่ียวกับสัญญำเช่ำ ซึ่งเคยจัดประเภทเป็น ‘สัญญำเช่ำด ำเนินงำน’ ภำยใตห้ลักกำรของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 17 
เรื่อง สญัญำเช่ำ โดยกลุ่มกิจกำรจะรบัรูร้ำยกำรต่อไปนี ้ณ วนัเริ่มใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 
 

- หนีส้ินตำมสัญญำเช่ำจะรบัรูต้ำมภำระผูกพันของค่ำเช่ำคิดลดด้วยอัตรำดอกเบีย้เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่ำ ณ วันท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2563  

- สินทรพัยส์ิทธิกำรใชจ้ะรบัรูเ้ท่ำกับมูลค่ำปัจจุบัน หนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ปรบัปรุง
ดว้ยค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ สิทธิกำรเช่ำ และค่ำเช่ำคำ้งจ่ำยคงคำ้งที่เคยรบัรูข้องสญัญำเช่ำ 

 
ในบำงกรณี กิจกำรเลือกวัดมูลค่ำสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ณ วันท่ีเริ่มน ำ TFRS 16 มำใชค้รัง้แรก (โดยสำมำรถเลือกเป็น 
รำยสัญญำ) ด้วยมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์เสมือนว่ำได้ถือปฏิบัติตำม TFRS 16 มำตั้งแต่วันท่ีสัญญำเช่ำเริ่ม 
มีผลดว้ยอตัรำดอกเบีย้เงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่ำ ณ วนัท่ีน ำ TFRS 16 มำใชค้รัง้แรก 
 
ผูบ้ริหำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรนีม้ำใชเ้ป็นครัง้แรก 
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ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับอื่นๆ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร 
ไดแ้ก ่
 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เรื่อง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนพ์นกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 เรื่อง ตน้ทนุกำรกูย้ืม 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 เรื่อง เงินลงทนุในบริษัทรว่มและกำรรว่มคำ้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 เรื่อง กำรรว่มกำรงำน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกับวิธีกำรทำงภำษีเงินได ้
 

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภำษีเงินได้ ไดอ้ธิบำยใหช้ัดเจนว่ำกำรรบัรูผ้ลกระทบทำงภำษีเงินได้
ของเงินปันผลจำกตรำสำรทุน ใหร้บัรูภ้ำษีเงินไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกับกำรรบัรูร้ำยกำรหรือเหตุกำรณ์ในอดีตท่ีท ำใหเ้กิด
ก ำไรท่ีน ำมำจดัสรรเงินปันผล  
 

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนข์องพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน)์ ไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีกำรบญัชีส  ำหรบักรณีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำร 
กำรลดขนำดโครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไว ้โดยเมื่อกำรเปลี่ยนแปลง
โครงกำรไดเ้กิดขึน้ กิจกำรจะตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีเป็นปัจจุบนั ณ วนัท่ีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรือกำร
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ ในกำรค ำนวณต้นทุนบริกำรในปัจจุบันและดอกเบี ้ยสุทธิส ำหรับระยะเวลำท่ีเหลือ  
ของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว 
 

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 23 เร่ือง ต้นทุนกำรกู้ยืม ไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจนว่ำหำกสินทรพัยท่ี์เขำ้เงื่อนไขท่ี
เกิดจำกเงินท่ีกู้มำโดยเฉพำะนั้นอยู่ในสภำพพรอ้มใช้ได้ตำมประสงคห์รือพรอ้มท่ีจะขำย ยอดคงเหลือของเงินท่ีกู้มำ
โดยเฉพำะดงักล่ำว กิจกำรตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหน่ึงของเงินกูย้ืมท่ีมีวตัถปุระสงคท์ั่วไปดว้ย 
 

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ส่วนได้เสียระยะยำว
ในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ) ไดอ้ธิบำยใหช้ัดเจนยิ่งขึน้เก่ียวกับส่วนไดเ้สียระยะยำวในบริษัทรว่มและกำรร่วมคำ้ซึ่ง
โดยเนือ้หำแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทนุสทุธิในบริษัทรว่มและกำรรว่มคำ้นัน้ แต่ไม่ไดน้ ำวิธีส่วนไดเ้สียมำถือปฏิบตัิ 
กิจกำรจะตอ้งถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน ก่อนรบัรูก้ำรปันส่วน
ผลขำดทนุและกำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 เรื่อง เงินลงทนุในบริษัทรว่มและกำรรว่มคำ้  
 

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (เงื่อนไขกำรช ำระก่อน
ก ำหนดและค่ำชดเชยทีติ่ดลบ) กำรปรบัปรุงท ำใหก้ิจกำรสำมำรถวดัมลูค่ำสินทรพัยท์ำงกำรเงินบำงรำยกำรท่ีมีเงื่อนไข
กำรช ำระก่อนก ำหนด ท่ีมีค่ำชดเชยในมูลค่ำท่ีติดลบ มีสิทธิท่ีจะวัดมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยแทนกำรวัดมูลค่ำ  
ดว้ยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ซึ่งสินทรพัยเ์หล่ำนีร้วมถึงเงินใหกู้ย้ืมบำงประเภทและตรำสำรหนี ้โดยกำร 
ท่ีจะวัดมลูค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยไดน้ั้นค่ำชดเชยในมลูค่ำท่ีติดลบจะตอ้งเป็นจ ำนวนเงินท่ีสมเหตุสมผลส ำหรบั  
กำรยกเลิกสญัญำก่อนก ำหนด และตำมโมเดลธุรกิจกลุ่มกิจกำรถือสินทรพัยน์ัน้เพื่อรบักระแสเงินสดตำมสญัญำ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

28 

2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ไดอ้ธิบำยใหช้ัดเจนว่ำ เมื่อกิจกำร
ไดม้ำซึ่งกำรควบคมุของธุรกิจท่ีเป็นกำรด ำเนินงำนรว่มกัน ท่ีถือเป็นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซือ้ ส่วนไดเ้สียเดิมท่ีมีอยู่
ก่อนหนำ้จะถกูวดัมลูค่ำใหม่ 
 
กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน ไดอ้ธิบำยใหช้ัดเจนว่ำ เมื่อกิจกำร
ไดม้ำซึ่งกำรควบคมุรว่มของธุรกิจท่ีเป็นกำรด ำเนินงำนรว่มกนั ส่วนไดเ้สียเดิมที่มีอยู่ก่อนหนำ้จะตอ้งไม่วดัมลูค่ำใหม่ 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 23 เร่ือง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีกำรทำงภำษีเงินได้  
ไดอ้ธิบำยวิธีกำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสินทรพัยแ์ละหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีและสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน
ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจบุนัในกรณีท่ีมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงภำษีเงินได ้ในเรื่องดงัต่อไปนี ้
 

- กิจกำรตอ้งสมมติว่ำหน่วยงำนจัดเก็บภำษีจะตรวจสอบวิธีกำรทำงภำษีท่ีมีควำมไม่แน่นอน และมีควำมรูเ้ก่ียวกับ
ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดอย่ำงครบถว้น โดยไม่น ำเหตผุลว่ำจะตรวจพบหรือไม่มำเป็นขอ้ในกำรพิจำรณำ 

- หำกกิจกำรสรุปว่ำไม่มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีหน่วยงำนจัดเก็บภำษีจะยอมรบัวิธีกำรทำงภำษีท่ีมีควำมไม่แน่นอน 
กิจกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไม่แน่นอนในกำรค ำนวณบญัชีภำษีเงินไดด้ว้ย 

- กิจกำรตอ้งประเมินกำรใชดุ้ลยพินิจหรือประมำณกำรใหม่ เมื่อขอ้เท็จจริงและสถำนกำรณท่ี์เคยอำ้งอิงในกำรใช ้ดลุยพินิจ
หรือประมำณกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงไป หรือขอ้มลูใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อกำรใชด้ลุยพินิจหรือประมำณกำร 
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2.3 บัญชีกลุ่มกิจกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 
 

(1) บริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อยหมำยถึงกิจกำร (ซึ่งรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรควบคุมกิจกำรเมื่อกลุ่มกิจกำร
มีกำรเปิดรบัหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเก่ียวข้องกับผู้ได้รับกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำให้เกิด  
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใช้อ ำนำจเหนือผู้ได้รบักำรลงทุน กลุ่มกิจกำรรวม งบกำรเงินของบริษัทย่อยไวใ้น 
งบกำรเงินรวมตั้งแต่วันท่ีกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจกำรจะไม่น ำงบกำรเงินของบริษัทย่อย  
มำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวมนบัจำกวนัท่ีกลุ่มกิจกำรสญูเสียอ ำนำจควบคมุ 
 

กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตัิตำมวิธีซือ้ยกเวน้กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกัน สิ่งตอบแทนท่ี
โอนใหส้  ำหรบักำรซือ้บริษัทย่อย ประกอบดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ผูซ้ือ้โอนใหแ้ละหนีส้ินท่ีก่อขึน้เพื่อจ่ำยช ำระ
ใหแ้ก่เจำ้ของเดิมของผูถ้กูซือ้และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของที่ออกโดยกลุ่มกิจกำร  
 

สิ่งตอบแทนท่ีโอนใหร้วมถึงมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัย ์หรือหนีส้ินท่ีผูซ้ือ้คำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระตำมขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ี
เก่ียวขอ้งกับกำรซือ้จะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกิดขึน้ มลูค่ำเริ่มแรกของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินและหนีส้ินท่ี
อำจเกิดขึน้ท่ีรบัมำจำกกำรรวมธุรกิจจะถูกวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซือ้ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจกำร
วดัมลูค่ำของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถ้กูซือ้ดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม หรือ มลูค่ำของสินทรพัยส์ทุธิท่ีระบไุดข้องผูถู้ก
ซือ้ตำมสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 
 

ในกำรรวมธุรกิจท่ีด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซือ้ ผู้ซือ้ต้องวัดมูลค่ำส่วนได้เสียท่ีผู้ ซือ้ถืออยู่ในผู้ถูกซือ้ก่อนหน้ำ 
กำรรวมธุรกิจใหม่โดยใชม้ลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัท่ีซือ้และรบัรูผ้ลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่นัน้ในก ำไร
หรือขำดทนุ 
 

สิ่งตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยออกไปโดยกลุ่มกิจกำร รบัรูด้ว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันท่ีซือ้ กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำ
ยตุิธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยท่ีรบัรูภ้ำยหลงัวนัท่ีซือ้ซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรพัยห์รือหนีส้ินใหร้บัรูใ้นก ำไรหรือ
ขำดทุน สิ่งตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของตอ้งไม่มีกำรวดัมลูค่ำใหม่ และใหบ้นัทึกกำร
จ่ำยช ำระในภำยหลงัไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 

ส่วนเกินของมลูค่ำสิ่งตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซือ้ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัซือ้
ธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซือ้ท่ีผูซ้ือ้ถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ ท่ีมำกกว่ำมลูค่ำยุติธรรมสทุธิ ณ วนัท่ี
ซือ้ของสินทรพัยส์ทุธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำ ตอ้งรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม หำกมลูค่ำของมลูค่ำสิ่งตอบแทนท่ีโอนให ้มลูค่ำส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซือ้ และมลูค่ำยุติธรรม ณ วนัซือ้ธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซือ้ท่ีผูซ้ือ้  
ถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ นอ้ยกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ุทธิของบริษัทย่อยท่ีไดม้ำเน่ืองจำกกำรซือ้ในรำคำต ่ำกว่ำ
มลูค่ำยตุิธรรม จะรบัรูส้่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทุน 
 

กิจกำรจะตดัรำยกำรบญัชีระหว่ำงกัน ยอดคงเหลือ และก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดขึน้จริงระหว่ำงกันในกลุ่มกิจกำร ขำดทุนท่ียงั
ไม่เกิดขึน้จริงก็จะตดัรำยกำรในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนัน้มีหลกัฐำนว่ำสินทรพัยท่ี์โอนระหว่ำงกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ 
นโยบำยกำรบญัชีของบริษัทย่อยไดถ้กูปรบัปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
 

รำยช่ือของบริษัทย่อยของบริษัทไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 15 
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(2) รำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 
 
กลุ่มกิจกำรปฏิบตัิต่อรำยกำรกับส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนท่ีเป็นของเจำ้ของของกลุ่มกิจกำร 
ส ำหรบักำรซือ้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนท่ีจ่ำยใหแ้ละมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์
สทุธิของหุน้ท่ีซือ้มำในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของเจำ้ของ และก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคมุจะถกูบนัทึกในส่วนของเจำ้ของ 
 

(3) กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั 
 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกัน โดยรบัรูส้ินทรพัยแ์ละหนีส้ินของกิจกำรท่ีถูกน ำมำรวม
ดว้ยมลูค่ำตำมบญัชีของกิจกำรท่ีถูกน ำมำรวมเฉพำะสดัส่วนท่ีเคยอยู่ภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกันตำมมลูค่ำท่ีแสดงอยู่ใน
งบกำรเงินรวมของบริษัทใหญ่ล ำดับท่ีสูงสุดท่ีตอ้งจัดท ำงบกำรเงินรวมก่อนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกัน  
ณ วนัท่ีมีกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั โดยกลุ่มกิจกำรตอ้งปรบัปรุงรำยกำรเสมือนว่ำกำรรวมธุรกิจไดเ้กิดขึน้
ตัง้แต่วันตน้งวดในงบกำรเงินงวดก่อนท่ีน ำมำเปรียบเทียบซึ่งเป็นไปตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีส  ำหรบักำรรวมธุรกิจ
ภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนัท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี 
 
ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน  เป็นผลรวมของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ท่ีให้ไป  หนี้สินท่ีเกิดขึน้ 
หรือรบัมำและตรำสำรทุนท่ีออกโดยผูซ้ือ้ ณ วนัท่ีมีกำรแลกเปลี่ยนเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งกำรควบคุม ค่ำใชจ้่ำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกัน  เช่น ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพจ่ำยท่ีปรกึษำกฎหมำย และท่ีปรกึษำอื่นในกำร 
รวมธุรกิจ ค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเบียน รวมถึงรำยจ่ำยในกำรจัดเตรียมข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น  รบัรูเ้ป็นต้นทุนของ 
เงินลงทนุในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยทนัทีในงบกำรเงินรวมในงวดท่ีมีกำรรวมธุรกิจเกิดขึน้ 
 
ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนของกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน  กับส่วนได้เสียของผู้ซือ้ในมูลค่ำตำมบัญชี 
ของกิจกำรท่ีถูกน ำมำรวม แสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของเจำ้ของ 
โดยกลุ่มกิจกำรจะตดัรำยกำรนีอ้อกเมื่อขำยเงินลงทนุออกไป(โอนไปยงัก ำไรสะสม) 
 

(4) บริษัทรว่ม 
 
บริษัทรว่มเป็นกิจกำรท่ีกลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ่งโดยทั่วไปก็คือกำรท่ีกลุ่มกิจกำร
ถือหุน้ ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 20 ถึงรอ้ยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมด เงินลงทนุในบริษัทรว่มรบัรูโ้ดยใช้
วิธีส่วนไดเ้สียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม  
 
รำยช่ือของบริษัทรว่มของกลุ่มกิจกำรไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 15 
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(5) กำรรว่มกำรงำน 
 

เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจัดประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกัน หรือกำรร่วมคำ้ โดยขึน้อยู่กับสิทธิและภำระผูกพัน
ตำมสัญญำของผูเ้ข้ำร่วมกำรงำนนั้นมำกกว่ำโครงสรำ้งรูปแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน กลุ่มกิจกำรไดป้ระเมิน
ลกัษณะของกำรร่วมกำรงำนท่ีมีและพิจำรณำว่ำเป็นกำรร่วมคำ้ เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้รบัรูโ้ดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียในกำรแสดง
ในงบกำรเงินรวม 
 

รำยชื่อของกิจกำรรว่มคำ้ของกลุ่มกิจกำรไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตปุระกอบกำรเงินขอ้ 15 
 

(6) กำรบนัทึกเงินลงทนุตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

ภำยใตวิ้ธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจกำรรบัรูเ้งินลงทุนเมื่อเริ่มแรกดว้ยรำคำทุน มลูค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนนีจ้ะเพิ่มขึน้หรือลดลง
ในภำยหลังวันท่ีได้มำด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของผู้ได้รับกำรลงทุนตำมสัดส่วนท่ีผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุน 
ในบริษัทรว่มและกำรรว่มคำ้ของกลุ่มกิจกำร รวมถึงค่ำควำมนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซือ้เงินลงทนุ 
 

ถำ้ส่วนไดเ้สียของเจำ้ของในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญ กิจกำรตอ้งจัดประเภท
รำยกำรท่ีเคยรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเขำ้ก ำไรหรือขำดทุนเฉพำะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจำ้ของท่ีลดลง ก ำไรและ
ขำดทนุจำกกำรลดสดัส่วนในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้จะรบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทุน 
 

ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้ท่ีเกิดขึน้ภำยหลังกำรไดม้ำจะรวมไวใ้นก ำไรหรือ
ขำดทุน และส่วนแบ่งในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นท่ีเกิดขึน้ภำยหลังกำรได้มำจะรวมไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลังกำรได้มำดังกล่ำวข้ำงต้นจะปรับปรุงกับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุน  
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำมีมูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสียของ 
กลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนั้น ซึ่งรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยำวใด  ๆ ซึ่งโดยเนือ้หำแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของ 
เงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนั้น กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู ้ส่วนแบ่งขำดทุนอีกต่อไป   
เวน้แต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัในหนีข้องบริษัทรว่มและกำรรว่มคำ้หรือรบัว่ำจะจ่ำยหนีแ้ทนบริษัทรว่มและกำรรว่มคำ้ 
 

กลุ่มกิจกำรมีกำรพิจำรณำทุกสิน้รอบระยะเวลำบัญชีว่ำมีข้อบ่งชีท่ี้แสดงว่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ  
เกิดกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ หำกมีขอ้บ่งชีเ้กิดขึน้กลุ่มกิจกำรจะค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ โดยเปรียบเทียบมูลค่ำ  
ท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน และรับรูผ้ลต่ำงไปท่ีส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) ของเงินลงทุน 
ในบริษัทรว่มและกำรรว่มคำ้ในก ำไรหรือขำดทนุ 
 

รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดขึน้จริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกับบริษัทรว่มและกำรร่วมคำ้จะตดับญัชีเท่ำท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สีย
ในกำรร่วมคำ้นัน้ รำยกำรขำดทุนท่ียังไม่ไดเ้กิดขึน้จริงก็จะตดับัญชีในท ำนองเดียวกัน  เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนว่ำ
สินทรพัย์ท่ีโอนระหว่ำงกันเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้จะเปลี่ยนนโยบำยกำรบัญชีเท่ำท่ีจ ำเป็น เพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

32 

2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

(7) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมคำ้ จะบันทึกบัญชีดว้ยรำคำทุนหักค่ำเผื่อ  
กำรด้อยค่ำ ต้นทุนจะมีกำรปรับเพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนท่ีเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของ  
สิ่งตอบแทนท่ีคำดว่ำตอ้งจ่ำย ตน้ทนุจะรวมตน้ทนุทำงตรงที่เก่ียวขอ้งจำกกำรไดม้ำของเงินลงทนุนี  ้

 
2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจกำรถูกวดัมลูค่ำโดยใชส้กุลเงินของสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษัท
ด ำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงในสกลุเงินบำท ซึ่งเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกลุเงิน
ท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินของบริษัท 
 
กลุ่มกิจกำรแปลงค่ำรำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ี
เกิดรำยกำรและแปลงค่ำสินทรพัยแ์ละหนีส้ินเป็นตวัเงินซึ่งเป็นเงินตรำต่ำงประเทศใหเ้ป็นเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน โดยใชอ้ตัรำ
แลกเปลี่ยน ณ วันท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรบัหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ได้บันทึกไว้ในก ำไร  
หรือขำดทนุ  
 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และสินทรพัย์ทำงกำรเงินอื่นวัดมูลค่ำโดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ให้รวมผลต่ำง
ดงักล่ำวเป็นรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ส่วนผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น เงินลงทนุใน
ตรำสำรทุนท่ีถือไวเ้พื่อคำ้ ใหร้วมผลต่ำงดังกล่ำวเป็นรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของกำรเปลี่ ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม นอกจำกนี้
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีถือไวเ้ผื่อขำยใหร้วมไวใ้นส่วนเกินทุนจำกกำรตีมูลค่ำยุติธรรมซึ่งแสดงอยู่ใน
ส่วนของเจำ้ของ 
 
รำยกำรในงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน
ถวัเฉลี่ยในระหว่ำงปี และรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แปลงค่ำเป็นเงินบำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำของเงินลงทุนสทุธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศไดร้วมไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
และเมื่อมีกำรจ ำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนั้น ผลสะสมของผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำทั้งหมดดังกล่ำว ถือเป็นส่วนหน่ึง  
ของรำยกำรก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนัน้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ 
 
ค่ำควำมนิยมและกำรปรบัมูลค่ำยุติธรรมท่ีเกิดจำกกำรซือ้หน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงำน 
ในต่ำงประเทศนัน้และแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด 
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2.5 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ขอ้มลูจ ำแนกตำมส่วนงำนแสดงแบ่งตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและตำมภมูิศำสตรข์องกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของกลุ่มกิจกำร  
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอใหผู้ม้ีอ  ำนำจตดัสินใจสูงสดุดำ้นกำรด ำเนินงำน  
ผูม้ีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจัดสรรทรพัยำกรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำว่ำคือ ประธำนกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริหำร 
 

2.6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ  เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม  
เงินลงทุนระยะสัน้อื่นท่ีมีสภำพคล่องสงูซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำ และเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เงินเบิกเกินบัญชี
ธนำคำรจะแสดงไวใ้นส่วนของของหนีส้ินหมนุเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

2.7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 
ลกูหนีก้ำรคำ้รบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมลูค่ำตำมใบแจง้หนี ้และจะวดัมลูค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หกัดว้ยค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู
ซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิน้งวด ค่ำเผื่อห นี้สงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชี 
ของลกูหนีก้ำรคำ้เปรียบเทียบกับมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัจำกลกูหนีก้ำรคำ้ หนีส้ญูท่ีเกิดขึน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรือขำดทุนโดยถือเป็น
ส่วนหน่ึงของค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 
 
ลูกหนี้กำรค้ำตำมสัญญำระยะยำวเป็นลูกหนี้จำกกำรขำยสิทธิในสถำนท่ีพักผ่อนโดยแบ่งเวลำ โดยรับช ำระคืนเป็นงวด  
ซึ่งครอบคลมุระยะเวลำมำกกว่ำหน่ึงปี ลูกหนีก้ำรคำ้วดัมลูค่ำเริ่มแรกดว้ยจ ำนวนเงินตำมสัญญำหักดว้ยยอดผ่อนช ำระท่ีไดร้บั
แลว้ และจะวัดมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หกัดว้ยค่ำเผื่อหนีส้งสัยจะสญูซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ  
ณ วนัสิน้งวด ค่ำเผื่อหนีส้งสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของลูกหนีก้ำรคำ้เปรียบเทียบกับมูลค่ำท่ีคำดว่ำ  
จะไดร้บัจำกลกูหนีก้ำรคำ้ หนีส้ญูท่ีเกิดขึน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรือขำดทนุโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 
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2.8 สินค้ำคงเหลือ 
 

สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำประเภทอำหำรและ
เครื่องดื่ม ค ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว สินคำ้ส ำเร็จรูปและวตัถุดิบจำกธุรกิจกำรผลิต และสินคำ้ประเภทสปำ ค ำนวณ  
โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก ส่วนสินค้ำประเภทแฟชั่นและเครื่องส ำอำง ค ำนวณโดยวิธีเขำ้ก่อน -ออกก่อน ต้นทุนของกำรซือ้
ประกอบดว้ยรำคำซือ้ และค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับกำรซือ้สินคำ้นั้น เช่น ค่ำอำกรขำเขำ้และค่ำขนส่ง หักดว้ยส่วนลด  
จำกกำรจ่ำยเงินตำมเงื่อนไข ส่วนลดจำกกำรรบัประกันสินคำ้ หรือส่วนลดกำรน ำบัตรส่วนลดไปขึน้เป็นเงินสด ( rebate) ตน้ทุน
ของสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบดว้ยค่ำออกแบบ ค่ำวตัถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใชจ้่ำยอื่นทำงตรง และค่ำโสหุย้  
ในกำรผลิตซึ่งปันส่วนตำมเกณฑก์ำรด ำเนินงำนตำมปกติ แต่ไม่รวมตน้ทนุกำรกูย้ืม มลูค่ำสทุธิท่ีจะไดร้บัประมำณจำกรำคำปกติ
ท่ีคำดว่ำจะขำยไดข้องธุรกิจหักดว้ยค่ำใชจ้่ำยท่ีจ ำเป็นเพื่อใหส้ินคำ้นั้นส ำเร็จรูปรวมถึงค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย กลุ่มกิจกำรบันทึก
บญัชีค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรือเสื่อมคณุภำพเท่ำท่ีจ ำเป็น 

 

2.9 ทีดิ่นและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือขำย 
 

ท่ีดินและโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อขำย แสดงดว้ยรำคำทุนหรือมลูค่ำสทุธิท่ีคำดว่ำจะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำรำคำทุน
ค ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก รำคำทุนประกอบดว้ย ท่ีดิน ค่ำพัฒนำท่ีดิน ค่ำก่อสรำ้ง ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับ
โครงกำรและดอกเบีย้เงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งจะหยดุบนัทึกดอกเบีย้จ่ำยเขำ้มำเป็นตน้ทนุเมื่องำนก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ 

 

2.10 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท์ี่จ ำหน่ำย) ที่ถือไว้เพ่ือขำย 
 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์จ ำหน่ำย) จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำยเมื่อมูลค่ำตำมบัญชีท่ีจะไดร้บั
คืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้ตอ้งมีควำมเป็นไปไดส้งูมำก สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์จ ำหน่ำย)  
นัน้จะวดัมลูค่ำดว้ยจ ำนวนท่ีต ่ำกว่ำระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชีกับมลูค่ำยตุิธรรมหกัตน้ทนุในกำรขำย 

 

2.11 เงินลงทุนอื่น 
 

กลุ่มกิจกำรจัดประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำเป็น สำมประเภทคือ  
เงินลงทนุเพื่อคำ้ เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย และเงินลงทนุทั่วไป กำรจดัประเภทขึน้อยู่กบัจดุมุ่งหมำยขณะลงทนุ ฝ่ำยบริหำร
จะเป็นผูก้  ำหนดกำรจดัประเภทท่ีเหมำะสมส ำหรบัเงินลงทุน ณ เวลำลงทนุและทบทวนกำรจดัประเภทเป็นระยะ 
 

1. เงินลงทุนเพื่อคำ้ คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมำยหลกัในกำรหำก ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำในช่วงเวลำสัน้ และแสดงรวม
ไวใ้นสินทรพัยห์มนุเวียน 

 

2. เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย คือ เงินลงทนุท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพื่อเสริมสภำพคล่องหรือเมื่ออตัรำ
ดอกเบีย้เปลี่ยนแปลง  

 

3. เงินลงทนุทั่วไป คือ เงินลงทนุในตรำสำรทุนท่ีไม่มีตลำดซือ้ขำยคล่องรองรบั 
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ทุกหมวดหมู่ของเงินลงทุนบนัทึกเริ่มตน้ในรำคำตน้ทุน ซึ่งเท่ำกับมลูค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีใหไ้ปเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งเงินลงทุนนั้น 
รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยในกำรท ำรำยกำร 
 
เงินลงทุนเพื่อคำ้และเงินลงทุนในหลักทรพัยเ์ผื่อขำยวดัมลูค่ำในเวลำต่อมำดว้ยมลูค่ำยุติธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนท่ียงัไม่
เกิดขึน้จริงของเงินลงทุนเพื่อค้ำรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงของเงินลงทุนเผื่อขำยรบัรูใ้น
ส่วนของก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
 
เงินลงทนุทั่วไป แสดงดว้ยรำคำทนุหกัค่ำเผื่อกำรลดลงของมลูค่ำ 

 
บริษัทจะทดสอบค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้บ่งชีว่้ำเงินลงทุนนัน้อำจมีค่ำเผื่อกำรลดลงของมลูค่ำเกิดขึน้ 
หำกรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรลดลง  
ของมลูค่ำรวมไวใ้นงบก ำไรขำดทนุ 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมลูค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสทุธิท่ีไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยเมื่อเปรียบเทียบกับรำคำ
ตำมบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน กรณีท่ีจ ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตรำสำรหนีห้รือตรำสำรทุน
ชนิดเดียวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทนุท่ีจ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชวิ้ธีถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัดว้ยรำคำตำมบญัชี
จำกจ ำนวนทัง้หมดท่ีถือไว ้
 

2.12 อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 
อสังหำริมทรพัยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพื่อหำประโยชนจ์ำกรำยไดค้่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มขึน้ของมูลค่ำของสินทรพัยห์รือ  
ทั้งสองอย่ำง และไม่ได้มีไว้ใช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร จะถูกจัดประเภทเป็น อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน รวมถึง
อสงัหำริมทรพัยท่ี์อยู่ระหว่ำงก่อสรำ้งหรือพฒันำเพื่อเป็นอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนในอนำคต 
 
กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริ่มแรกของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุดว้ยวิธีรำคำทนุ รวมถึงตน้ทนุในกำรท ำรำยกำรและตน้ทุนกำรกูย้ืม 
ตน้ทุนกำรกูย้ืมท่ีเกิดขึน้เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้งหรือผลิตอสังหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วน
หน่ึงของตน้ทุนของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ตน้ทุนกำรกูย้ืมจะถกูรวมในขณะท่ีกำรซือ้หรือกำรก่อสรำ้งและจะหยุดพกัทนัที
เมื่อสินทรพัยน์ัน้ก่อสรำ้งเสรจ็อย่ำงมีนยัส ำคญั หรือระหว่ำงที่กำรด ำเนินกำรพฒันำสินทรพัยท่ี์เขำ้เงื่อนไขหยุดชะงกัลง 
 
หลงัจำกกำรรบัรูเ้มื่อเริ่มแรก อสังหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจะบันทึกดว้ยวิธีรำคำทุน หักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ 
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ท่ีดินไม่มีกำรหักค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะค ำนวณตำมวิธีเสน้ตรง เพื่อท่ีปันส่วน
รำคำทนุตลอดประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชนด์งันี ้
 
ส่วนปรบัปรุงที่ดิน อำยสุญัญำเช่ำ 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร อำยสุญัญำเช่ำ และ 20 ปี 
 
กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเขำ้เป็นมลูค่ำบญัชีของสินทรพัยจ์ะกระท ำก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มกิจกำรจะไดร้บั
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั้น และต้นทุนสำมำรถวัดมูลค่ำไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถือ ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ
ทัง้หมดจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกิดขึน้ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิน้ส่วนของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน จะตดัมูลค่ำตำมบัญชี
ของส่วนท่ีถกูเปลี่ยนแทนออก  

 
2.13 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ ์

 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณอ์ื่นทัง้หมดวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ตน้ทุนเริ่มแรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่น ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรซือ้สินทรพัย์นั้น รวมถึงต้นทุนท่ีประมำณในเบือ้งต้นส ำหรบักำรรือ้ กำรขนย้ำย และกำรบูรณะสถำนท่ีตั้ง  
ของสินทรพัยซ์ึ่งเป็นภำระผกูพนัของกิจกำรเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสินทรพัย ์
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรูแ้ยกเป็นอีกสินทรพัย์หน่ึงตำมควำมเหมำะสม  
เมื่อตน้ทุนนัน้เกิดขึน้และคำดว่ำจะใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริษัทและตน้ทุนดังกล่ำวสำมำรถวัดมลูค่ำไดอ้ย่ำง
น่ำเชื่อถือ และจะตัดมูลค่ำตำมบัญชีของชิน้ส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนออก ส ำหรบัค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ กลุ่มกิจกำร  
จะรบัรูต้น้ทนุดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทนุเมื่อเกิดขึน้ 
 
ท่ีดินไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรพัยอ์ื่นค ำนวณโดยใชวิ้ธีเสน้ตรง เพื่อลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุ  
กำรใหป้ระโยชนท่ี์ประมำณกำรไวข้องสินทรพัยด์งัต่อไปนี ้
 
ส่วนปรบัปรุงอำคำรเช่ำ อำยสุญัญำเช่ำ และ 5 - 30 ปี 
อำคำร และส่วนปรบัปรุงอำคำร อำยสุญัญำเช่ำ และ 5 - 60 ปี 
เครื่องจกัร เครื่องตกแต่ง และอปุกรณอ์ื่น 3 - 15 ปี 
ยำนพำหนะ 4 - 5 ปี 
 
ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรจะมีกำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรใหป้ระโยชนข์องสินทรพัย์ 
ใหเ้หมำะสม 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

37 

2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
ในกรณีท่ีมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยส์งูกว่ำมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัคืน มลูค่ำตำมบญัชีจะถูกปรบัลดใหเ้ท่ำกับมลูค่ำท่ีคำดว่ำ
จะไดร้บัคืนทนัที  
 
เครื่องใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจโรงแรมแสดงในรำคำทุนหลังจำกหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม ส่วนท่ีซือ้เพิ่มเติมจะถือเป็นเครื่องใช้  
ในโรงแรมและถือเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัทีเมื่อมีกำรเบิกใช ้  
 
เมื่อมีกำรซือ้อุปกรณใ์นกำรด ำเนินงำนและเครื่องใชใ้นครวัของธุรกิจภตัตำคำรอำหำรจะแสดงดว้ยรำคำทุน โดยท่ียงัไม่มีกำรคิดค่ำ
เสื่อมรำคำจนกระทั่ งเมื่อมีกำรเบิกครั้งแรกเพื่อใช้ในภัตตำคำร โดยจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตำมวิธีเส้ นตรงตำมอำยุกำรใช้งำน  
เป็นระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีเริ่มใชค้รัง้แรก กำรเบิกใชค้รัง้ต่อไปเพื่อกำรเปลี่ยนแทนจะถือเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที  
 
ในกรณีท่ีมีกำรปรบัปรุงเปลี่ยนรูปแบบกำรตกแต่งของภัตตำคำร ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึน้จะบนัทึกเป็นค่ำปรบัปรุงอำคำรหรือค่ำปรบัปรุง
สินทรพัยเ์ช่ำ โดยคิดค่ำเสื่อมรำคำดว้ยวิธีเสน้ตรงดว้ยอำยุท่ีเหลือของสัญญำเช่ำอำคำรหรือตำมอำยุกำรใชง้ำนโดยประมำณ 5 ปี 
แลว้แต่ระยะเวลำใดจะสัน้กว่ำ 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รบัจำก  
กำรจ ำหน่ำยสินทรพัยก์ับมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัย ์และจะรบัรูบ้ญัชีผลก ำไรหรือขำดทนุสทุธิในงบก ำไรขำดทุน 
 

2.14 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย ์ 
 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์แสดงด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ต้นทุนของสิทธิดังกล่ำว 
ตดัจ ำหน่ำยโดยใชวิ้ธีเสน้ตรงตำมอำยขุองสญัญำหรืออำยกุำรใชง้ำนของอำคำรท่ีเก่ียวขอ้งภำยในระยะเวลำไม่มำกกว่ำ 40 ปี 
 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย์ไม่มีกำรปรบัมูลค่ำเน่ืองจำกไม่ได้มีตลำดซือ้ขำยคล่องรองรบั ระยะเวลำและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำย  
จะมีกำรทบทวนทกุสิน้งวดบญัชี 
 
ทรัพยส์ินทำงปัญญำ 
 
ทรัพย์สินทำงปัญญำวัดมูลค่ำด้วยรำคำซื ้อและประกอบด้วยสิทธิกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อบริหำรจัดกำรสินทรัพย ์  
และด ำเนินกำรเก่ียวกับสิทธิในกำรบริหำรสินทรพัยอ์ย่ำงมีประสิทธิภำพ และสูตรอำหำรและอุปกรณ์ท่ีพัฒนำขึน้เอง ซึ่งท ำให้  
กลุ่มกิจกำรไดเ้ปรียบกว่ำคู่แข่ง ทรพัยส์ินทำงปัญญำตดัจ ำหน่ำยท่ีระยะเวลำ 20 ปี และ 40 ปี  
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ต้นทุนกำรพัฒนำแฟรนชำยส ์
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้เพื่อกำรพัฒนำแฟรนชำยส์ใหม่ ซึ่งเก่ียวข้องกับกำรออกแบบภัตตำคำรและกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่รับรู ้ 
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในจ ำนวนไม่เกินรำยจ่ำยท่ีคำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต ส่วนรำยจ่ำย  
ในกำรพัฒนำอื่นรับรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึน้ ต้นทุนกำรพัฒนำท่ีได้รบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ ำยไปแล้วในงวดก่อนไม่สำมำรถรับรู  ้
เป็นสินทรพัยใ์นงวดถัดไป กำรทยอยตัดจ ำหน่ำยต้นทุนกำรพัฒนำท่ีบันทึกเป็นสินทรัพย์จะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเริ่มด ำเนินงำน  
แฟรนชำยสเ์พื่อกำรพำณิชยโ์ดยตัดจ ำหน่ำยดว้ยวิธีเสน้ตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัประโยชนเ์ป็นระยะเวลำประมำณ  
3 - 20 ปี ต้นทุนกำรพัฒนำท่ีบันทึกเป็นสินทรัพย์จะไม่มีกำรตีรำคำเพิ่ม แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบัญชีใหม่ในแต่ละปี  
และปรบัปรุงหำกกำรดอ้ยค่ำเกิดขึน้ 

 

ค่ำลิขสิทธ์ิแฟรนชำยส ์
 

รำยจ่ำยท่ีเกิดขึน้เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสิทธิบัตร เครื่องหมำยทำงกำรคำ้ และใบอนุญำตของแฟรนชำยสต์่ ำง ๆ บนัทึกไวเ้ป็นสินทรพัย ์
ไม่มีตัวตนและตัดจ ำหน่ำยโดยใชวิ้ธีเสน้ตรง ตลอดอำยุสัญญำเป็นระยะเวลำ 10 - 20 ปี สินทรพัยไ์ม่มีตัวตนดังกล่ำวจะไม่มี 
กำรตีรำคำเพิ่ม แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบญัชีใหม่ในแต่ละปีและปรบัปรุงหำกกำรดอ้ยค่ำเกิดขึน้ 
 

ค่ำควำมนิยม 
 

ค่ำควำมนิยมคือตน้ทุนของเงินลงทนุท่ีสงูกว่ำมลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนแบ่งในสินทรพัยส์ทุธิของบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำ ณ วันท่ีไดม้ำซึ่งบริษัทนั้น ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรได้มำซึ่งบริษัทย่อยจะแสดงเป็นรำยกำร  
แยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรไดม้ำซึ่งบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมคำ้ จะรวมไวใ้นบัญชี  
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ และจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำโดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม  
และกิจกำรรว่มคำ้ 
 

ค่ำควำมนิยมท่ีรับรูจ้ะตอ้งถูกทดสอบกำรด้อยค่ำทุกปี และแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ  
ค่ำควำมนิยมท่ีรบัรูแ้ลว้จะไม่มีกำรกลับรำยกำร ทั้งนีมู้ลค่ำคงเหลือตำมบัญชีของค่ำควำมนิยมจะถูกรวมค ำนวณในงบก ำไร
ขำดทนุเมื่อมีกำรขำยกิจกำร 
 

ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยท่ีก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้น
อำจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลำยหน่วยรวมกันซึ่งคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจ  ท่ี เกิดควำมนิยมเกิดขึ ้น 
และระบสุ่วนงำนด ำเนินงำนได ้
 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
 

ตรำสินคำ้ ชื่อทำงกำรคำ้หรือบริกำรเฉพำะกิจกำรหรือกลุ่มกิจกำรท่ีได้รบัควำมนิยมและกำรยอมรบัจำกกลุ่มลูกคำ้ในเชิงพำณิชย ์ 
ไม่มีกำรตัดจ ำหน่ำย แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบัญชีใหม่ในแต่ละปีและปรับปรุงหำกกำรด้อยค่ำเกิดขึน้ อย่ำงไรก็ตำม  
มลูค่ำคงเหลือจะมีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทกุปี 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรโ์ดยท่ีซือ้มำมีลักษณะเฉพำะบันทึกเป็นสินทรพัย์โดยค ำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและ  
กำรด ำเนินกำรใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรน์ั้นสำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค ์โดยจะตัดจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำร  
ใหป้ระโยชนภ์ำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 - 10 ปี 
 

ตน้ทุนท่ีใชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์หบ้นัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกิดขึน้ ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดจำกกำรพัฒนำท่ีเก่ียวขอ้ง
ตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลกัษณะเฉพำะเจำะจงซึ่งกลุ่มกิจกำรเป็นผูดู้แล จะรบัรูเ้ป็นสินทรพัย์  
ไม่มีตวัตนเมื่อเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทกุขอ้ดงันี ้
 

• มีควำมเป็นไปไดท้ำงเทคนิคท่ีกิจกำรจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์หเ้สรจ็สมบรูณเ์พื่อน ำมำใชป้ระโยชนห์รือขำยได้ 
• ผูบ้ริหำรมีควำมตัง้ใจท่ีจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์หเ้สรจ็สมบรูณแ์ละน ำมำใชป้ระโยชนห์รือขำย 
• กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะน ำโปรแกรมคอมพิวเตอรน์ัน้มำใชป้ระโยชนห์รือขำย 
• สำมำรถแสดงว่ำโปรแกรมคอมพิวเตอรน์ัน้ใหผ้ลประโยชนท์ำงเศรษฐกิจในอนำคตอย่ำงไร 
• มีควำมสำมำรถในกำรจัดหำทรพัยำกรดำ้นเทคนิค ดำ้นกำรเงิน และดำ้นอื่นไดเ้พียงพอท่ีจะน ำมำใชเ้พื่อท ำใหก้ำรพัฒนำ

เสรจ็สิน้สมบรูณ ์และน ำโปรแกรมคอมพิวเตอรม์ำใชป้ระโยชนห์รือน ำมำขำยได ้
• กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะวดัมลูค่ำของรำยจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์เกิดขึน้ในระหว่ำงกำรพฒันำไดอ้ย่ำง

น่ำเชื่อถือ 
 

ต้นทุนโดยตรงท่ีรับรู ้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร ์จะรวมถึงต้นทุนพนักงำนท่ีท ำงำนในทีมพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอรแ์ละค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งในจ ำนวนเงินท่ีเหมำะสม 
 

ต้นทุนกำรพัฒนำอื่นท่ีไม่เข้ำเงื่อนไขเหล่ำนี้จะรับรู ้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึน้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำหำกก่อนหน้ำนี้รับรู ้  
เป็นค่ำใชจ้่ำยไปแลว้ จะไม่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนในเวลำภำยหลงั 
 

ตน้ทุนในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอรจ์ะรบัรูเ้ป็นสินทรพัยแ์ละตัดจ ำหน่ำยโดยใชวิ้ธีเสน้ตรงตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ 
ตำมประมำณกำรแต่ไม่เกิน 3 - 10 ปี 
 

2.15 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์
 

สินทรพัยท่ี์มีอำยกุำรใหป้ระโยชนไ์ม่ทรำบแน่ชัด (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซึ่งไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำ
ทุกปี สินทรพัยอ์ื่นท่ีมีกำรตัดจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งชีว่้ำรำคำตำมบัญชีอำจ  
สงูกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อรำคำตำมบญัชีของสินทรพัยส์งูกว่ำมลูค่ำท่ีคำดว่ำ
จะได้รับคืน ซึ่งหมำยถึงจ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช้ สินทรัพย์  
จะถูกจัดเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำได้ เพื่อวัตถุประสงคข์องกำรประเมินกำรด้อยค่ำ สินทรพัย์ท่ีไม่ใช่สินทรพัย์
ทำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซึ่งรบัรูร้ำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไปแลว้ จะถูกประเมินควำมเป็นไปได้ท่ีจะกลับ
รำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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2.16 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 

สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีทีก่ลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

สญัญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรพัยซ์ึ่งผูใ้หเ้ช่ำเป็นผูร้บัควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ สญัญำเช่ำ
นั้นถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีต้องจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดังกล่ำว (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจำกผู้ให้ เช่ำ)  
จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทนุโดยใชวิ้ธีเสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำนัน้ 
 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่ำเป็นผู้รบัควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สญัญำเช่ำกำรเงิน ซึ่งจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยท่ี์เช่ำ หรือมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของจ ำนวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ แลว้แต่มลูค่ำใดจะต ่ำกว่ำ  
 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนีส้ินและค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินเพื่อใหไ้ดอ้ตัรำดอกเบีย้คงท่ีต่อหนีส้ินคงคำ้งอยู่ 
โดยพิจำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหนีส้ินระยะยำว ส่วนดอกเบีย้จ่ำย
จะบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพื่อท ำให้อัตรำดอกเบี ้ยแต่ละงวดเป็นอัตรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือ 
ของหนี้สินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพย์ท่ีได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ท่ีเช่ำ 
หรืออำยขุองสญัญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกว่ำ 
 

สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีทีก่ลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ  
 

สินทรพัยท่ี์ใหเ้ช่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกเป็นลูกหนีส้ญัญำเช่ำกำรเงินดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ 
ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลกูหนีเ้บือ้งตน้กับมูลค่ำปัจจุบันของลูกหนีบ้ันทึกเป็นรำยไดท้ำงกำรเงินคำ้งรบั รำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำ
ระยะยำวรบัรูต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำโดยใชวิ้ธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะทอ้นอัตรำผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตน้ทุนทำงตรงเริ่มแรก 
ท่ีรวมอยู่ในกำรวดัมลูค่ำลกูหนีส้ญัญำเช่ำกำรเงินเริ่มแรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 
 

สินทรัพย์ท่ีให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  
และตัดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
ของกลุ่มกิจกำรซึ่งมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกัน รำยได้ค่ำเช่ำ (สทุธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวิธีเสน้ตรง
ตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
 

2.17 เงินกู้ยืม 
 

เงินกูย้ืมรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมลูค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีไดร้บัหกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดขึน้ เงินกูย้ืมวดัมลูค่ำในเวลำ
ต่อมำดว้ยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทน (หักดว้ยตน้ทุนกำรจัดท ำรำยกำร  
ท่ีเกิดขึน้) เมื่อเทียบกบัมลูค่ำท่ีจ่ำยคืนเพื่อช ำระหนีน้ัน้จะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้ืม 
 

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนีส้ินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอันปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนีอ้อกไปอีกเป็นเวลำ  
ไม่นอ้ยกว่ำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
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2.18 ประมำณกำรหนีส้ิน 
 
กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกประมำณกำรหนีส้ิน (ซึ่งไม่รวมถึงประมำณกำรหนีส้ินส ำหรบัผลตอบแทนพนักงำน) อนัเป็นภำระผูกพนัใน
ปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงท่ีจัดท ำไว้ อันเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซึ่งกำรช ำระภำระผูกพันนั้น  
มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหก้ลุ่มกิจกำรตอ้งสญูเสียทรพัยำกรออกไป และตำมประมำณกำรของจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำย
ไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถือ ในกรณีท่ีกลุ่มกิจกำรคำดว่ำประมำณกำรหนีส้ินเป็นรำยจ่ำยท่ีจะไดร้บัคืน กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกเป็นสินทรพัย์
แยกต่ำงหำกเมื่อคำดว่ำน่ำจะไดร้บัรำยจ่ำยนัน้คืนอย่ำงแน่นอน 
 

2.19 ผลประโยชนพ์นักงำน 
 
กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดโครงกำรผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอำยใุนหลำยรูปแบบ บริษัทมีทัง้โครงกำรสมทบเงินและโครงกำรผลประโยชน ์
 
ส ำหรับโครงกำรสมทบเงินบริษัทจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี  บริษัทไม่มีภำระผูกพันทำงกฎหมำยหรือ 
ภำระผูกพันจำกกำรอนุมำนท่ีจะต้องจ่ำยเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรพัย์เพียงพอท่ีจะจ่ำยให้พนักงำนทั้งหมดส ำหรับ  
กำรใหบ้ริกำรจำกพนกังำนทัง้ในอดีตและปัจจุบนั เงินสมทบจะถกูรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชนพ์นักงำนเมื่อถึงก ำหนดช ำระ 
 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรจ่ำยค่ำชดเชยตำมกฎหมำยท่ีไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซึ่งจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ีพนักงำนจะได้รับเมื่อเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กับหลำยปัจจัย เช่น อำยุจ ำนวนปีท่ีให้บริกำร  
และค่ำตอบแทน 
 
หนีส้ินส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์จะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน ณ วันท่ีสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน และ ปรบัปรุงดว้ยตน้ทนุบริกำรในอดีตท่ียงัไม่รบัรู ้ภำระผกูพนันีค้  ำนวณโดยนกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอิสระทุกปีดว้ยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสด  
ออกในอนำคต โดยใชอ้ัตรำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีจะจ่ำยภำระผูกพัน  
และวนัครบก ำหนดของพนัธบตัรใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งช ำระภำระผกูพนับ ำนำญ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตรป์ระกันภัยเกิดขึน้จำกกำรปรบัปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐำน
จะตอ้งรบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นในส่วนของเจำ้ของในงวดท่ีเกิด 
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2.20 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได้ส  ำหรบังวดประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินไดจ้ะรบัรู ้  
ในก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรบัรูโ้ดยตรงไปยังส่วนของเจำ้ของ ในกรณีนี ้ภำษีเงินได้
ตอ้งรบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ ตำมล ำดบั 
 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผล
บงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของกลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินงำนและเกิดรำยได้
ทำงภำษี ผูบ้ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถำนกำรณท่ี์กำรน ำกฎหมำยภำษี 
ไปปฏิบัติขึน้อยู่กับกำรตีควำม และจะตั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีท่ีเหมำะสมจำกจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำษี 
แก่หน่วยงำนจดัเก็บ 
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตั้งเต็มจ ำนวนตำมวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สิน  
และรำคำตำมบัญชีท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรจะไม่รบัรูภ้ำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีท่ีเกิดจำกกำรรบัรู ้
เริ่มแรกของรำยกำรสินทรพัยห์รือรำยกำรหนีส้ินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วันท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนั้น  
ไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุนทั้งทำงบญัชีและทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค  ำนวณจำกอัตรำภำษี (และกฎหมำย
ภำษีอำกร) ท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ หรือท่ีคำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิน้รอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดว่ำ  
อตัรำภำษีดังกล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์  หรือหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำร 
ตดับญัชีไดม้ีกำรจ่ำยช ำระ 
 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีจะรบัรูห้ำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชั่วครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจกำรได้ตั้งภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยพิจำรณ ำจำกผลต่ำงชั่ วครำว 
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำท่ีต้องเสียภำษี  เว้นแต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจังหวะเวลำ 
ของกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวมีควำมเป็นไปไดค้่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึน้ภำยใน
ระยะเวลำท่ีคำดกำรณไ์ดใ้นอนำคต  
 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำย
ท่ีจะน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภำษีเงินได้  
รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเก่ียวข้องกับภำษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำน
เดียวกันโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกันซึ่งตั้งใจจะจ่ำยหนี้สินและสินทรัพย์ภำษีเงินได้  
ของงวดปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธิ 
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2.21 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ   
 
ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรออกสิทธิในกำรซือ้หุน้ซึ่งสทุธิจำกภำษี จะถูกแสดงในส่วนของเจำ้ของโดยน ำไป
หกัจำกสิ่งตอบแทนท่ีไดร้บัจำกกำรออกตรำสำรทุนดงักล่ำว  
 
กรณีท่ีบริษัทใดก็ตำมในกลุ่มกิจกำรซือ้คืนหุน้สำมญัของบริษัทกลบัคืน (หุน้ทุนซือ้คืน) สิ่งตอบแทนท่ีจ่ำยไวร้วมถึงตน้ทนุเพิ่มเติม
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง (สุทธิจำกภำษีเงินได้) จะรบัรูเ้ป็นหุน้ทุนซือ้คืนและแสดงเป็นรำยกำรหักจำกยอดรวมของส่วนของเจำ้ของ  
ของบริษัทจนกว่ำหุ้นทุนซือ้คืนดังกล่ำวจะถูกยกเลิกไปหรือจ ำหน่ำยใหม่ สิ่งตอบแทนใด ๆ ท่ีได้รบัจำกกำรขำยหรือน ำหุ้น  
ทุนซือ้คืนออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธิจำกต้นทุนเพิ่มเติมท่ีจ่ำยออกไปภำยนอกสุทธิจำกผลกระทบของภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้อง  
จะแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 

2.22 หุ้นกู้ทีม่ีลักษณะคล้ำยทุน 
 
หุน้กู้ท่ีมีลักษณะคลำ้ยทุนรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ เมื่อกลุ่มกิจกำรมีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในกำรไถ่ถอนหุน้กู้ก่อน
ก ำหนดตำมเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดหุน้กู้ และมีสิทธิเลื่อนกำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้และดอกเบีย้สะสมคำ้งช ำระ โดยไม่จ ำกัด
ระยะเวลำและจ ำนวนครัง้ และกำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้นัน้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของกลุ่มกิจกำร ดงันัน้กำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้จะถือ
เสมือนกำรจ่ำยเงินปันผลและจะรบัรูโ้ดยตรงในส่วนของเจำ้ของ เมื่อมีภำระในกำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้เกิดขึน้ กำรจ่ำยช ำระ
ดอกเบีย้รบัรูใ้นงบกระแสเงินสดในลกัษณะเดียวกนักบักำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั 
 

2.23 กำรรับรู้รำยได้ 
 
รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย รำยไดค้่ำหอ้งพัก ค่ำขำยอำหำรและเครื่องดื่ม และบริกำร  
ท่ีเก่ียวขอ้งอื่นจะบนัทึกเป็นรำยไดเ้มื่อไดใ้หบ้ริกำรแลว้ท่ีจ ำนวนสทุธิจำกภำษีขำยและส่วนลด 
 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำ้นท่ีพกัอำศยั จะรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อเริ่มระยะเวลำกำรเช่ำโดยวิธีเสน้ตรง รำยไดจ้ำกสิทธิในกำรบริหำร
สินทรพัยป์ระเภทคงท่ี จะรบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมสดัส่วนท่ีตกลงในสญัญำสิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย์ รำยไดจ้ำกสิทธิในกำรบริหำร
สินทรพัยป์ระเภทผนัแปร จะรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อขำยสินคำ้หรือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่มรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อส่งของและใหบ้ริกำรแลว้ ท่ีจ ำนวนสทุธิจำกภำษีขำยและส่วนลด 
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รำยได้ค่ำเช่ำจำกกิจกำรศูนย์กำรค้ำและอสังหำริมทรพัย์จะรบัรูเ้ป็นรำยได้ตำมอัตรำท่ีระบุในสัญญำเช่ำ รำยได้ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำ 
จะรบัรูเ้ป็นรำยไดใ้นจ ำนวนท่ีเท่ำ ๆ กนั ตลอดระยะเวลำของสญัญำเช่ำ 
 
รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์และรำยได้จำกกำรขำยเครื่องตกแต่งและติดตั้งรับรู ้เมื่ อผู้ซื ้อ ได้โอนกำรควบคุม 
ในอสงัหำริมทรพัย ์เครื่องตกแต่งและติดตัง้แก่ผูซ้ือ้ 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสิทธิในสถำนท่ีพกัผ่อนโดยแบ่งเวลำรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อไดโ้อนกำรควบคุมในกำรเป็นเจำ้ของสิทธิดงักล่ำวไปใหก้ับ
ผูซ้ือ้สิทธิ และสถำนท่ีพักผ่อนโดยแบ่งเวลำไดก้่อสรำ้งแลว้เสร็จและอยู่ในสภำพพรอ้มท่ีจะใชง้ำนแลว้ กลุ่มกิจกำรจะยงัไม่รบัรู ้
รำยไดจ้ำกกำรขำยสิทธิดงักล่ำวถำ้สถำนท่ีพกัผ่อนโดยแบ่งเวลำไม่อยู่ในสภำพพรอ้มใช ้
 
รำยได้จำกกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำย จะรับรู ้เป็นรำยได้เมื่อส่งมอบสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ และรับรู ้รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำให้แก่
หำ้งสรรพสินคำ้ตำมจ ำนวนสินคำ้ท่ีหำ้งสรรพสินคำ้ขำยได ้รำยไดจ้ำกกำรขำยเป็นจ ำนวนท่ีสทุธิจำกภำษีขำยและส่วนลด 
 
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำร จะรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อไดใ้หบ้ริกำรแลว้ 
 
รำยไดอ้ื่นรบัรูต้ำมเกณฑด์งัต่อไปนี ้
 
-  รำยไดค้่ำสิทธิและแฟรนชำยส ์ - รบัรูแ้บบต่อเนื่องตำมวิธีเสน้ตรงตลอดระยะเวลำของสญัญำ 
-  รำยไดด้อกเบีย้และค่ำนำยหนำ้ - รบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง เวน้แต่จะมีควำมไม่แน่นอนในกำรรบัช ำระ  
-  รำยไดเ้งินปันผล - รบัรูเ้มื่อผูถื้อหุน้มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 
 

2.24 ภำวะเศรษฐกิจทีม่ีอัตรำเงินเฟ้อรุนแรง 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูผ้ลกระทบสะสมทั้งหมดของภำวะเศรษฐกิจท่ีมีอัตรำเงินเฟ้อรุนแรงจำกกำรปรบัปรุงรำยกำรท่ีไม่เป็นตัวเงิน  
เป็นส่วนหน่ึงของรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรซือ้กิจกำร ผลกระทบของภำวะเศรษฐกิจท่ีมีอัตรำเงินเฟ้อรุนแรงหลงัจำกกำรซือ้ กิจกำร 
จะถกูรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุและองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ 
 
ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรท่ีตั้งอยู่ในประเทศอำรเ์จนตินำได้ประสบภำวะเศรษฐกิจท่ีมีอัตรำเงินเฟ้อรุนแรง  
ซึ่งเป็นสำเหตุท่ีท ำใหอ้ัตรำเงินเฟ้อสะสมของเศรษฐกิจสูงกว่ำรอ้ยละ  100 ตลอดระยะเวลำสำมปีท่ีผ่ำนมำ ดังนั้นกลุ่มกิจกำร 
จึงไดน้ ำ TAS 29 เรื่องกำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีรุนแรง มำใชก้บังบกำรเงินของบริษัทในประเทศอำรเ์จนตินำ 
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2.25 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 

เงินปันผลที่จ่ำยประจ ำปี บันทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบญัชีซึ่งท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท
และบริษัทย่อยไดอ้นมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ 
 

เงินปันผลท่ีจ่ำยระหว่ำงกำล บันทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบัญชีซึ่งท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทย่อยไดอ้นมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ 
 

3 กำรแก้ไขรำยกำรในปีก่อน 
 

กำรปรับปรุงรำยกำรผลกระทบจำกสภำพเศรษฐกิจทีเ่งินเฟ้อรุนแรง 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 ไดม้ีกำรตรวจพบรำยกำรในงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรบัญชี
ส  ำหรบัสภำวะเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรงจำกบริษัทย่อยในประเทศอำรเ์จนตินำ ภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 
 

เหตกุำรณด์งักล่ำวเก่ียวขอ้งกับกำรบนัทึกก ำไรส ำหรบัปี พ.ศ. 2561 ในงบกำรเงินรวมสงูไปจ ำนวน 229 ลำ้นบำทส ำหรบัส่วนของ
เจ้ำของของบริษัทใหญ่ และจ ำนวน 28 ล้ำนบำทส ำหรับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนวจควบคุม จ ำนวนดังกล่ำวควรรบัรูโ้ดยตรง  
ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ (“ผลกระทบ TAS 29”) ดงันัน้รำยกำรดงักล่ำวเป็นกำรปรบัปรุงกำรแสดงรำยกำรระหว่ำง
งบก ำไรขำดทนุและกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจำ้ของ โดยยอดรวมของส่วนของเจำ้ของในงบกำรเงินรวมไม่ไดร้บัผลกระทบ 
 

ตำมท่ีไดก้ล่ำวขำ้งตน้ งบกำรเงินรวมของปี พ.ศ. 2561 ไดถ้กูปรบัปรุงใหม่ ซึ่งท ำใหอ้งคป์ระกอบอื่นของผูถื้อหุน้ในงบกำรเงินรวม
เพิ่มขึน้จ ำนวน 229 ลำ้นบำท และก ำไรในงบกำรเงินรวมลดลงในจ ำนวนเดียวกนั ส  ำหรบัผลกระทบจำกกำรปรบัปรุงส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอ ำนำจควบคุมจ ำนวน 28 ลำ้นบำท ท ำใหก้ ำไรในงบกำรเงินรวมลดลงและไม่มีผลกระทบกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม
ในส่วนของเจำ้ของ นอกจำกนี ้กำรแก้ไขงบกำรเงินดังกล่ำวท ำใหก้ ำไรต่อหุน้ขั้นพืน้ฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรบัลดลดลงจ ำนวน 
0.0556 บำทต่อหุน้ 
 

4 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 
 

4.1 ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 
 

กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรย่อมมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซึ่งได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศและกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบีย้ แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจึงแสวงหำวิธีกำรลด
ผลกระทบท่ีท ำให้เสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได้ กลุ่มกิจกำรจึงใช้
เครื่องมือทำงกำรเงิน ตัวอย่ำงเช่น สัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและสัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้และสัญญำ
แลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้  
 

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบริหำรเงินส่วนกลำงของกลุ่มกิจกำร ฝ่ำยบริหำรเงินส่วนกลำง
ของกลุ่มกิจกำรจะชีป้ระเด็น ประเมิน และป้องกนัควำมเสี่ยงทำงกำรเงินดว้ยกำรร่วมมือกนัท ำงำนอย่ำงใกลช้ิดกบัหน่วยปฏิบตัิงำน
ต่ำง ๆ ภำยในกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงโดยรวม อีกทัง้ยงัปฏิบตัิตำมนโยบำยท่ีเขียนไว้
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อครอบคลมุควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ และกำรใช้
ตรำสำรอนพุนัธท์ำงกำรเงิน ทัง้นีก้ลุ่มกิจกำรไม่มีนโยบำยท่ีจะใชเ้ครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อเก็งก ำไรหรือซือ้ขำย 
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4 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
4.1.1 สัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ 

 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกสญัญำแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัรำดอกเบีย้ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
 
ในกำรท ำสญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ กลุ่มกิจกำรไดท้ ำขอ้ตกลงกับคู่สัญญำท่ีจะแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ และอัตรำดอกเบีย้โดยใชอ้ัตรำท่ีไดต้กลงกันล่วงหนำ้ กำรแลกเปลี่ยนเงินตน้ในสกุลเงินท่ีต่ำงกันจะท ำเมื่อวัน
เริ่มแรกของสญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศดว้ยอตัรำแลกเปลี่ยนท่ีไดต้กลงกันไว ้และจะท ำกำรแลกเปลี่ยนสกุล
เงินท่ีตรงขำ้มกันในจ ำนวนเดียวกันระหว่ำงระยะเวลำของสญัญำและเมื่อถึงก ำหนดตำมสญัญำ รำยกำรลกูหนีแ้ละเจำ้หนี ้
ตำมสญัญำจะถูกแปลงค่ำตำมอตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้งวดบัญชี ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้จำกกำรแปลงค่ำเงินตรำ
ต่ำงประเทศดังกล่ำวจะถูกบนัทึกในงบก ำไรขำดทุน คู่สัญญำแต่ละฝ่ำยจะจ่ำยและรบัดอกเบีย้ตำมท่ีตกลงกันล่วงหนำ้  
ในรูปของสกุลเงินท่ีแตกต่ำงกันตลอดอำยุสัญญำ ส่วนแตกต่ำงท่ีจะต้องจ่ำยหรือรบัตำมสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
และอตัรำดอกเบีย้ไดบ้นัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของดอกเบีย้รบัหรือดอกเบีย้จ่ำยตลอดระยะเวลำตำมขอ้ตกลง 

 
4.1.2 สัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ณ วันท่ีเกิดรำยกำร 
 
สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ช่วยป้องกันกลุ่มกิจกำรจำกควำมเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนดว้ยกำร
ก ำหนดอตัรำท่ีจะใชร้บัรูส้ินทรพัยท่ี์เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศซึ่งจะไดร้บัจริง หรือท่ีจะใชร้บัรูห้นีส้ินท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ
ซึ่งจะตอ้งจ่ำยช ำระ จ ำนวนท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลงจำกจ ำนวนเงินท่ีจะไดร้บัจริงจำกสินทรพัยห์รือท่ีจะตอ้งจ่ำยช ำระหนีส้ิน 
จะน ำไปหักกลบกับมูลค่ำท่ีเปลี่ยนแปลงไปของสัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำท่ีเก่ียวขอ้ง รำยกำรก ำไร  
และรำยกำรขำดทุนจำกเครื่องมืออนุพนัธจ์ะน ำมำหกักลบกันในกำรน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน  ค่ำใชจ้่ำยท่ีก่อใหเ้กิด
สญัญำแต่ละฉบับจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดระยะเวลำตำมสญัญำ กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำธรรมเนียม  
ในกำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
 

4.1.3 สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ 
 
สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ช่วยป้องกันควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ ส่วนต่ำงท่ีจะตอ้งจ่ำย
หรือท่ีจะไดร้บัจำกสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้รบัรูเ้ป็นส่วนประกอบของดอกเบีย้จ่ำยตลอดระยะเวลำตำมขอ้ตกลง 
 

4.1.4 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรกระจุกตวัอย่ำงมีนัยส ำคญัของควำมเสี่ยงทำงดำ้นสินเชื่อ กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยท่ีเหมำะสมเพื่อท ำ
ให้เชื่อมั่นได้ว่ำได้ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่ลูกค้ำท่ีมีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับท่ีเหมำะสม คู่สัญญำในอนุพันธ์  
ทำงกำรเงินและรำยกำรเงินสดได้เลือกท่ีจะท ำรำยกำรกับสถำบันกำรเงินท่ีมีระดับควำมน่ำเชื่อถือสูง กลุ่มกิจกำรมี
นโยบำยจ ำกดัวงเงินธุรกรรมกำรใหส้ินเชื่อกับสถำบนักำรเงินแต่ละแห่งอย่ำงเหมำะสม 
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4 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

4.2 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำรทุนของบริษัทนั้นเพื่อด ำรงไวซ้ึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของ  
กลุ่มกิจกำรเพื่อสรำ้งผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีมีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด ำรงไว้ซึ่งโครงสรำ้ง ของทุน 
ท่ีเหมำะสมเพื่อลดตน้ทนุทำงกำรเงินของทนุ  
 
ในกำรด ำรงไวห้รือปรบัโครงสรำ้งของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุน้ กำรคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น  
กำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรขำยทรพัยส์ินเพื่อลดภำระหนีส้ิน 
 

5 ประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำน และกำรใชดุ้ลยพินิจไดม้ีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่องและอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์
ในอดีตและปัจจยัอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณถ์ึงเหตุกำรณใ์นอนำคตท่ีเชื่อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณข์ณะนัน้ 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบญัชี และใชข้อ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวข้องกับเหตุกำรณใ์นอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชี
อำจไม่ตรงกับผลท่ีเกิดขึน้จริง ประมำณทำงกำรบญัชีท่ีส  ำคัญและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจเป็น
เหตใุหเ้กิดกำรปรบัปรุงยอดคงเหลือของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงันี ้
 

5.1 กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมในกำรรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มกิจกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิจำกกำรรวมกิจกำรโดยแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระซึ่งมีคุณสมบัติ  
ของผูเ้ชี่ยวชำญในวิชำชีพ โดยใชวิ้ธีกำรกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสม บนพืน้ฐำนของสมมติฐำนทำงกำรเงินในกำรได้มำซึ่ง
มลูค่ำยตุิธรรมของกำรซือ้กิจกำร กำรค ำนวณดงักล่ำวขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูบ้ริหำร 
 

5.2 กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมและเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
 
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรค้ำทุกปี ตำมท่ีได้กล่ำวในหมำยเหตุข้อ 2.15 มูลค่ำ 
ท่ีคำดว่ำจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศัย
กำรประมำณกำร (หมำยเหต ุ19) 
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6 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 

สินทรพัยซ์ึ่งวดัมลูค่ำตำมมลูค่ำยุติธรรม จะถกูจดัประเภทตำมระดบัของล ำดบัขัน้กำรวดัมลูค่ำยตุิธรรม ดงัต่อไปนี้ 
 

ขอ้มลูระดบัท่ี 1: รำคำเสนอซือ้ขำย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินอย่ำงเดียวกัน  
ขอ้มลูระดบัท่ี 2: ขอ้มูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซือ้ขำยซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับท่ี 1 ทั้งท่ีสำมำรถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ 

ขอ้มลูรำคำ) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูที่ค  ำนวณมำจำกรำคำ) ส ำหรบัสินทรพัยน์ัน้หรือหนีส้ินนัน้  
ขอ้มลูระดบัท่ี 3: ขอ้มลูส ำหรบัสินทรพัยห์รือหนีส้ินซึ่งไม่ไดม้ำจำกขอ้มลูท่ีสำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มลูท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได)้  
 
ตำรำงดำ้นล่ำงนีแ้สดงถึงสินทรพัยข์องกลุ่มกิจกำรและบริษัทท่ีถูกวัดมูลค่ำตำมมูลค่ำยุติธรรมและแสดงล ำดับขั้นของกำรวัด
มลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
 
 งบกำรเงินรวม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562     
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 26 - - 26 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562     
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 24 - - 24 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดับที ่1 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีซือ้ขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องอำ้งอิงจำกรำคำเสนอซือ้ขำย ณ วันท่ีในงบกำรเงิน 
ตลำดจะถือเป็นตลำดท่ีมีสภำพคล่องเมื่อรำคำเสนอซือ้ขำยมีพรอ้มและสม ่ำเสมอ  เครื่องมือทำงกำรเงินท่ีรวมอยู่ขอ้มลูระดบัท่ี 1 
ไดแ้ก่ เงินลงทนุในหลกัทรพัยป์ระเภททนุ ซึ่งจดัประเภทเป็นหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 
 

7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกิจกำรเปิดเผยส่วนงำนท่ีรำยงำนสี่ส่วนงำน ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและสปำ ธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
รำ้นอำหำรและธุรกิจคำ้ปลีก สี่ส่วนงำนท่ีรำยงำนในปีปัจจุบนั แบ่งตำมส่วนงำนท่ีน ำเสนอและไดร้บักำรสอบทำนโดยผูม้ีอ  ำนำจ
ตดัสินใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำน ซึ่งไดแ้ก่ ประธำนกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริหำร  โดยรวมส่วนงำนท่ีมีลักษณะ
ผลิตภัณฑแ์ละบริกำรท่ีคลำ้ยคลึงกันเขำ้ดว้ยกันตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุ 2.5 ขอ้มูลท่ีแสดงดำ้นล่ำงเป็นขอ้มูลท่ีผูม้ีอ  ำนำจ
ตดัสินใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนใชใ้นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำน  
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

7.1 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม (ล้ำนบำท) 

  ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วข้อง     

 ธุรกิจโรงแรมและสปำ กับธุรกจิโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

รำยได ้             

   รวมรำยได ้ 92,939 45,491 7,305 5,236 24,082 23,450 4,932 4,426 (196) (471) 129,062 78,132 
             

ต้นทุน             

   รวมตน้ทนุ (46,679) (18,872) (2,413) (1,060) (6,533) (6,440) (2,733) (2,456) - - (58,358) (28,828) 
             

ก ำไรขั้นต้น และรำยได้อ่ืน 46,260 26,619 4,892 4,176 17,549 17,010 2,199 1,970 (196) (471) 70,704 49,304 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร (25,881) (17,368) (3,179) (2,954) (14,442) (13,643) (1,901) (1,664) 196 471 (45,207) (35,158) 

ก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้ ค่ำเสื่อมรำคำ             

   และค่ำตัดจ ำหน่ำย 20,379 9,251 1,713 1,222 3,107 3,367 298 306 - - 25,497 14,146 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (7,005) (3,956) (170) (166) (1,587) (1,430) (195) (174) - - (8,957) (5,726) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (3,406) (2,188) (247) (215) (391) (440) (37) (25) - - (4,081) (2,868) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทรว่มและกิจกำรรว่มคำ้ 621 116 (36) 96 243 276 - - - - 828 488 

ผลกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 10,589 3,223 1,260 937 1,372 1,773 66 107 - - 13,287 6,040 

ภำษีเงินได ้ (1,851) (934) (144) (130) (292) (248) (6) 23 - - (2,293) (1,289) 

ก ำไรสุทธิ 8,738 2,289 1,116 807 1,080 1,525 60 130 - - 10,994 4,751 
             

กำรรับรู้รำยได ้             
   เมื่อปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสรจ็สิน้ 4,884 33 5,584 3,895 21,274 20,627 4,917 4,381 - - 36,659 28,936 

   ตลอดช่วงเวลำท่ีปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั 88,055 45,458 1,721 1,341 2,808 2,823 15 45 (196) (471) 92,403 49,196 

รวมรำยได้ 92,939 45,491 7,305 5,236 24,082 23,450 4,932 4,426 (196) (471) 129,062 78,132 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

7.2 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร ์

 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม (ล้ำนบำท) 

 ธุรกิจโรงแรมและสปำ 
ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

กับธุรกจิโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก 
 

ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

รำยได ้             
ประเทศไทย 9,791 9,702 3,050 1,501 15,485 15,316 4,932 4,426 (196) (471) 33,062 30,474 
ทวีปยโุรป 65,863 21,203 - - 334 279 - - - - 66,197 21,482 
ประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด ์ 5,596 6,129 - - 2,563 2,443 - - - - 8,159 8,572 
ประเทศมลัดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศตะวนัออกกลำง 1,945 1,912 - - 438 490 - - - - 2,383 2,402 
ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน 23 202 17 - 3,392 3,147 - - - - 3,432 3,349 
กลุ่มประเทศละตินอเมริกำ 5,884 3,279 - - - - - - - - 5,884 3,279 

อื่น ๆ 3,837 3,064 4,238 3,735 1,870 1,775 - - - - 9,945 8,574 

รวม 92,939 45,491 7,305  5,236  24,082  23,450  4,932  4,426  (196)  (471) 129,062 78,132 
             

ก ำไรสุทธิ             
ประเทศไทย 157 481 897 564 1,031 1,542 60 130 - - 2,145 2,717 
ทวีปยโุรป 6,510 553 - - (57) (206) - - - - 6,453 347 
ประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด ์ 45 139 - - 117 170 - - - - 162 309 
ประเทศมลัดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศตะวนัออกกลำง 836 563 - - 26 26 - - - - 862 589 
ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน 28 143 9 (12) 138 138 - - - - 175 269 
กลุ่มประเทศละตินอเมริกำ 116 617 - - - - - - - - 116 617 

อื่น ๆ 1,046 (207) 210 255 (175) (145) - - - - 1,081 (97) 

รวม 8,738 2,289 1,116 807 1,080 1,525 60 130 - - 10,994 4,751 
             

รวมสินทรัพย ์           254,184 268,081 
             

รวมหนีส้ิน           168,316 185,780 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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7 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจกำรไดม้ีกำรจัดกำรส่วนงำนธุรกิจทั่วโลกในลักษณะเดียวกันและส่วนงำนธุรกิจเหล่ำนีด้  ำเนินงำนในเขตภูมิศำสตรห์ลัก  
มีดงันี ้
 
ประเทศไทย เป็นประเทศแม่ท่ีบริษัทใหญ่ตัง้อยู่และด ำเนินงำนทำงธุรกิจเป็นหลกัของบริษัท ขอบเขตกำรด ำเนินงำนหลกัในเขต
ภูมิศำสตร์นี ้ประกอบด้วย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย  
ธุรกิจจดัจ ำหน่ำย ธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจใหเ้ช่ำศนูยก์ำรคำ้ ธุรกิจสปำ และธุรกิจกำรจดักำร 
 
ประเทศต่ำงๆ ในทวีปยโุรป - กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม และภตัตำคำร 
 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์- กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม และธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
 
ประเทศสำธำรณรฐัมลัดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศตะวนัออกกลำง - กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปำ และธุรกิจขำย
อำหำรและเครื่องดื่ม 
 
ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน - กิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ธุรกิจสปำ และธุรกิจอสังหำริมทรพัย์
เพื่อขำย 
 
กลุ่มประเทศละตินอเมริกำ - กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม 
 
อื่น ๆ - กิจกรรมหลกัคือ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปำและธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศหลกัท่ีกลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนอยู่คือ 
ประเทศศรีลงักำ ประเทศเวียดนำม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศต่ำง ๆ ในทวีปแอฟริกำใต ้เป็นตน้ 
 

8 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินสดในมือ 449,424,590 783,785,912 189,042 3,776,994 

เงินฝำกธนำคำร 12,288,550,950 11,849,424,132 301,995,060 107,769,477 

เงินฝำกประจ ำ (อำยไุม่เกิน 3 เดือน) 592,845,795 126,673,478 - - 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 13,330,821,335 12,759,883,522 302,184,102 111,546,471 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 อตัรำดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงเฉลี่ยของเงินฝำกประจ ำคือ อตัรำรอ้ยละ 3.8 ต่อปี และครบก ำหนดภำยใน 
3 เดือน (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 0.05 - 3.85 ต่อปี) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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9 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่นและลูกหนีก้ำรค้ำตำมสัญญำระยะยำว 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น - ยอดรวม 7,077,631,596 7,565,963,039 14,512,279 19,446,125 

หกั  ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (420,000,909) (427,478,402) (92,352) (104,375) 

ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น - สทุธิ 6,657,630,687 7,138,484,637 14,419,927 19,341,750 
ส่วนของลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - สทุธิ 3,301,521,326 3,087,415,868 - - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,104,857,750 1,150,453,772 9,472,333 24,417,741 
ลกูหนีอ้ื่น 3,501,144,443 2,714,193,825 28,105,125 36,984,414 

ลกูหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ16) 988,862,784 850,822,475 1,574,299,018 1,464,798,784 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 15,554,016,990 14,941,370,577 1,626,296,403 1,545,542,689 

 
ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม สำมำรถวิเครำะหต์ำมอำยหุนีท่ี้คำ้งช ำระไดด้งันี ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 4,805,122,447 4,401,717,263 13,964,164 18,807,635 
คำ้งช ำระ     
   นอ้ยกว่ำ 90 วนั 1,681,115,545 2,317,089,814 46,223 342,667 
   91 ถึง 180 วนั 256,897,807 433,088,151 196,802 38,903 
   181 ถึง 365 วนั 149,897,257 249,381,024 3,879 34,300 

   มำกกว่ำ 365 วนั 184,598,540 164,686,787 301,211 222,620 

ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น 7,077,631,596 7,565,963,039 14,512,279 19,446,125 

หกั  ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (420,000,909) (427,478,402) (92,352) (104,375) 

ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น - สทุธิ 6,657,630,687 7,138,484,637 14,419,927 19,341,750 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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9 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่นและลูกหนีก้ำรค้ำตำมสัญญำระยะยำว (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 

ไม่หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว 3,467,516,612 3,903,280,477 - - 
หกั  รำยไดด้อกเบีย้รอกำรรบัรู ้ (256,337,188) (394,332,938) - - 

หกั  ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (123,486,395) (125,591,562) - - 

ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว - สทุธิ 3,087,693,029 3,383,355,977 - - 

 
10 สินค้ำคงเหลือ  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

อำหำรและเครื่องดื่ม 564,876,219 590,316,367 2,954,139 3,091,545 

สินคำ้ส ำเรจ็รูป (สทุธิจำกค่ำเผื่อ) 1,878,143,114 1,466,925,416 89,602 125,127 

วตัถดุิบ (สทุธิจำกค่ำเผื่อ) 1,001,325,894 860,618,097 - - 
งำนระหว่ำงท ำ  13,852,529 39,713,972 - - 
สินคำ้ระหว่ำงทำง 221,244,116 215,628,368 - - 

วสัดสุิน้เปลืองและอื่น ๆ  459,689,269 531,539,659 1,411,961 3,772,733 

รวมสินคำ้คงเหลือ 4,139,131,141 3,704,741,879 4,455,702 6,989,405 

 
ตน้ทนุของสินคำ้คงเหลือท่ีรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยและรวมอยู่ในตน้ทุนขำยเป็นจ ำนวน 15,299 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 15,418 ลำ้นบำท) 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรบันทึกค่ำสินคำ้ลำ้สมัยและเสียหำยในงบก ำไรขำดทุนเป็นจ ำนวน 14 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 
กลบัรำยกำร 8 ลำ้นบำท) 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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11 ทีดิ่นและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือขำย  
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

อสงัหำริมทรพัยเ์พื่ออยู่อำศยั 1,293,988,105 1,656,794,039 

สถำนท่ีพกัผ่อนโดยแบ่งเวลำ 133,801,858 239,015,147 

รวมที่ดินและโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อขำย 1,427,789,963 1,895,809,186 

 
ต้นทุนของท่ีดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยท่ีรับรูเ้ป็นต้นทุนขำยในระหว่ำงปี เป็นจ ำนวน 2,032 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2561 : 796 ลำ้นบำท) 
 

12 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ปรับปรุงใหม่)  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีรอขอคืน 2,325,393,686 1,716,595,536 40,924,017 57,369,983 
เงินมดัจ ำ 49,403,237 42,295,956 - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ 7,262,074 45,901,582 - - 
เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัทอื่นท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
   ภำยในหน่ึงปี 86,153,450 455,949,148 - - 

อื่นๆ 197,100,474 355,298,236 1,183,081 2,734,243 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 2,665,312,921 2,616,040,458 42,107,098 60,104,226 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

55 

13 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถื่อไว้เพ่ือขำย 
 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินของกลุ่มที่จ ำหน่ำยท่ีจัดประเภทไวเ้พื่อขำยมีรำยละเอียด ดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม 

 (ปรับปรุงใหม่) 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 354,007,894 838,806,769 
เงินลงทนุ 1,125,989,442 1,216,109,692 

อื่นๆ 1,720,286 2,153,262 

รวมสินทรพัย ์ 1,481,717,622 2,057,069,723 
   

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 87,161,162 91,179,491 

รวมหนีส้ิน 87,161,162 91,179,491 

 
ขำดทนุท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกเป็นจ ำนวน 1.7 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : ก ำไร 9.7 ลำ้นบำท) 
 

14 เงินลงทุนท่ัวไป 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินลงทุนระยะยำว     
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 25,631,724 26,166,370 23,661,565 24,754,790 

เงินลงทนุทั่วไป - สทุธิ 166,326,237 531,658,469 - - 

รวมเงินลงทนุระยะยำว 191,957,961 557,824,839 23,661,565 24,754,790 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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14 เงินลงทุนท่ัวไป (ต่อ) 
 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พ่ือค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - 1,695,238,408 
ขำยเงินลงทุน - (1,669,044,659) 
กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคำ้ - 25,664,856 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (51,858,605) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - - 

 
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื่อขำย 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 26,166,370 29,940,218 24,754,790 28,554,770 
ลงทนุเพิ่ม 207,600 44,253,544,931 102,400 - 
ขำยเงินลงทุน - (10,000) - (10,000) 
กำรเปลี่ยนสถำนะเงินลงทุน - (43,561,728,356) - - 
กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำ     
   ยตุิธรรมของเงินลงทนุ (615,146) (3,754,711) (1,195,625) (3,789,980) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (127,100) (691,825,712) - - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 25,631,724 26,166,370 23,661,565 24,754,790 

 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย - รำคำทุน 20,917,224 20,709,624 20,118,828 20,016,428 
กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมของ     

   เงินลงทนุ 4,714,500 5,456,746 3,542,737 4,738,362 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 25,631,724 26,166,370 23,661,565 24,754,790 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

57 

14 เงินลงทุนท่ัวไป (ต่อ) 
 
ค) เงินลงทุนท่ัวไป 

 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ  531,658,469 67,325 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรซือ้กิจกำรในบริษัทย่อย - 430,916,451 
ลงทนุเพิ่ม - 105,656,426 
ขำยเงินลงทุน (331,847,806) - 
โอนไปบญัชีอื่น (26,445,993) - 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำ 29,750,152 - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (36,788,585) (4,981,733) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 166,326,237 531,658,469 

 
เงินลงทนุทั่วไป ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

เงินลงทนุทั่วไป - รำคำทุน 242,837,880 647,382,379 

หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (76,511,643) (115,723,910) 

เงินลงทนุทั่วไป - สทุธิ 166,326,237 531,658,469 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทย่อย - - 8,071,408,665 6,171,579,290 

บริษัทรว่ม 6,359,569,618 7,159,591,855 2,783,765,824 2,779,663,176 

ส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 2,614,326,059 2,801,463,271 - - 

รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทรว่ม     

   และส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 8,973,895,677 9,961,055,126 10,855,174,489 8,951,242,466 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

วนัท่ี 1 มกรำคม 6,171,579,290 6,073,492,298 

ลงทนุเพิ่ม  1,899,829,375 98,086,992 

วนัท่ี 31 ธันวำคม 8,071,408,665 6,171,579,290 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทย่อยท่ีถกูถือหุน้ทำงตรงโดยบริษัท มีดงันี ้
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

สัดส่วนของกำรถือหุ้น 
โดยบริษัท 
(ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

บริษัท เจำ้พระยำ รีซอรท์ จ ำกดั โรงแรมและศนูยก์ำรคำ้ ประเทศไทย 81.2 81.2 
บริษัท หวัหิน รีซอรท์ จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท แม่ริมเทอเรซ รีซอรท์ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 45.3(1) 45.3(1) 
บริษัท สมยุ รีซอรท์ แอนด ์สปำ จ ำกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โรงแรมรำชด ำริ จ ำกดั (มหำชน) โรงแรม ประเทศไทย 99.2 99.2 
บริษัท เอ็มไอ สแควร ์จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท หวัหิน วิลเลจ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท บำ้นโบรำณเชียงรำย จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมยุ วิลเลจ จ ำกดั อยู่ระหว่ำงกำร ประเทศไทย 100 100 
 ช ำระบญัชี    
บริษัท โคโค ปำลม์ โฮเต็ล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โกโก ้รีครีเอชั่น จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมยุ  บีช คลบั โอนเนอร ์จ ำกดั โรงแรมและใหเ้ช่ำ ประเทศไทย 100 100 
 อสงัหำริมทรพัย ์    
บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

 
ขำยอำหำรและ

เครื่องดื่ม 
ประเทศไทย 99.7 99.7 

บริษัท รอยลักำรเ์ดน้ พลำซ่ำ จ ำกดั ศนูยก์ำรคำ้ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็ม สปำ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด  ธุรกิจสปำ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมยุ บีช เรสซิเดน้ท ์จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โกโก ้เรสซิเด็นซ ์จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 100 100 

 
(1) สัดส่วนกำรถือหุ้น รอ้ยละ 45.3 เป็นกำรถือหุ้นทำงตรงในบริษัท แม่ริมเทอเรซ รีซอรท์ จ ำกัด อีกรอ้ยละ 25.7  

เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบริษัทย่อย 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

สัดส่วนของกำรถือหุ้น 
โดยบริษัท 
(ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

บริษัท ไมเนอร ์โฮเทล กรุ๊ป จ ำกดั (“MHG”) บริหำรโรงแรม ประเทศไทย 27.8(2) 27.8(2) 
บริษัท ไมเนอร ์ซพัพลำยเชน โซลชูั่น จ ำกดั บริหำรงำนจดัซือ้ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร ์โกลบอล โซลชูั่น จ ำกดั อยู่ระหว่ำงกำร 

ช ำระบญัชี 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัท เจำ้พระยำ รีซอรท์ แอนด ์ 
   เรสซิเดน้ท ์จ ำกดั 

โรงแรมและขำย
อสงัหำริมทรพัย ์

ประเทศไทย 100 100 

บริษัท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  
   (“MINOR”) 

จ ำหน่ำยสินคำ้ ประเทศไทย 91.4(3) 91.4(3) 

RGR International Limited บริหำรจดักำร หมู่เกำะบริติชเวอรจ์ิน  100 100 
R.G.E. (HKG) Limited บริหำรจดักำร เขตบริหำรพิเศษ

ฮ่องกง 
100 100 

M&H Management Limited บริหำรจดักำร ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
  มอริเชียส   
Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศมำเลเชีย 100 100 
Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมำเลเชีย 100 100 
AVC Club Developer Limited ขำยหน่วยกำรเขำ้พกั ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
 ในสถำนที่พกัผ่อน มอริเชียส   
AVC Vacation Club Limited ขำยหน่วยกำรเขำ้พกั ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
 ในสถำนที่พกัผ่อน มอริเชียส   
บริษัท ภเูก็ต บีช คลบั โอนเนอร ์จ ำกดั บริหำรจดักำร ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็มเอชจี ภเูก็ต จ ำกดั (“MHGP”) โรงแรม ประเทศไทย 96.9(4) 77.8(4) 
บริษัท ไมเนอร ์สกำย ไรเดอร ์จ ำกดั ธุรกิจบนัเทิง ประเทศไทย 100 100 
Minor Continental Holding (Mauritius) ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
  มอริเชียส   

 
(2) สดัส่วนกำรถือหุน้ รอ้ยละ 27.8 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MHG อีกรอ้ยละ 72.2 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบริษัทย่อย 
(3) สดัส่วนกำรถือหุน้ รอ้ยละ 91.4 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MINOR อีกรอ้ยละ 8.6 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบริษัทย่อย 
(4) สัดส่วนกำรถือหุ้น รอ้ยละ 96.9 เป็นกำรถือหุ้นทำงตรงใน  MHGP อีกรอ้ยละ 3.1 เป็นกำรถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน 

บริษัทย่อย 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทภำยใตบ้ริษัทย่อยท่ีส ำคญัท่ีไม่ไดถู้กถือหุน้ทำงตรงท่ีรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

   

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

MHG Continental Holding (Singapore) ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสิงคโปร ์ 100 100 
   Pte. Ltd.     
Lodging Management (Mauritius)  บริหำรโรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
   Limited  มอริเชียส   
Minor Hotel Group MEA DMCC บริหำรโรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
  อำหรบัเอมิเรตส ์   
NH Hotel Group S.A.  
   และบริษัทย่อย(1) 

โรงแรม ประเทศในยโุรป 
และละตินอเมริกำ 94.1 94.1 

Minor Hotels Portugal, S.A. 
   และบริษัทย่อย 

โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 
โปรตเุกส 100 - 

บริษัท รำชด ำริ ลอดจจ์ิง้ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษัท สเวนเซ่นส ์(ไทย) จ ำกดั ขำยอำหำรและครื่องดื่ม ประเทศไทย 100 100 

บริษัท ไมเนอร ์ชีส จ ำกดั ผลิตและขำยเนย ประเทศไทย 100 100 

บริษัท ไมเนอร ์แดรี่ จ ำกดั ผลิตและขำยไอศครีม ประเทศไทย 100 100 

บริษัท ไมเนอร ์ดีคิว จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 100 100 

บริษัท เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 97 97 

บริษัท เอสแอลอำรท์ี จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 100 100 

Over Success Enterprise  ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 

   Pte. Ltd. และบริษัทย่อย  ประชำชนจีน   
Minor Food Group (Singapore)  ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 92 92 
   Pte. Ltd. และบริษัทย่อย     
Oaks Hotels & Resorts Limited  บริหำรดำ้นที่พกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

   (“OAKS”) และบริษัทย่อย  และประเทศนิวซีแลนด ์   

Minor DKL Food Group Pty. Ltd.   ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
 

(1) NH Hotel Group S.A. ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงินแก่สำธำรณชน 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

   

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
    

บริษัทย่อยของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd.    
Espresso Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
 อสงัหำริมทรพัย ์    
The Coffee Club Investment Pty. Ltd. เจำ้ของลิขสิทธิ ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club Franchising ธุรกิจแฟรนชำยส ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Company Pty. Ltd.     
The Coffee Club (Technology) Pty. Ltd. ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
First Avenue Company Pty. Ltd. ขำยอำหำรและครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
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. ขำยอำหำรและครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Nomad Coffee Group Pty. Ltd. ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
     
บริษัทย่อยของ Espresso Pty. Ltd.     
The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd. ลงทนุในอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd. ลงทนุในอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club Properties (NSW) ลงทนุในอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Pty. Ltd.     



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

   

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

บริษัทย่อยของ Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd.    
Ribs and Rumps Operating   ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม   ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Company Pty. Ltd.     
Ribs and Rumps Properties Pty. Ltd.  ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Ribs and Rumps International Pty. Ltd.  ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Ribs and Rumps System Pty. Ltd.               เจำ้ของลิขสิทธิ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     
บริษัทย่อยของ Minor DKL Stores Pty. Ltd.    
TCC Operations Pty. Ltd.   ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
TGT Operations Pty. Ltd.   ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     
บริษัทย่อยของ The Coffee Club Investment Pty. Ltd.    
The Coffee Club Pty. Ltd. (as trustee for              เจำ้ของลิขสิทธิ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   The Coffee Club Unit Trust)     
     
บริษัทย่อยของ The Coffee Club Pty. Ltd (as trustee for the Coffee Club Unit Trust)  
The Coffee Club (International) Pty. Ltd.  เจำ้ของลิขสิทธิ ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     
บริษัทย่อยของ The Coffee Club (International) Pty. Ltd..   

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

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

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

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

   

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

   

บริษัทย่อยของ Nomad Coffee Group Pty. Ltd.   
Veneziano Coffee Roasters Holdings ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Pty. Ltd.     
Coffee Hit Holdings Pty. Ltd. ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Nomad Coffee management Pty. Ltd. บริหำรจดักำร ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Inigo Montoya Limited ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศนิวซีแลนด ์ 70 70 
     
บริษัทย่อยของ Inigo Montoya Limited     
Flight Coffee Limited ขำยอำหำรและครื่องดื่ม ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 
The Hanger Limited ขำยอำหำรและครื่องดื่ม ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 
Good Time Gang Limited ขำยอำหำรและครื่องดื่ม ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 
     
บริษัทย่อยของ Veneziano Coffee Roasters Holdings Pty. Ltd.   
Veneziano (SA) Pty Ltd. ขำยอำหำรและครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 57.5 57.5 
Veneziano Coffee Roasters Pty. Ltd. ขำยอำหำรและครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Veneziano Coffee Assets Pty. Ltd. ลงทนุในสินทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Black Bag Roasters Pty Ltd. ขำยอำหำรและครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Nitro Coffee Pty. Ltd. ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
     
บริษัทย่อยของ Coffee Hit Holdings Pty. Ltd.   
Coffee Hit System Pty. Ltd. เจำ้ของลิขสิทธิ ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Coffee Hit Properties Pty. Ltd. ลงทนุในอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

65 

15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทนุในบริษัทย่อยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 
 

• บริษัทไดล้งทุนเพิ่มในหุน้สำมัญท่ีออกใหม่ของบริษัท ไมเนอร ์สกำย ไรเดอร ์จ ำกัด จ ำนวน 0.22 ลำ้นหุน้ โดยมีมูลค่ำ 
ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 22 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม สดัส่วนกำรลงทนุยงัคงเป็นรอ้ยละ 100 

• บริษัทไดล้งทุนเพิ่มในหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ของบริษัท เอ็มเอชจี ภเูก็ต จ ำกดั จ ำนวน 15 ลำ้นหุน้ โดยมีมลูค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 100 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 1,500 ล้ำนบำท กำรลงทุนเพิ่มนีท้ ำให้สัดส่วนกำรลงทุนของบริษัทเพิ่มขึน้ 
จำกรอ้ยละ 77.8 เป็นรอ้ยละ 96.9  

• บริษัทไดล้งทนุเพิ่มในหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ของบริษัท Minor International (Labuan) Limited จ ำนวน 12.5 ลำ้นหุน้ 
โดยมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสหรฐัอเมริกำ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 12.5 ลำ้นเหรียญสหรฐัอเมริกำ หรือเทียบเท่ำ 
378 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม สดัส่วนกำรลงทนุยงัคงเป็นรอ้ยละ 100 

• บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรไดล้งทุนในหุน้สำมัญของบริษัท ไมเนอร ์ฟู้ด โฮลดิง้ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้ง
ใหม่ จ ำนวน 2 ลำ้นหุน้ โดยมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 200 ลำ้นบำท โดยคิดเป็นสัดส่วน
กำรลงทนุรอ้ยละ 100 

• บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้กิจกำรของ บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จ ำกัด รำยละเอียดอธิบำยไว้ใน  
หมำยเหต ุ37 

• กลุ่มกิจกำรขำยเงินลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท S&S Holding Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในรำคำ  
11.3 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือเทียบเท่ำ 342.1 ล้ำนบำท กำรขำยเงินลงทุนนี้เป็นส่วนหน่ึงของกำรจัดกำร
โครงสรำ้งเงินลงทนุในกำรขำยอสงัหำริมทรพัยโ์รงแรมของบริษัทรว่มแห่งหน่ึง 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับบริษัทย่อย 
 
รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยแต่ละรำยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม  
ท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร ตวัเลขท่ีเปิดเผยแต่ละบริษัทย่อย เป็นตวัเลขก่อนตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป 
 
 ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

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

ส่วนทีห่มุนเวียน    
สินทรพัย ์ 17,571 579 18,150 

หนีส้ิน (12,221) (604) (12,825) 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนสุทธิ 5,350 (25) 5,325 
    

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน    
สินทรพัย ์ 71,543 1,839 73,382 

หนีส้ิน (24,956) (1,284) (26,240) 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนสุทธิ 46,587 555 47,142 
    

สินทรัพยสุ์ทธิ 51,937 530 52,467 
    

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุม 7,715 957 8,672 

 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 
 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

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

รำยได ้ 59,662 2,627 62,289 

ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 4,161 161 4,322 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ 4,161 161 4,322 
    

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย    

   ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ (238) (31) (269) 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
งบกระแสเงินสดโดยสรุป 
 
 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

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

เงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 7,071 254 7,325 
เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (3,944) (73) (4,017) 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (1,302) (120) (1,422) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 1,825 61 1,886 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

วนัท่ี 1 มกรำคม 7,159,591,855 7,087,166,244 2,779,663,176 2,767,066,898 
เงินลงทนุไดม้ำจำกกำรซือ้กิจกำร     
   ในบริษัทย่อย - 271,942,090 - - 
ลงทนุเพิ่ม 4,867,780 26,403,478 4,102,648 12,596,278 
เปลี่ยนแปลงสถำนะเป็นเงินลงทุน     
   ในบริษัทย่อย - (3,821,580) - - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทรว่ม 984,928,899 440,046,562 - - 
เงินปันผลรบั (1,432,045,636) (376,477,848) - - 
กำรดอ้ยค่ำ (352,714,715) (280,000,000) - - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (5,058,565) (5,667,091) - - 

วนัท่ี 31 ธันวำคม 6,359,569,618 7,159,591,855 2,783,765,824 2,779,663,176 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทรว่ม มีดงัต่อไปนี ้
 
 งบกำรเงินรวม 

  
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

Arabian Spa (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปำ ประเทศสำธำรณรฐั 49 49 
  อำหรบัเอมิเรตส ์   
Eutopia Private Holding Limited  โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
  มลัดีฟส ์   
Tanzania Tourism and Hospitality ลงทนุในบริษัทอื่น หมู่เกำะบริติช เวอรจ์ิน 50 50 
   Investment Limited     
Zanzibar Tourism and Hospitality ลงทนุในบริษัทอื่น หมู่เกำะบริติช เวอรจ์ิน 50 50 
   Investment Limited     
Sizzler China Pte. Ltd. เจำ้ของลิขสิทธิ์ ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 
บริษัท ซีเลค เซอรวิ์ส พำรท์เนอร ์จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 51(1) 51(1) 
Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนำม 30.4 30.4 
บริษัท ซูม่ำ กรุงเทพ จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 51(2) 51(2) 

 
(1) กลุ่มกิจกำรไม่มีอ ำนำจควบคุมเหนือบริษัท ซีเลค เซอรวิ์ส พำรท์เนอร ์จ ำกัด แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรถือหุ้นในบริษัท

ดังกล่ำวในอัตรำรอ้ยละ 51 จึงถือว่ำบริษัทดังกล่ำวเป็นบริษัทร่วมและใช้วิธีส่วนได้เสียในกำรบันทึกเงินลงทุน  
ในบริษัทดงักล่ำวในงบกำรเงินรวม 

(2) สดัส่วนของกำรถือหุน้ในบริษัท ซูม่ำ กรุงเทพ จ ำกดั เท่ำกบัรอ้ยละ 51 กลุ่มกิจกำรมีสิทธิออกเสียงเพียงรอ้ยละ 35 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม 

   
สัดส่วนในส่วนได้เสีย 

ของกลุ่มกิจกำร  
(ร้อยละ) 

   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 35.9 35.8 
   (มหำชน)      
Rani Minor Holding Limited โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 25 25 
  อำหรบัเอมิเรตส ์   
Serendib Hotels PLC โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 25 25 
MHG Lesotho (Proprietary)  โรงแรม ประเทศเลโซโท 46.9 46.9 
   Limited     
บริษัท นำยณ ์แอนด ์อำรจ์ีพี  ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 40 40 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั      
Breadtalk Group Limited ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 14.2(3) 14.2(3) 
Cardamom Tented Camp Co., Ltd. โรงแรม ประเทศกมัพูชำ 35 35 
Borakay Beach, S.L. โรงแรม ประเทศรำชอำณำจักร 50 50 
  สเปน   
Consorcio Grupo Hotelero T2, โรงแรม ประเทศสหรฐัเม็กซิโก 10 10 
   S.A. de C.V.     
Hotelera del Mar, S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 20 20 
  อำรเ์จนตินำ   
Inmobiliaria 3 Poniente, S.A. De C.V. โรงแรม ประเทศสหรฐัเม็กซิโก 27 27 
Losan Investment, Ltd. โรงแรม สหรำชอำณำจกัร 30 30 
Mil Novecientos Doce, S.A. de C.V. โรงแรม ประเทศสหรฐัเม็กซิโก 25 25 
Sotocaribe SI โรงแรม ประเทศรำชอำณำจักร 36 36 
  สเปน   

 
(3) สดัส่วนของกำรถือหุน้ในบริษัท Breadtalk Group Limited เท่ำกบัรอ้ยละ 14.2 อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพล

อย่ำงมีสำระส ำคญัในบริษัทรว่มดงักล่ำว 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   สัดส่วนกำรถือหุ้น 

   (ร้อยละ)  

   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท  ขำยอำหำรและ ประเทศไทย 35.9 35.8 
   จ ำกดั (มหำชน) เครื่องดื่ม    
 
กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทนุในบริษัทร่วมส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 
 
กลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้หุ้นของบริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) เพิ่มขึน้จ ำนวน 254,300 หุ้น มูลค่ำรวม  
4 ลำ้นบำท ท ำใหส้ดัส่วนกำรลงทนุเพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 35.8 เป็นรอ้ยละ 35.9 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 
 
ขอ้มลูดำ้นล่ำงไดแ้สดงขอ้มลูทำงกำรเงินโดยสรุป ส ำหรบับริษัทร่วมท่ีมีสำระส ำคญักับกลุ่มกิจกำร ขอ้มลูทำงกำรเงินนี้
ปฏิบตัิตำมวิธีส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมกำรปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร   
 
กลุ่มกิจกำรใช้ข้อมูลทำงกำรเงินล่ำสุดของ บริษัท เอส แอนด์ พี  ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) และ Breadtalk Group 
Limited ท่ีประกำศกบัสำธำรณชน ซึ่งเป็นขอ้มลูส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
 ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 

บริษัท เอส แอนด ์ 
พี ซินดิเคท จ ำกัด 

(มหำชน) 

Breadtalk  
Group  

Limited รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

สินทรัพยห์มุนเวียน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 674 3,518 4,192 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  978 3,221 4,199 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 1,652 6,739 8,391 
    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,239 21,328 23,567 
    

สินทรัพยร์วม 3,891 28,067 31,958 
    

หนีส้ินหมุนเวียน    
หนีส้ินทำงกำรเงินหมนุเวียน (ไม่รวมเจำ้หนีก้ำรคำ้) 34 7,749 7,783 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (รวมเจำ้หนีก้ำรคำ้) 912 8,395 9,307 

หนีส้ินหมุนเวียนรวม 946 16,144 17,090 
    

หนีส้ินไม่หมุนเวียน    
หนีส้ินทำงกำรเงิน 125 2 127 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 284 7,836 8,120 

หนีส้ินไม่หมุนเวียนรวม 409 7,838 8,247 
    

หนีส้ินรวม 1,355 23,982 25,337 
    

สินทรัพยสุ์ทธิ 2,536 4,085 6,621 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ .ศ. 2562 มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นบริษัท เอส แอนด์ พี  ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ท่ีถือโดย  
กลุ่มกิจกำรค ำนวณตำมรำคำท่ีประกำศโดยตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมีจ ำนวน 2,762 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 
จ ำนวน 3,426 ล้ำนบำท) และมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำร มีจ ำนวน 3,035 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 3,028 ลำ้นบำท)  
 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 มูลค่ำยุติธรรมของหุน้บริษัท Breadtalk Group Limited (ในประเทศสิงคโปร)์ ท่ีถือโดย
กลุ่มกิจกำรค ำนวณตำมรำคำท่ีประกำศโดยตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศสิงคโปรม์ีจ ำนวน 1,151 ลำ้นบำท (พ.ศ. 256 : 
จ ำนวน 1,533 ล้ำนบำท) และมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำร มีจ ำนวน 1,305 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 1,305 ลำ้นบำท) 
 
ทัง้นีบ้ริษัทอื่นเป็นบริษัทจ ำกดัและหุน้ของบริษัทเหล่ำนีไ้ม่มีรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำด 
 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 
 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 

บริษัท เอส แอนด ์ 
พี ซินดิเคท จ ำกัด 

(มหำชน) 

Breadtalk  
Group  

Limited รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

รำยได ้ 7,312 15,138 22,450 
    

ก ำไร (ขำดทุน) หลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 304 (88) 216 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 6 974 980 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวม 310 886 1,196 
    

เงินปันผลไดร้บัจำกบริษัทร่วม 126 28 154 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงินโดยสรุปกบัมลูค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษัทรว่ม 
 
 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 

บริษัท เอส แอนด ์ 
พี ซินดิเคท จ ำกัด 

(มหำชน) 

Breadtalk  
Group  

Limited รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

สรุปข้อมูลทำงกำรเงิน    
สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2,589 3,856 6,445 
ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิส ำหรบัปี 304 (88) 216 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ 6 599 605 
อตัรำแลกเปลี่ยน - (30) (30) 

จ่ำยเงินปันผล (363) (252) (615) 

สินทรพัยส์ทุธิ  2,536 4,085 6,621 

สดัส่วนในส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำร รอ้ยละ 35.87 รอ้ยละ 14.19  

ส่วนไดเ้สียในบริษัทรว่ม  910 580 1,490 

ค่ำควำมนิยม 2,126 725 2,851 

มลูค่ำตำมบญัชี 3,036 1,305 4,341 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
บริษัทร่วมที่แต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ 
 
นอกเหนือจำกส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดังกล่ำวข้ำงต้น กลุ่มกิจกำรยังมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมท่ีแต่ละรำยไม่มี
สำระส ำคญัอีกจ ำนวนหน่ึง ซึ่งไดบ้นัทึกเงินลงทนุโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท 
  

มลูค่ำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษัทรว่มซึ่งกลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชี  
   ตำมวิธีส่วนไดเ้สียแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 2,019 
จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งในบริษัทร่วม :  

   ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 827 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวม 827 

 
ค) ส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ  

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 2,801,463,271 3,542,424,779 - 5,484,460 
เงินลงทนุไดม้ำจำกกำรซือ้กิจกำร     
   ในบริษัทย่อย - 83,810,842 - - 
ลงทนุเพิ่ม 29,336,893 187,993,764 - - 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน (85,212,890) - - - 
ลดเงินลงทนุในส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ - (1,049,433,834) - (5,484,460) 

กำรเปลี่ยนสถำนะเป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อย - (11,126,427) - - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกิจกำรรว่มคำ้ (157,419,666) 47,892,934 - - 
กำรปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรม (หมำยเหต ุ37) 55,487,531 - - - 
เงินปันผลรบั (25,000,000) (537,551) - - 
ส่วนแบ่งขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นจำกเงินลงทนุ     
   ในกิจกำรรว่มคำ้ - 109,757,940 - - 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ - (110,023,778) - - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (4,329,080) 704,602 - - 

วนัท่ี 31 ธันวำคม 2,614,326,059 2,801,463,271 - - 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
กิจกำรรว่มคำ้ มีดงัต่อไปนี ้
 

 งบกำรเงินรวม 

   
สัดส่วนในส่วนได้เสีย 

ของกลุ่มกิจกำร 

   (ร้อยละ) 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
จัดตั้งขึน้ใน

ประเทศ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

     

PH Resorts (Private) Ltd.  โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 49.9 49.9 

MHG Deep Blue Financing บริหำรจดักำร ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
  มอริเชียส   

O Plus E Holdings Private Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
  มลัดีฟส ์   

บริษัท พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ผลิตส่วนผสมอำหำร ประเทศไทย 49.9 49.9 
Liwa Minor Food & Beverage LLC ขำยอำหำรและ

เครื่องดื่ม 
ประเทศสำธำรณรฐั                            

อำหรบัเอมิเรตส ์
49   49 

Rani Minor Holding II Limited ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศสำธำรณรฐั 49 49 
  อำหรบัเอมิเรตส ์   

                  บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คซูีน จ ำกดั โรงเรียนสอนท ำอำหำร ประเทศไทย 43.8 43.8 
     บริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย - 50 

บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพำรค์  ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลอปเมน้ท ์จ ำกดั     

MHG Signity Assets Holding ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
   (Mauritius) Limited  มอริเชียส   

บริษัท ภทัรำ ฟำยน ์ไทยคซูีน จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม สหรำชอำณำจกัร 50 50 

PT Wika Realty Minor Development โรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 50 50 

MHG GP Pte. Ltd. ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

   
สัดส่วนในส่วนได้เสีย 

ของกลุ่มกิจกำร 

   (ร้อยละ) 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
จัดตั้งขึน้ใน

ประเทศ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

     

บริษัท อวำดีนะ ฮิลส ์จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 
บริษัท ลำยนั ฮิลล ์เรสซิเด็นซ ์จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 
บริษัท ลำยนั บำงเทำ  ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 

   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั     

Plexus Maldives Private Limited  โรงแรม สำธำรณรฐัมลัดีฟส ์ 50 50 
บริษัท เฮชแอนดเ์อ พำรค์ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 50 50 
บริษัท อำรต์ ออฟ เบคกิง้ จ ำกดั ผลิตส่วนประกอบอำหำร ประเทศไทย 51(1) 99(1) 
Ya Hua International Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 
Beijing NH Grand China Hotel 
   Management Co., Ltd. 

โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 
ประชำชนจีน 

- 49 

Barbarons Beach Hotel MHG Limited แอรพ์อรต์เลำ้จ ์ ประเทศสำธำรณรฐั
เซเชลส ์

40 - 

TCC Holding Joint Stock Company  ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศเวียดนำม 50 - 
Dining Collective Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 50 - 
 
(1) แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำวในรอ้ยละ 51 เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมร่วม ตำมท่ีได้ตกลง 

ในสญัญำ ดงันัน้ จึงท ำใหบ้ริษัทดงักล่ำวยงัคงจดัประเภทเป็นกิจกำรรว่มคำ้ 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทนุในกิจกำรร่วมคำ้ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 
 

• บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรขำยเงินลงทุนในบริษัท Beijing NH Grand China Hotel Management Co.,Ltd.  
ซึ่งเป็นกิจกำรรว่มคำ้ เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 1.9 ลำ้นยโูร หรือเทียบเท่ำ 63.8 ลำ้นบำท 

• บริษัท อำรต์ ออฟ เบคกิง้ จ ำกัด โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่ จ ำนวน 900,000 หุ้น โดยมีมูลค่ำท่ีตรำไวท่ี้หุ้นละ  
100 บำท ต่อหุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 90 ลำ้นบำท ท ำใหส้ดัส่วนกำรลงทนุลดลงจำก รอ้ยละ 99 เป็นรอ้ยละ 51 

• กลุ่มกิจกำรไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของบริษัท Lagoon holding Co., Ltd. ซึ่งเป็นกิจกำรร่วมคำ้
ในรำคำ 34.1 ลำ้นเหรียญสหรฐัอเมริกำ หรือเทียบเท่ำ 1,031.1 ลำ้นบำท กำรขำยเงินลงทุนนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของกำร
จดักำรโครงสรำ้งเงินลงทนุในกำรขำยอสงัหำริมทรพัยโ์รงแรมของบริษัทรว่มแห่งหน่ึง 

 
ภำระผูกพันและหนีส้ินทีอ่ำจเกิดขึน้ซ่ึงเกี่ยวข้องกับกำรร่วมค้ำ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผกูพนัและหนีส้ินท่ีอำจเกิดขึน้ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ของกลุ่มกิจกำร 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับกิจกำรร่วมค้ำ 
 
ขอ้มลูดำ้นล่ำงไดแ้สดงขอ้มลูทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรบักิจกำรรว่มคำ้ท่ีในควำมเห็นของผูบ้ริหำรมีสำระส ำคญักบับริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ข้อมูลทำงกำรเงินนีป้ฏิบัติตำมวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมกำรปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย 
กำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
 
บริษัททัง้หมดเป็นบริษัทจ ำกดัและหุน้ของบริษัทเหล่ำนีไ้ม่มีรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำด 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป 
 
 ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 
PH Resorts 

(Private) Ltd. 
บริษัท อวำดีนะ 

ฮิลส ์จ ำกัด   
 

รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

สินทรัพยห์มุนเวียน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 99 13 112 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น (ไม่รวมเงินสด) 45 448 493 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 144 461 605 
    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 966 698 1,664 
    

สินทรัพยร์วม 1,110 1,159 2,269 
    

หนีส้ินหมุนเวียน    

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (รวมเจำ้หนีก้ำรคำ้) 133 87 220 

หนีส้ินหมุนเวียนรวม 133 87 220 
    

หนีส้ินไม่หมุนเวียน    
หนีส้ินทำงกำรเงินหมนุเวียน    
   (ไม่รวมเจำ้หนีก้ำรคำ้) 641 705 1,346 

หนีส้ินอื่น 14 31 45 

หนีส้ินไม่หมุนเวียนรวม 655 736 1,391 
    

หนีส้ินรวม 788 823 1,611 
    

สินทรัพยสุ์ทธิ 322 336 658 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

79 

15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 
PH Resorts 

(Private) Ltd. 
บริษัท อวำดีนะ 

ฮิลส ์จ ำกัด   
 

รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

รำยได ้ 308 2 298 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ (38) (19) (56) 
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (3) (29) (32) 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ (6) - (6) 

ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (9) (29) (38) 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (1) - (1) 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวม (10) (29) (39) 

 
ขอ้มูลข้ำงต้นเป็นจ ำนวนท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินของกิจกำรร่วมค้ำ และปรบัปรุงเก่ียวกับควำมแตกต่ำงของนโยบำย 
กำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและกิจกำรรว่มคำ้ 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงินโดยสรุปกับมลูค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ 
 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 

PH Resorts 
(Private) Ltd. 

บริษัท อวำดีนะ 
ฮิลส ์จ ำกัด   

 
รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 389 700 1,089 
ขำดทนุในระหว่ำงปี (9) (29) (38) 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ (1) - (1) 

สินทรพัยส์ทุธิ 379 671 1,050 

ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 50  
มลูค่ำตำมบญัชี 190 336 526 

ค่ำควำมนิยม 132 - 133 

มลูค่ำตำมบญัชี - สทุธิ 322 336 659 

 
กิจกำรร่วมค้ำทีแ่ต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ 
 
นอกเหนือจำกส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวขำ้งตน้ กลุ่มกิจกำรยังมีส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ท่ีแต่ละรำยไม่มี
สำระส ำคญัอีกจ ำนวนหน่ึง ซึ่งไดบ้นัทึกเงินลงทนุโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท 
  

มลูค่ำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ซึ่งกิจกำร  
   บนัทึกบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สียแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 1,956 
จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งในกิจกำรรว่มคำ้ :  

   ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (138) 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวม (138) 

 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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16 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน  
 
กิจกำรและบุคคลท่ีควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทำงตรงหรือทำงออ้มไม่ว่ำ 
จะโดยทอดเดียวหรือหลำยทอด กิจกำรและบุคคลดังกล่ำวเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อย
ล ำดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจ้ำของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ  
เหนือกิจกำร ผูบ้ริหำรส ำคัญรวมทั้งกรรมกำรและพนักงำนของบริษัทตลอดจนสมำชิกในครอบครวัท่ีใกลช้ิดกับบุคคลเหล่ำนั้น 
กิจกำรและบคุคลทัง้หมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันซึ่งอำจมีขึน้ไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์
มำกกว่ำรูปแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
บริษัทเป็นบริษัทใหญ่ขัน้สดุทำ้ย 
 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“MFG”) และบริษัท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“MINOR”) เป็นบริษัท
ย่อย ดงันัน้ บริษัทในเครือของ MFG และ MINOR จึงถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัของกลุ่มกิจกำร 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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16 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
16.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำร และกำรซือ้สินค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม     

บริษัทย่อย     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร - - 66,160,359 75,945,839 
เงินปันผล - - 2,329,518,091 980,000,632 
ดอกเบีย้รบั - - 3,993,092,315 3,014,932,287 
รำยไดอ้ื่น - - 1,440,000 3,735,900 
กำรซือ้สินคำ้ - - (1,048,136) (1,217,741) 
ค่ำบริกำรจ่ำย - - (87,062,704) (124,324,037) 
ดอกเบีย้จ่ำย - - (58,484,419) (43,551,816) 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น - - (1,300) (2,231,598) 

     

บริษัทร่วม     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 440,723,473 424,881,343 - - 
เงินปันผลรบั - - 126,486,374 149,094,832 
ดอกเบีย้รบั 58,390,788 51,873,355 - - 
รำยไดอ้ื่น 2,268,275 1,637,561 - - 
กำรซือ้สินคำ้ (87,912,340) (95,943,535) - - 

     

กิจกำรร่วมค้ำ     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 119,851,277 139,483,512 23,651,028 20,000,000 
ดอกเบีย้รบั 107,635,988 99,751,595 39,138,834 30,254,060 
รำยไดอ้ื่น 1,437,246 1,031,286 - - 
กำรซือ้สินคำ้ (89,052,459) (90,225,109) - - 

     

กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 3,708,834 321,871,919 - - 
รำยไดอ้ื่น 234,262 - - - 
กำรซือ้สินคำ้ (78,835,888) (74,897,616) - - 
ค่ำบริกำรจ่ำย (25,196,356) (28,825,542) - - 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น (37,157,720) (55,266,167) (21,751,917) (27,986,539) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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16 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรและเฉพำะบริษัทส ำหรับปีสิ ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 มีจ ำนวน 349 ล้ำนบำท  
และ 143 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (พ.ศ. 2561 : 310 ล้ำนบำท และ 117 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำว 
เป็นผลประโยชนร์ะยะสัน้ ซึ่งไดแ้ก่เงินเดือน โบนสั และสวสัดิกำรอื่น 

 
16.2 ยอดค้ำงช ำระทีเ่กิดจำกกำรขำยและซือ้สินค้ำและบริกำร  

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วันที ่31 ธันวำคม     
     

ก) ลูกหนีกิ้จกำรทีเ่ก่ียวข้องกัน:     
     

บริษัทย่อย - - 1,506,826,226 1,438,114,870 
บริษัทรว่ม 464,794,814 414,513,532 3,972,574 4,039,417 
กิจกำรรว่มคำ้ 521,594,226 434,563,919 62,534,456 22,619,144 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,473,744 1,745,024 965,762 25,353 

รวมลกูหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   (หมำยเหต ุ9) 988,862,784 850,822,475 1,574,299,018 1,464,798,784 
     

ข) เจ้ำหนีก้ิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     
     

บริษัทย่อย - - 21,580,860 30,311,746 
บริษัทรว่ม 16,630,692 9,755,408 3,162 - 
กิจกำรรว่มคำ้ 15,676,408 11,867,513 161,465 31 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,475,418 6,230,201 13,454,855 - 

รวมเจำ้หนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   (หมำยเหต ุ23) 64,782,518 27,853,122 35,200,342 30,311,777 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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16.3 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรับปรุงใหม่)   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วันที ่31 ธันวำคม      

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำร     

   ทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย - - 113,003,327,166 140,904,047,306 
บริษัทรว่ม 1,268,639,086 1,172,642,707 - - 

กิจกำรรว่มคำ้ 4,409,200,867 4,587,185,099 864,897,748 617,080,948 
     

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำร     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกัน 5,677,839,953 5,759,827,806 113,868,224,914 141,521,128,254 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรับปรุงใหม่)   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทย่อย     
วนัท่ี 1 มกรำคม  - - 140,904,047,306 55,516,550,059 
เพิ่มขึน้ - - 6,984,168,337 94,454,855,238 
รบัช ำระคืน - - (26,997,452,615) (6,831,348,368) 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน     

   ท่ียงัไม่เกิดขึน้ - - (7,887,435,862) (2,236,009,623) 

วนัท่ี 31 ธันวำคม  - - 113,003,327,166 140,904,047,306 
     

บริษัทร่วม     
วนัท่ี 1 มกรำคม 1,172,642,707 1,163,188,910 - - 
เพิ่มขึน้ 193,116,951 56,191,650 - - 
รบัช ำระคืน (7,959,737) (50,581,331) - - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (89,160,835) 3,843,478 - - 

วนัท่ี 31 ธันวำคม 1,268,639,086 1,172,642,707 - - 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

กิจกำรร่วมค้ำ     
วนัท่ี 1 มกรำคม 4,587,185,099 5,011,194,406 617,080,948 414,932,988 
เพิ่มขึน้ 291,906,571 288,377,530 257,000,000 217,711,480 
จดัประเภทใหม่ - (46,556,717) - - 
รบัช ำระคืน (216,614,539) (626,510,877) - (15,000,000) 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน     
   ท่ียงัไม่เกิดขึน้  (9,183,200) (3,230,000) (9,183,200) (563,520) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (244,093,064) (36,089,243) - - 

วนัท่ี 31 ธันวำคม 4,409,200,867 4,587,185,099 864,897,748 617,080,948 

 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นเงินใหกู้ย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกันในสกุลเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ มีอตัรำ
ดอกเบีย้ตำมอัตรำตลำดซึ่งอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย์ เงินให้กู้ยืมดังกล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำม  
แต่กลุ่มกิจกำรจะไม่เรียกช ำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่ำวในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำ เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ 
เป็นไปตำมสญัญำผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้  
 
ศนูยบ์ริหำรเงิน 
 
บริษัทซึ่งเป็นศูนยบ์ริหำรเงินตำมประกำศของกระทรวงกำรคลงั เพื ่อประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นกำรบริหำรเงิน รวมถึง  
กำรกูย้ ืม  และใหย้ ืม เง ินเพื ่อกำรบริหำรสภำพคล ่อง และกำรเป็นตวัแทนรบัจ ่ำยเง ินแก่กลุ ่มก ิจกำรทั ง้ในประเทศ  
และต่ำงประเทศ ในปี พ.ศ. 2562 ธุรกิจศูนยบ์ริหำรเงินของบริษัทขอ้มลูกำรไดใ้หกู้ย้ืมแก่กลุ่มกิจกำรในต่ำงประเทศโดยท ำ
สญัญำเงินกูเ้ป็นสกุลบำทจ ำนวน 358 ลำ้นบำท หรือเทียบเท่ำ 11.9 ลำ้นเหรียญสหรฐัอเมริกำ ทั้งนีจ้  ำนวนเงินให้กู้ยืมสะสม
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2562 เป็นจ ำนวน 1,648 ลำ้นบำท หรือเทียบเท่ำ 49 ลำ้นเหรียญสหรฐัอเมริกำ 
 
เงินกูด้งักล่ำวไม่ไดท้ ำสญัญำคุม้ครองควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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16.4 เงินกู้ยืมจำกกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วันที ่31 ธันวำคม     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำร     

   ทีเ่กี่ยวข้องกัน     

บริษัทย่อย - - 4,338,917,425 2,089,180,139 

รวมเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำร     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ22) - - 4,338,917,425 2,089,180,139 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี  ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บริษัทย่อย     
วนัท่ี 1 มกรำคม  - - 2,089,180,139 1,707,306,993 
เพิ่มขึน้ - - 2,427,394,263 1,014,949,381 
จ่ำยช ำระคืน - - (150,958,693) (487,857,878) 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ - - (26,698,284) (145,218,357) 

วนัท่ี 31 ธันวำคม  - - 4,338,917,425 2,089,180,139 

 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำท มีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำม และมีอัตรำ
ดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำดซึ่งอำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย ์
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 งบกำรเงินรวม 

 
ทีดิ่นและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร รวม 

 บำท บำท บำท 

วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561    
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 ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 55,975,334 1,133,737,694 1,189,713,028 
ซือ้สินทรพัย ์ - 129,964,362 129,964,362 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- 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 
    

วันที ่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 
    

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 23,098,939 1,163,145,975 1,186,244,914 
ซือ้สินทรพัย ์ 43,617,316 208,106,857 251,724,173 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (337,326) (337,326) 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (90,845) (90,845) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (9,712) (69,574,313) (69,584,025) 
กำรดอ้ยค่ำ - (109,288,764) (109,288,764) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,284,786) (5,054,188) (6,338,974) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 65,421,757 1,186,907,396 1,252,329,153 
    

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทนุ 66,693,045 2,671,118,758 2,737,811,803 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (1,271,288) (1,374,922,598) (1,376,193,886) 
       ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (109,288,764) (109,288,764) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 65,421,757 1,186,907,396 1,252,329,153 
    

รำคำยตุิธรรม   1,347,339,320 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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รำคำยุติธรรมถูกประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพและมีประสบกำรณ์ในท ำเลท่ีตั้ง  
และประเภทของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุท่ีมีกำรประเมินนัน้  
 
กลุ่มกิจกำรค ำนวณมลูค่ำยุติธรรมของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนโดยใชวิ้ธีรำยไดแ้ละวิธีรำคำตลำด ซึ่งถือเป็นกำรวดัมลูค่ำ
ยตุิธรรมระดบัท่ี 3  
 
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลทีไ่ม่สำมำรถสังเกตได้อย่ำงมีสำระส ำคัญ (ข้อมูลระดับที ่3) 
 
กลุ่มกิจกำรไดม้ีกำรเปิดเผยกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุซึ่งเป็นขอ้มลูระดบัท่ี 3 กลุ่มกิจกำรไดว่้ำจำ้ง 
ผูป้ระเมินอิสระจำกภำยนอกในกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมเป็นระยะ ตำมนโยบำยของกลุ่มกิจกำร 
 
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงส ำหรบัวิธีกำรประมำณมลูค่ำยตุิธรรมระหว่ำงปี 
 
ขั้นตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของกลุ่มกิจกำร 
 
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินของกลุ่มกิจกำรรว่มกบัผูป้ระเมินอิสระ ไดท้ ำกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์  ำหรบักำรรำยงำนใน
งบกำรเงิน รวมถึงมลูค่ำยตุิธรรมระดบัท่ี 3 คณะท ำงำนนีไ้ดร้ำยงำนโดยตรงต่อผูบ้ริหำรสงูสดุทำงดำ้นกำรเงิน (Chief Financial 
Officer) กำรประชุมระหว่ำงผูบ้ริหำรสูงสุดทำงดำ้นกำรเงินและคณะท ำงำนเก่ียวกับกระบวนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมไดจ้ัดขึน้
อย่ำงนอ้ยหน่ึงครัง้ในแต่ละปี ซึ่งสอดคลอ้งกบัวนัท่ีรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มกิจกำร 
 
ขอ้มลูหลกัท่ีกลุ่มกิจกำรใชใ้นกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดของค่ำเช่ำจำกสญัญำ
เช่ำในปัจจุบัน รวมถึงค่ำเช่ำในอนำคตภำยใต้เงื่อนไขของตลำดท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน สุทธิจำกกระแสเงินสดจ่ำยต่ำง ๆ ท่ีคำดว่ำ  
จะเกิดขึน้เน่ืองจำกอสังหำริมทรัพย์ และอัตรำคิดลดอ้ำงอิงจำกสัดส่วนโครงสรำ้งเงินทุนและต้นทุ นทำงกำรเงินของบริษัท 
ซึ่งผู้บริหำรเห็นสมควร บวกด้วยอัตรำควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม อัตรำคิดลดท่ีใช้สะท้อนถึงกำรประเมินสภำวะตลำดปัจจุบัน  
ในเรื่องมลูค่ำของกำรเงินและปัจจยัควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม โดยส่วนใหญ่มีอตัรำคิดลดรอ้ยละ 12 ต่อปี  
 
จ ำนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุท่ีไดร้บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน มีดงันี ้
 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

รำยไดค้่ำเช่ำ 304,978,543 335,045,679 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงท่ีเกิดจำก   
   อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุซึ่งก่อใหเ้กิดรำยไดค้่ำเช่ำ 69,584,025 53,968,613 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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18 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ ์ 

 งบกำรเงินรวม (บำท) 

    เคร่ืองจักร    
 ท่ีดินและส่วน อำคำรและส่วน เคร่ืองตกแต่งและ  งำนระหว่ำง  

 ปรับปรุงท่ีดิน ปรับปรุงอำคำร อุปกรณอ่ื์น ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทนุ 11,366,123,778 45,446,088,208 21,210,983,737 395,343,726 2,886,988,878 81,305,528,327 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (357,851,034) (16,050,969,083) (13,147,424,379) (273,442,935) - (29,829,687,431) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (94,337,941) (5,194,546) - - (99,532,487) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 11,008,272,744 29,300,781,184 8,058,364,812 121,900,791 2,886,988,878 51,376,308,409 
       

ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ  11,008,272,744 29,300,781,184 8,058,364,812 121,900,791 2,886,988,878 51,376,308,409 
ซือ้สินทรพัย ์ 283,142,393 2,410,239,071 1,741,351,915 29,662,115 4,480,269,435 8,944,664,929 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุในบริษัทย่อย - สทุธิ 40,985,953,264 36,249,806,773 2,810,146,693 1,606,334 1,659,678,365 81,707,191,429 
ปรบัปรุงงบกำรเงินยอ้นหลงัจำกมลูค่ำยติุธรรม (หมำยเหต ุ37) - - (77,749,048) - - (77,749,048) 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (52,255) (76,153,404) (138,186,829) (4,698,994) (18,795,805) (237,887,287) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (240,373,292) (101,367,899) (52,405) (4,913,299) (346,706,895) 
จดัประเภทใหม ่ (2,444,718) 944,852,452 1,399,951,537 17,072,965 (2,359,432,236) - 
โอนไปสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย (106,556,721) - - - (372,684,515) (479,241,236) 
โอนมำจำก (ไป) บญัชีอ่ืน (204,776,750) (91,062,743) 32,091,334 - (37,007,050) (300,755,209) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (24,912,976) (2,809,999,492) (2,074,345,627) (40,917,625) - (4,950,175,720) 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำ (กำรดอ้ยค่ำ) - 193,237,064 (100,098,343) - - 93,138,721 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (708,628,423) (1,529,086,899) (256,565,882) (1,964,161) (185,392,560) (2,681,637,925) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 51,229,996,558 64,352,240,714 11,293,592,663 122,609,020 6,048,711,213 133,047,150,168 
       

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงใหม่)       
รำคำทนุ 51,600,777,239 116,009,193,036 37,951,009,338 458,947,569 6,048,711,213 212,068,638,395 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (370,780,681) (51,203,983,372) (26,553,247,034) (336,338,549) - (78,464,349,636) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (452,968,950) (104,169,641) - - (557,138,591) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 51,229,996,558 64,352,240,714 11,293,592,663 122,609,020 6,048,711,213 133,047,150,168 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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18 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 งบกำรเงินรวม (บำท) 

    เคร่ืองจักร    
 ท่ีดินและส่วน อำคำรและส่วน เคร่ืองตกแต่งและ  งำนระหว่ำง  

 ปรับปรุงท่ีดิน ปรับปรุงอำคำร อุปกรณอ่ื์น ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
       

ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม) 51,229,996,558 64,352,240,714 11,371,341,711 122,609,020 6,048,711,213 133,124,899,216 

ปรบัปรุงงบกำรเงินยอ้นหลงัจำกมลูค่ำยติุธรรม (หมำยเหต ุ37) - - (77,749,048) - - (77,749,048) 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ปรบัปรุงใหม่) 51,229,996,558 64,352,240,714 11,293,592,663 122,609,020 6,048,711,213 133,047,150,168 
ซือ้สินทรพัย ์ 39,825,698 5,384,175,091 2,961,600,023 45,867,765 5,827,188,644 14,258,657,221 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุในบริษัทย่อย - สทุธิ (หมำยเหต ุ37) - 315,770,752 87,244,746 2,320,700 8,033,441 413,369,639 
จ ำหน่ำยสินทรพัยภ์ำยใตก้ำรขำยและเช่ำกลบั (1,511,649,075) (3,719,415,667) (348,626,817) - - (5,579,691,559) 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (1,763,280) (940,752,561) (163,459,407) (1,216,135) (3,128,818) (1,110,320,201) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (281,425,893) (123,349,239) (927,217) (1,109,057) (406,811,406) 
จดัประเภทใหม ่ 787,735,348 3,520,600,005 1,304,872,853 11,696,381 (5,624,904,587) - 
โอนมำจำก (ไป) บญัชีอ่ืน (879,773) 99,609,878 (102,306,175) - (37,083,447) (40,659,517) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (18,437,564) (4,568,313,712) (2,702,862,166) (41,799,485) - (7,331,412,927) 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำ (กำรดอ้ยค่ำ) (160,655,260) 75,871,766 (139,552,536) - - (224,336,030) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (4,360,260,989) (4,594,984,175) (593,520,255) (2,264,133) (345,854,927) (9,896,884,479) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 46,003,911,663 59,643,376,198 11,473,633,690 136,286,896 5,871,852,462 123,129,060,909 
       

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทนุ 46,538,088,441 108,330,846,707 36,469,890,499 482,166,906 5,871,852,462 197,692,845,015 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (378,253,756) (48,342,364,612) (24,764,510,635) (345,880,010) - (73,831,009,013) 

หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (155,923,022) (345,105,897) (231,746,174) - - (732,775,093) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 46,003,911,663 59,643,376,198 11,473,633,690 136,286,896 5,871,852,462 123,129,060,909 
 

ค่ำเสื่อมรำคำจ ำนวน 5,733 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 3,431 ลำ้นบำท) แสดงไวใ้นตน้ทุนขำยและบริกำร จ ำนวน 1,343 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 1,273 ลำ้นบำท) อยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย และจ ำนวน 255 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2561 : 246 ลำ้นบำท) อยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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18 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร (บำท) 
    เคร่ืองจักร    
 ทีด่ินและส่วน อำคำรและส่วน เคร่ืองตกแต่งและ  งำนระหว่ำง  

 ปรับปรุงทีด่ิน ปรับปรุงอำคำร อุปกรณอ่ื์น ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
       

วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทนุ 10,011,983 755,673,470 651,881,622 20,579,369 9,013,369 1,447,159,813 

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (483,380) (696,449,454) (505,801,452) (11,412,365) - (1,214,146,651) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 9,528,603 59,224,016 146,080,170 9,167,004 9,013,369 233,013,162 
       

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 9,528,603 59,224,016 146,080,170 9,167,004 9,013,369 233,013,162 

ซือ้สินทรพัย ์ 23,000 3,326,063 17,829,752 601,028 153,213 21,933,056 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (83,145) (72,977) (52,405) - (208,527) 
จดัประเภทใหม ่ - 695,813 2,839,100 - (3,534,913) - 

ค่ำเสื่อมรำคำ (2,797) (10,790,679) (44,040,208) (3,114,661) - (57,948,345) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 9,548,806 52,372,068 122,635,837 6,600,966 5,631,669 196,789,346 
       

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทนุ 10,034,983 757,509,178 667,593,139 19,747,739 5,631,669 1,460,516,708 

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (486,177) (705,137,110) (544,957,302) (13,146,773) - (1,263,727,362) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 9,548,806 52,372,068 122,635,837 6,600,966 5,631,669 196,789,346 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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18 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร (บำท) 
    เคร่ืองจักร    
 ทีด่ินและส่วน อำคำรและส่วน เคร่ืองตกแต่งและ  งำนระหว่ำง  

 ปรับปรุงทีด่ิน ปรับปรุงอำคำร อุปกรณอ่ื์น ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
       

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 9,548,806 52,372,068 122,635,837 6,600,966 5,631,669 196,789,346 

ซือ้สินทรพัย ์ 99,899 5,458,646 10,660,949 - - 16,219,494 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (10,040) (135,136) - - (145,176) 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (4,463,390) (11,437,875) - (352,999) (16,254,264) 
จดัประเภทใหม ่ - 285,000 1,796,020 - (2,081,020) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (13,701) (8,918,312) (19,491,942) (3,044,012) - (31,467,967) 

กำรดอ้ยค่ำ - - (264,709) - - (264,709) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 9,635,004 44,723,972 103,763,144 3,556,954 3,197,650 164,876,724 

       

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทนุ 10,134,883 695,067,750 523,505,064 19,747,739 3,197,650 1,251,653,086 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (499,879) (650,343,778) (419,477,211) (16,190,785) - (1,086,511,653) 

 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - (264,709) - - (264,709) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 9,635,004 44,723,972 103,763,144 3,556,954 3,197,650 164,876,724 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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18 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 
ตน้ทนุกำรกูย้ืมจ ำนวน 453 ลำ้นบำท เป็นเงินกูย้ืมเพื่อใชใ้นกำรก่อสรำ้งอำคำร และไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรพัยซ์ึ่งแสดงอยู่
ในรำยกำรซือ้สินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรใชอ้ตัรำกำรตัง้ขึน้เป็นทนุรอ้ยละ 4 ต่อปีในกำรค ำนวณตน้ทนุท่ีรวมเป็นรำคำทุนของสินทรพัย ์
 
สินทรพัย์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรและบริษัทเป็นผู้เช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วยอุปกรณ์อื่น  
มีรำยละเอียดดงันี ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำคำทุนของสินทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 35,821,301 38,004,097 - - 

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (16,175,042) (11,325,227) - - 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 19,646,259 26,678,870 - - 

 
บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้ใช้ท่ีดิน และอำคำรซึ่งมีมูลค่ำ 95 ล้ำนเหรียญออสเตรเลียและ 200 ล้ำนยูโร หรือเทียบเท่ำ  
8,747 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 92 ลำ้นเหรียญออสเตรเลียและ 237 ลำ้นยูโร หรือเทียบเท่ำ 10,888 ล้ำนบำท) เพื่อค ำ้ประกัน 
เงินกูย้ืมจำกธนำคำรต่ำงประเทศ (หมำยเหต ุ22) 
 
ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
 งบกำรเงินรวม 

  
ล้ำนบำท 

ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย 

 
ล้ำนยูโร 

    

ภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรปรบัปรุงและกำรก่อสรำ้งอำคำรและ    
   กำรซือ้สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 634 - 38 
    

ภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรปรบัปรุงและกำรก่อสรำ้งอำคำรและ    
   กำรซือ้สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 1,860 1 67 
 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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19 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน  
 งบกำรเงินรวม (บำท) 

 

สิทธิในกำร
บริหำรสินทรัพย ์

 
ทรัพยส์ิน 

ทำงปัญญำ 

ต้นทุน 
กำรพัฒนำ 
แฟรนชำยส ์

 
ค่ำลิขสิทธิ์ 

แฟรนชำยส ์

 
 

ค่ำควำมนิยม 

 
เคร่ืองหมำย

กำรค้ำ 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร ์
ระหว่ำงติดต้ัง 

 
 

รวม 

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561          
รำคำทนุ 4,700,183,655 601,051,866 166,931,768 222,284,601 8,001,398,985 6,960,083,257 1,668,201,627 229,608,944 22,549,744,703 
หกั ค่ำตดัจ 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 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (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 7,609,590,946 6,960,082,456 587,233,233 229,608,944 19,875,743,012 

          

ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561          
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 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 
ซือ้สินทรพัย ์ 206,264,189 1,952,882 - 19,014,742 - 175,793 278,468,973 226,905,231 732,781,810 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุในบริษัทย่อย 4,455,982,832 - - - 261,970,194 39,788,267,833 849,314,858 - 45,355,535,717 
ปรบัปรุงงบกำรเงินยอ้นหลงัจำกมลูค่ำยตุิธรรม (หมำยเหต ุ37) (248,497,919) - - - 742,587,331 412,294,231 - - 906,383,643 
จ ำหน่ำย - สทุธิ (1,128,299,799) - - - - - (264,071) (1,713,733) (1,130,277,603) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (3,689,240) (518,130) - (1,148,759) - - (2,707,009) (108,500) (8,171,638) 
กำรจดัประเภทใหม ่ - - - - - - 139,473,882 (139,473,882) - 
โอน(ไป)มำจำกบญัชีอื่น (251,252) - - (1,356,572) - - 12,365,728 5,883,453 16,641,357 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (216,170,333) (2,015,912) (81,837) (10,626,004) - - (315,442,110) - (544,336,196) 
กำรดอ้ยค่ำ  - (2,137,397) - (790,962) - (35,438,330) (28,317,954) - (66,684,643) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (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 6,454,243,607 468,840,433 2,803,610 79,996,287 8,125,982,172 46,278,039,777 1,496,672,619 321,101,513 63,227,680,018 

          

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงใหม่)          
รำคำทนุ 9,721,927,070 586,361,615 166,931,768 240,903,297 8,552,475,650 46,313,478,908 4,663,905,482 321,101,513 70,537,085,303 
หกั ค่ำตดัจ 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 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (2,969,343) (3,224,124) - (2,646,334) - (35,439,131) (396,139,683) - (440,418,615) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 6,454,243,607 468,840,433 2,803,610 79,996,287 8,125,982,172 46,278,039,777 1,496,672,619 321,101,513 63,227,680,018 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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19 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (ต่อ) 

 งบกำรเงินรวม (บำท) 

 

สิทธิในกำร

บริหำรสินทรัพย ์

 

ทรัพยส์ิน 

ทำงปัญญำ 

ต้นทุน 

กำรพัฒนำ 

แฟรนชำยส ์

 

ค่ำลิขสิทธิ์ 

แฟรนชำยส ์

 

 

ค่ำควำมนิยม 

 

เคร่ืองหมำย

กำรค้ำ 

 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม 

คอมพิวเตอร ์

ระหว่ำงติดต้ัง 

 

 

รวม 
          

ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562          
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม) 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 
ปรบัปรุงงบกำรเงินยอ้นหลงัจำกมลูค่ำยตุิธรรม          

   (หมำยเหต ุ37) (248,497,919) - - - 742,587,331 412,294,231 - - 906,383,643 
          

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ปรบัปรุงใหม่) 6,454,243,607 468,840,433 2,803,610 79,996,287 8,125,982,172 46,278,039,777 1,496,672,619 321,101,513 63,227,680,018 
ซือ้สินทรพัย ์ 47,414,844 5,060,899 4,688,654 10,119,901 -    - 575,808,544 147,556,614 790,649,456 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุบริษัทย่อย (หมำยเหต ุ37) 412,540,958 - - 6,926,120 1,840,479,311 - 6,069,454 - 2,266,015,843 
กำรปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัซือ้กิจกำร (หมำยเหต ุ37) - - - - (58,149,129) 13,931,760 - - (44,217,369) 
จ ำหน่ำย - สทุธิ (39,709,157) (2,073,545) - - - - (4,982,475) (204,125) (46,969,302) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - - (276,829) (4,945,596) - - (3,465,041) (40,624) (8,728,090) 
กำรจดัประเภทใหม ่ (394,726,492) - - - - - 553,933,504 (159,207,012) - 
โอน(ไป)มำจำกบญัชีอื่น 41,304,371 - - - - - 5,288,616 (6,150,791) 40,442,196 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (575,900,253) (1,865,155) (286,135) (11,669,649) - - (731,596,792) - (1,321,317,984) 
กำรดอ้ยค่ำ  - 2,137,397 - 818,279 - (142,502,223) 810,505 - (138,736,042) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 3,046,892,571 (40,472,462) 1,204,710 1,432,196 (350,363,577) (7,728,592,768) 13,973,742 (2,077,448) (5,058,003,036) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 8,992,060,449 431,627,567 8,134,010 82,677,538 9,557,948,777 38,420,876,546 1,912,512,676 300,978,127 59,706,815,690 
          

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562          
รำคำทนุ 11,889,567,859 540,432,920 171,343,593 253,003,721 9,954,442,255 38,565,820,907 5,088,875,673 300,978,127 66,764,465,055 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,894,771,014) (107,793,707) (163,209,583) (168,498,128) (396,493,478) - (3,175,760,311) - (6,906,526,221) 

หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (2,736,396) (1,011,646) - (1,828,055) - (144,944,361) (602,686) - (151,123,144) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 8,992,060,449 431,627,567 8,134,010 82,677,538 9,557,948,777 38,420,876,546 1,912,512,676 300,978,127 59,706,815,690 
 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยจ ำนวน 854 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 368 ล้ำนบำท) แสดงไว้ในต้นทุนขำยและบริกำร จ ำนวน 49 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 47 ล้ำนบำท) อยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และจ ำนวน 418 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2561 : 129 ลำ้นบำท) อยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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19 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงติดต้ัง 

 
 

รวม 
    

วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 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 ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 3,054,421 784,113 3,838,534 
ซือ้สินทรพัย ์ 220,248 19,722,970 19,943,218 
กำรจดัประเภทใหม่ 864,438 (864,438) - 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,001,391) - (1,001,391) 

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

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 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 
    

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 3,137,716 19,642,645 22,780,361 
ซือ้สินทรพัย ์ 3,748,622 2,346,020 6,094,642 
กำรจดัประเภทใหม่ 21,988,665 (21,988,665) - 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (2,723,428) - (2,723,428) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 26,151,575 - 26,151,575 
    

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 72,120,745 - 72,120,745 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (45,969,170) - (45,969,170) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 26,151,575 - 26,151,575 
 

สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย์ของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงจ ำนวนเงิน 162 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 3,417 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2561 : 163 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 3,723 ลำ้นบำท) ไดน้ ำไปวำงเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจำกธนำคำร
ต่ำงประเทศ (หมำยเหต ุ22) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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19 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (ต่อ) 
 

 ค่ำควำมนิยมและเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
 

มลูค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใช้ กำรค ำนวณดงักล่ำว
ใช้ประมำณกำรกระแสเงินสดก่อนภำษีซึ่งอ้ำงอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งได้รับอนุมัติ 
จำกผูบ้ริหำร กระแสเงินสดหลงัจำกปีท่ี 5 ใชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเติบโตดงักล่ำวในตำรำงขำ้งล่ำง อตัรำกำรเติบโตดงักล่ำว
ไม่สงูกว่ำอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยของส่วนงำนท่ีหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 

ค่ำควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรคำ้ไดถ้กูปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGUs) ท่ีถกูก ำหนดตำมส่วนงำน 
 

กำรปันส่วนของค่ำควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรคำ้ใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสำมำรถแสดงไดด้งันี ้
 

 งบกำรเงินรวม 

 วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

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

ค่ำควำมนิยม 3,043 6,514 9,557 4,271 3,854 8,125 
เครื่องหมำยกำรคำ้ 32,245 6,176 38,421 39,510 6,768 46,278 
 

ขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี ้
 

 ธุรกิจโรงแรมและสปำ ธุรกิจร้ำนอำหำร 
   

ก ำไรขัน้ตน้1 รอ้ยละ 39 - รอ้ยละ 67 รอ้ยละ 27 - รอ้ยละ 76 
อตัรำกำรเติบโต2 รอ้ยละ 2 - รอ้ยละ 19 รอ้ยละ 2 - รอ้ยละ 24 
อตัรำคิดลด3 รอ้ยละ 5 - รอ้ยละ 12 รอ้ยละ 5 - รอ้ยละ 9 
 

1  ก ำไรขัน้ตน้จำกงบประมำณ 
2  อัตรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักของกระแสเงินสดส ำหรบัรอบระยะเวลำท่ีครอบคลุมโดยงบประมำณหรือประมำณ  

กำรทำงกำรเงินล่ำสดุ 
3  อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงินสด 
 

ขอ้สมมติฐำนเหล่ำนีไ้ดถ้กูใชเ้พื่อกำรวิเครำะหห์น่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดภำยในส่วนงำนธุรกิจ 
 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำก ำไรขัน้ตน้จำกงบประมำณโดยอำ้งอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตท่ีผ่ำนมำประกอบกบักำรคำดกำรณก์ำรเติบโต
ของตลำด อัตรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีใชส้อดคลอ้งกับประมำณกำรท่ีรวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม ซึ่งอัตรำคิดลด
ตอ้งเป็นอตัรำก่อนหกัภำษีท่ีสะทอ้นถึงควำมเสี่ยงซึ่งเป็นลกัษณะเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนนัน้ ๆ 
 

ข้อสมมติฐำนท่ีส ำคัญท่ีจะมีผลกระทบต่อมูลค่ำกำรใช้ ได้แก่ อัตรำคิดลด ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้พิจำรณำควำมอ่ อนไหวของ 
กำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำคิดลดท่ีมีต่อหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดบำงแห่งภำยใตธุ้รกิจโรงแรมและสปำ ซึ่งมีมูลค่ำจำกกำรใช้
มำกกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีรวมกันประมำณ 399 ล้ำนบำท ในกรณีนี ้หำกอัตรำคิดลดก่อนหักภำษีเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 1 ต่อปี  
จำกประมำณกำรของผูบ้ริหำรจะท ำใหก้ลุ่มกิจกำรเกิดกำรดอ้ยค่ำประมำณ 486 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรบัหน่วยสินทรพัย ์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดอื่นยงัคงมีมลูค่ำจำกกำรใชซ้ึ่งมำกกว่ำมลูค่ำตำมบญัชีเพียงพอ 
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20 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561   
รำคำทุน 4,851,710,778 18,690,531 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,393,229,629) (18,067,682) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 2,458,481,149 622,849 
   

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 2,458,481,149 622,849 
ซือ้สินทรพัย ์ 52,201,756 - 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (5,883,778) - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (11,029,826) - 
โอนมำจำกบญัชีอื่น 139,101,501 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (169,550,988) (622,849) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (69,640,853) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 2,393,678,961 - 
   

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561   

รำคำทุน 4,995,236,349 18,690,531 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,601,557,388)  (18,690,531) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 2,393,678,961 - 
   

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ  2,393,678,961 - 

ซือ้สินทรพัย ์ 51,301,245 11,088,000 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (1,377,392) - 
โอนมำจำกบญัชีอื่น (25,092,935) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (192,114,082) (1,848,000) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (51,701,293) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 2,174,694,504 9,240,000 
   

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562   

รำคำทุน 4,838,075,326 29,778,531 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,663,380,822) (20,538,531) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 2,174,694,504 9,240,000 
   
 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยจ ำนวน 103 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 101 ลำ้นบำท) แสดงไวใ้นตน้ทุนขำยและบริกำร จ ำนวน 75 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 :  
49 ลำ้นบำท) อยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย และจ ำนวน 14 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 18 ลำ้นบำท) อยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 
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21 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ปรับปรุงใหม่)  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัทอื่น 1,240,863,823 1,170,018,798 - - 
เงินมดัจ ำ 1,788,990,285 1,746,885,224 10,868,546 10,966,209 
ค่ำใชจ้่ำยรอกำรตดับญัชี 108,256,422 124,758,053 538,641 285,038 

อื่น ๆ 2,749,319,964 1,271,080,141 2,156,077,944 407,408,127 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  5,887,430,494 4,312,742,216 2,167,485,131 418,659,374 

 
22 เงินกู้ยืม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร - 46,895,892 - - 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 300,000,000 3,433,642,576 300,000,000 3,427,833,826 

รวม 300,000,000 3,480,538,468 300,000,000 3,427,833,826 
     

เงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมำยเหต ุ16) - - 4,338,917,425 2,089,180,139 
     

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
   ภำยในหน่ึงปี     
   หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 11,500,436 13,998,602 - - 

   เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 5,659,718,000 9,635,759,029 2,935,438,202 9,303,839,271 

รวม 5,671,218,436 9,649,757,631 2,935,438,202 9,303,839,271 
     

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 4,000,000,000 4,502,710,140 4,000,000,000 4,500,000,000 
     

รวมเงินกูย้ืมหมนุเวียน 9,971,218,436 17,633,006,239 11,574,355,627 19,320,853,236 
     

ไม่หมุนเวียน     
หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 15,841,420 21,823,896 - - 
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 39,010,772,801 73,231,947,709 16,268,952,920 61,687,828,310 

หุน้กู ้ 63,375,519,560 36,007,094,338 51,064,612,531 22,575,011,352 

รวมเงินกูย้ืมไม่หมนุเวียน 102,402,133,781 109,260,865,943 67,333,565,451 84,262,839,662 
     

รวมเงินกู้ยืม 112,373,352,217 126,893,872,182 78,907,921,078 103,583,692,898 
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22 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 82,867,706,738 70,991,667,581 
กำรกูย้ืมเพิ่ม 19,883,384,288 4,588,452,254 
กำรจ่ำยช ำระคืน (53,134,380,336) (52,767,568,958) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ 240,704,765 139,284,637 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ (3,745,146,700) (3,747,444,392) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,441,777,954) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 44,670,490,801 19,204,391,122 
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22 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีมีสำระส ำคญัของกลุ่มกิจกำรและบริษัท ประกอบดว้ย 
 

  งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร     
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

  

  
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 

  

ก ำหนดช ำระคืน สกุลเงิน ล้ำน ล้ำน เงื่อนไข อัตรำดอกเบีย้ 
  

  
  

ในปี พ.ศ. 2563 บำท 2,000 2,000 ไม่มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้คงที่ 
ในระหว่ำงปี 2561-2563 เหรียญออสเตรเลีย 21 21 ไม่มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BBSY บวกดว้ยอตัรำ 

   รอ้ยละคงที่ต่อปี 
ในปี พ.ศ. 2566 เหรียญสหรฐัอเมริกำ 238 238 ไม่มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกดว้ยอตัรำ 

   รอ้ยละคงที่ต่อปี 
ในระหว่ำงปี 2561-2563 ปอนดส์เตอริง 12.5 12.5 ไม่มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกดว้ยอตัรำ 

   รอ้ยละคงที่ต่อปี 
ในปี พ.ศ. 2569 ยโูร 78.5 78.5 ไม่มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั EURIBOR บวกดว้ยอตัรำ 

   รอ้ยละคงที่ต่อปี 
ในปี พ.ศ. 2566 ยโูร 168.9 168.9 ไม่มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั EURIBOR บวกดว้ยอตัรำ 

   รอ้ยละคงที่ต่อปี 
ในปี พ.ศ. 2565 เหรียญสหรฐัอเมริกำ 30 30 ไม่มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกดว้ยอตัรำ 

   รอ้ยละคงที่ต่อปี 
ในปี พ.ศ. 2563 เหรียญออสเตรเลีย 104.5 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BBSY บวกดว้ยอตัรำ 

   รอ้ยละคงที่ต่อปี 
ในระหว่ำงปี 2561-2565 เหรียญออสเตรเลีย 33.3 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BBSY บวกดว้ยอตัรำ 

   รอ้ยละคงที่ต่อปี 
ในปี พ.ศ. 2564 เหรียญออสเตรเลีย 18.6 - มีหลกัประกนั บริษัทย่อยไดใ้ชสิ้นทรพัย์ 

   ของโรงแรมเพื่อค ำ้ประกนั (หมำยเหต ุ18) 
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BBSY บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2560-2563 เหรียญสหรฐัอเมริกำ 19.5 - มีหลกัประกนั 
 

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2563-2564 เหรียญออสเตรเลีย 12.1 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BBSY บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2561-2565 ยโูร 12.1 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั EURIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2561-2563 เหรียญออสเตรเลีย 176.3 - มีหลกัประกนั บริษัทย่อยไดใ้ชสิ้นทรพัย์ 
   ของโรงแรมเพื่อค ำ้ประกนั 
  (หมำยเหต ุ18 และ 19) 

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BBSY บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2562-2568 เหรียญสหรฐัอเมริกำ 4.5 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวัของตน้ทุนเงินทุน บวกดว้ย 
   อตัรำรอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2564-2569 มำเลเซียริงกิต 116.8 - มีหลกัประกนั  
 

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั KLIBOR บวกดว้ย 
   อตัรำรอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2563-2566 มำเลเซียริงกิต 47.2 - มีหลกัประกนั  
 

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั KLIBOR บวกดว้ย 
   อตัรำรอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2563-2579 ยโูร 109.3 - มีหลกัประกนั บริษัทย่อยไดใ้ชสิ้นทรพัย์ 
   ของโรงแรมเพื่อค ำ้ประกนั (หมำยเหต ุ18) 

อตัรำดอกเบีย้อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั และประจ ำ 

ในปี พ.ศ. 2567 ยโูร 350 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั EURIBOR บวกดว้ย 
   อตัรำรอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2565-2574 บำท 672.4 - มีหลกัประกนั 
 

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั MLR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงที่ต่อปี 

 

รำคำตำมบญัชีของเงินกูย้ืมระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 มีมลูค่ำใกลเ้คียงกบัมลูค่ำยตุิธรรม 
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หุ้นกู ้
 
หุน้กูป้ระกอบดว้ย 
 

   งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
  

   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม   

  ระยะเวลำ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 อัตรำ  
วันท่ีออก ก ำหนดช ำระคืน (ปี) ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ดอกเบีย้ เง่ือนไข 

         
ตลุำคม 2554 ตลุำคม 2564 10 300 300 300 300  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
สิงหำคม 2555 สิงหำคม 2565 10 2,700 2,700 2,700 2,700  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2557 มีนำคม 2562 5 - 4,500 - 4,500  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2563 5 4,000 4,000 4,000 4,000  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2568 10 4,000 4,000 4,000 4,000  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2559 มีนำคม 2564 5 2,800 2,800 2,800 2,800  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2559 มีนำคม 2574 15 1,200 1,200 1,200 1,200  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
เมษำยน 2560 ตลุำคม 2566 6 12,311 12,718 - -  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
กรกฎำคม 2560 กรกฎำคม 2570 10 1,508 1,622 1,508 1,622  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2567 7 1,000 1,000 1,000 1,000  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2575 15 1,000 1,000 1,000 1,000  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2561 มีนำคม 2571 10 1,000 1,000 1,000 1,000  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
ตลุำคม 2561 ตลุำคม 2576 15 2,698 2,970 2,698 2,970  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2564 2 1,500 - 1,500 -  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2565 3 7,700 - 7,700 -  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2567 5 6,800 - 6,800 -  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2572 10 7,500 - 7,500 -  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2574 12 4,000 - 4,000 -  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2577 15 5,500 - 5,500 -  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

 
กำรเปลี่ยนแปลงของหุน้กูส้ำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 

 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 40,509,804,478 27,075,011,352 
ออกหุน้กูเ้พิ่ม 32,894,070,000 32,894,070,000 
กำรจ่ำยช ำระคืน (4,500,000,000) (4,500,000,000) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ 26,341,352 26,341,352 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ (430,810,173) (430,810,173) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,123,886,097) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 67,375,519,560 55,064,612,531 
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หุน้กูท้ัง้หมดดงักล่ำวขำ้งตน้มีเงื่อนไขของขอ้ก ำหนดและสิทธิของผูถื้อหุน้กูซ้ึ่งไดร้ะบุขอ้ปฏิบตัิและขอ้จ ำกัดบำงประกำร เช่น กำรด ำรง
อัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น กำรจ่ำยเงินปันผลและกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือจ ำน ำทรพัย์สินอันเป็นสำระส ำคัญท่ีใชใ้นกำร
ประกอบธุรกจิหลกั 
 
ท่ีประชุมสำมัญของผูถื้อหุน้ของบริษัทเมื่อวนัท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2560 ไดม้ีมติอนุมตัิใหอ้อกและเสนอขำยหุน้กูเ้พิ่มเติม ซึ่งเมื่อรวม
กบัหุน้กูเ้ดิมของบริษัทท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะใดขณะหน่ึงมีวงเงินรวมกันไม่เกิน 45,000 ลำ้นบำท (ตำมหลกัเกณฑเ์งินทุน
หมนุเวียน) 
 
ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ของบริษัทเมื่อวนัท่ี 9 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ไดม้ีมติอนุมัติใหอ้อกและเสนอขำยหุน้กู้เพิ่มเติมในจ ำนวน 
ไม่เกิน 50,000 ลำ้นบำท ซึ่งเมื่อรวมกับหุน้กู้เดิมของบริษัทท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะใดขณะหน่ึง ตอ้งมีจ ำนวนรวมกัน  
ไม่เกิน 95,000 ลำ้นบำท (ตำมหลกัเกณฑเ์งินทนุหมนุเวียน) 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีหุน้กู้ท่ียังไม่ได้ออกและเสนอขำยเป็นจ ำนวนเงิน 15,748 ลำ้นบำท ตำมมติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ขำ้งตน้ 
 
รำคำตำมบญัชีและมลูค่ำยตุิธรรมของหุน้กูข้องกลุ่มกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม มีดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม 

 รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

หุน้กู ้ 67,376 40,510 71,390 40,876 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

หุน้กู ้ 55,065 27,075 59,039 27,442 
 
มลูค่ำยุติธรรมค ำนวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใชอ้ตัรำตลำดท่ีก ำหนดโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย ณ วันท่ีในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน กลุ่มกิจกำรค ำนวณมลูค่ำยตุิธรรมถือเป็นกำรวดัเป็นมลูค่ำระดบัท่ี 2 
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ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงินกูย้ืมของกลุ่มกิจกำรและบริษัท มีดงันี  ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

เงินกูย้ืม     
   - อตัรำดอกเบีย้คงท่ี 54,837 45,800 45,922 29,443 

   - อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 57,536 81,094 32,986 74,141 

รวมเงินกูย้ืม 112,373 126,894 78,908 103,584 

 
อตัรำดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 2.36 2.33 2.99 2.16 
หุน้กู ้ 3.17 - 3.76 3.47 3.76 3.32 
 
มลูค่ำยุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยำวค ำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซึ่งคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้เงินกูย้ืมที่ฝ่ำยบริหำรคำดว่ำ
กลุ่มกิจกำรและบริษัทจะตอ้งจ่ำย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มกิจกำรค ำนวณมลูค่ำยุติธรรมถือกำรวดัเป็นมลูค่ำระดบัท่ี 2 
ส่วนมลูค่ำยตุิธรรมของเงินกูย้ืมระยะสัน้ และหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำระยะยำวใกลเ้คียงกบัรำคำตำมบญัชีของรำยกำรดงักล่ำว 
 
ระยะเวลำกำรครบก ำหนดของเงินกูย้ืมระยะยำว สำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 5,660 9,636 2,935 9,304 
ครบก ำหนดภำยในระหว่ำง 2 - 5 ปี 32,567 71,948 13,626 61,688 

ครบก ำหนดมำกกว่ำ 5 ปี 6,443 1,284 2,643 - 

รวมเงินกูย้ืมระยะยำว 44,670 82,868 19,204 70,992 
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วงเงินกู้ยืม 
 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งัต่อไปนี ้
 วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ล้ำนเหรียญ   ล้ำนเหรียญ ล้ำนรูปี ล้ำนมำเลเซีย  ล้ำนเหรียญ  
 สหรัฐอเมริกำ ล้ำนยูโร ล้ำนหยวน เรียล อินเดีย ริงกิต ล้ำนบำท สหรัฐอเมริกำ ล้ำนบำท 
          

อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว          
   ระยะสัน้ 339 15 125 5 65 - 8,200 339 8,200 

   ระยะยำว - 121 - - - 3 1,028 - 4,097 

 339 136 125 5 65 3 9,228 339 12,297 

 
 วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ล้ำนเหรียญ   ล้ำนเหรียญ ล้ำนรูปี ล้ำนมำเลเซีย  ล้ำนเหรียญ  

 สหรัฐอเมริกำ ล้ำนยูโร ล้ำนหยวน เรียล อินเดีย ริงกิต 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 

 
23 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรับปรุงใหม่)   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หนีก้ำรคำ้ - บริษัทอื่น 11,242,774,344 11,968,448,191 8,187,742 8,825,672 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน     

   (หมำยเหต ุ16) 45,685,687 18,590,565 24,817,993 24,750,765 
เจำ้หนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมำยเหต ุ16) 19,096,831 9,262,557 10,382,349 5,561,012 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 6,831,586,650 5,589,066,391 657,212,788 416,831,522 
เจำ้หนีค้่ำก่อสรำ้ง 286,783,023 231,410,541 38,884 107,447 

เจำ้หนีอ้ื่น 1,610,252,822 1,965,435,712 13,009,716 82,227,329 

รวมเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 20,036,179,357 19,782,213,957 713,649,472 538,303,747 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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24 หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรับปรุงใหม่)   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินมดัจ ำค่ำหอ้งพกั 774,675,094 652,685,574 16,466,170 13,583,269 
เจำ้หนีก้รมสรรพำกร 351,766,510 396,494,745 1,520,987 1,290,061 

อื่น ๆ 2,346,266,133 2,299,863,784 10,836,991 23,142,242 

รวมหนีส้ินหมนุเวียนอื่น 3,472,707,737 3,349,044,103 28,824,148 38,015,572 

 
25 ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชนพ์นักงำน  

 
จ ำนวนท่ีรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรับปรุงใหม่)   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชนพ์นกังำน 1,322,469,480 1,367,807,578 17,613,950 16,317,710 
 
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษียณอำยุ ตำมอัตรำเงินเดือนเดือนสุดท้ำยซึ่งให้ผลประโยชน์แก่สมำชิกในรูปกำรประกันระดับ  
เงินเกษียณอำยุท่ีจะได้รบั โดยผลประโยชนท่ี์ให้จะขึน้อยู่กับระยะเวลำกำรท ำงำนและเงินเดือนในปีสุดท้ำยของสมำชิกก่อน  
ท่ีจะเกษียณอำย ุ
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรับปรุงใหม่)   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

มลูค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนัท่ีไม่ได ้     
   จดัใหม้ีกองทนุ 1,322,469,480 1,367,807,578 17,613,950 16,317,710 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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25 ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชนพ์นักงำน (ต่อ) 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมีดงันี  ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรับปรุงใหม่)   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

วนัท่ี 1 มกรำคม 1,367,807,578 222,234,045 16,317,710 16,823,424 
ปรบัปรุงงบกำรเงินยอ้นหลงัจำกมลูค่ำยตุิธรรม     
   (หมำยเหต ุ37) - 456,000,000 - - 
ขำดทนุ(ก ำไร)จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ของ     
   ภำระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน - 97,350,183 - (3,458,860) 
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำนท่ีไดม้ำจำก     
   กำรลงทนุในบริษัทย่อย (หมำยเหต ุ37) - 606,555,523 - - 
ตน้ทนุบริกำรในอดีต 47,802,962 - 3,554,720 - 
ตน้ทนุบริกำรปัจจบุนั 85,982,529 37,526,630 1,854,258 3,134,911 
ตน้ทนุดอกเบีย้ 8,285,689 7,306,432 485,052 361,755 
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน ์ (74,885,257) (50,609,157) (4,597,790) (543,520) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (112,524,021) (8,556,078) - - 

วนัท่ี 31 ธันวำคม 1,322,469,480 1,367,807,578 17,613,950 16,317,710 
 

เมื่อวันท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับแก้ไขไดถู้กประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยจะมีผล
บงัคบัใชเ้มื่อพน้ก ำหนด 30 วนันับแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ กำรเปลี่ยนแปลงที่ส  ำคญัไดแ้ก่ ค่ำชดเชยส ำหรบัพนกังำน
ท่ีเกษียณอำยุและมีอำยุงำนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 20 ปีจะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจำ้งสดุทำ้ยเป็น 400 วนัของค่ำจำ้ง
อตัรำสดุทำ้ย ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงนีไ้ดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนบริกำรในอดีตในระหว่ำงปี 
 

จ ำนวนท่ีรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนส ำหรบัแต่ละรำยกำรมีดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนบริกำรในอดีต 47,802,962 - 3,554,720 - 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 85,982,529 37,526,630 1,854,258 3,134,911 

ตน้ทุนดอกเบีย้ 8,285,689 7,306,432 485,052 361,755 

รวม (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ้่ำย     

   ผลประโยชนพ์นกังำน) 142,071,180 44,833,062 5,894,030 3,496,666 
 

ค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดจ ำนวน 142 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 45 ลำ้นบำท) ถูกรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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25 ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชนพ์นักงำน (ต่อ) 
 

ภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไวโ้ดยแยกแสดงเป็นแต่ละประเทศ มีดงันี ้ 
 
 งบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงใหม่) 

 ไทย แอฟริกำใต้ ออสเตรเลีย ศรีลังกำ ยุโรป รวม ไทย แอฟริกำใต้ ออสเตรเลีย ศรีลังกำ ยุโรป รวม 
             

มลูค่ำปัจจุบนั             
   ของภำระผกูพนั             
รวม 324 9 8 3 978 1,322 262 19 7 3 1,077 1,368 

 

ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกันภยัท่ีใชเ้ป็นดงันี  ้
 

 งบกำรเงินรวมและ 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

อตัรำคิดลด รอ้ยละ 1.2 - รอ้ยละ 4.00 รอ้ยละ 1.43 - รอ้ยละ 4.00 
อตัรำเงินเฟ้อ รอ้ยละ 2.5 รอ้ยละ 2.5 
อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของเงินเดือนท่ีคำดไว ้ รอ้ยละ 0.5 - รอ้ยละ 7 รอ้ยละ 1.4 - รอ้ยละ 7 
 

กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 กำรเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไว้ 

 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
       

อตัรำคิดลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 31.19 ลดลง รอ้ยละ 16.5 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 27.17 เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 5 
อตัรำกำรเพ่ิมขึน้ของเงินเดือน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 7.30 เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 6.56 ลดลง รอ้ยละ 5.32 ลดลง รอ้ยละ 1.63 
อตัรำกำรลำออก รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 5 ลดลง รอ้ยละ 15.95 ลดลง รอ้ยละ 15.95 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 21.36 เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 21.36 
 

กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งตน้นีอ้ำ้งอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีใหข้อ้สมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบตัิสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติอำจมีควำมสัมพันธ์กัน ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว 
ของภำระผูกพนัผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชวิ้ธีเดียวกนั (มลูค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนั
โครงกำรผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไวค้  ำนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ Projected Unit Credit Method ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลำรำยงำน) ในกำรค ำนวณหนีส้ินบ ำเหน็จบ ำนำญท่ีรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

 
ธุรกิจโรงแรม

และสปำ 
ธุรกิจ

ร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก 
    

ระยะเวลำถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักของภำระผกูพนัตำมโครงกำร    
   ผลประโยชน ์ 13.7 ปี 14.3 ปี 13.7 ปี 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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25 ประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชนพ์นักงำน (ต่อ) 
 
ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชนท่ี์ยงัไม่ไดค้ิดลด สำมำรถวิเครำะหต์ำมก ำหนดช ำระมีดงันี ้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-2 ปี ระหว่ำง 2-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
      

วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562      

ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอำย ุ 27 99 324 1,457 1,907 

รวม 27 99 324 1,457 1,907 
      

วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      

ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอำย ุ 13 35 224 1,294 1,566 

รวม 13 35 224 1,294 1,566 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-2 ปี ระหว่ำง 2-5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
      

วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562      

ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำย ุ 0.1 3 1 46 50 

รวม 0.1 3 1 46 50 
      

วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561      

ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำย ุ 0.4 2 0.8 47 50 

รวม 0.4 2 0.8 47 50 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

110 

26 หนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรับปรุงใหม่)   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดร้อตดับญัชี 351,432,632 184,448,959 38,680 794,341 
เงินมดัจ ำค่ำเช่ำ 114,813,023 119,557,428 2,233,305 613,950 
ค่ำเช่ำท่ีดินคำ้งจ่ำย 453,432,729 323,431,947 - - 
ประมำณกำรรือ้ถอน 359,560,054 334,305,872 - - 

อื่น ๆ 3,576,172,061 3,908,128,673 2,874,771 2,874,770 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 4,855,410,499 4,869,872,879 5,146,756 4,283,061 
 

27 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวม 

 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมัญ 
ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุ้น รวม 

 สำมัญ บำท บำท บำท 
     

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 4,618,914,291 4,618,914,291 15,014,609,717 19,633,524,008 

กำรออกหุน้ - - - - 

วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 4,618,914,291 4,618,914,291 15,014,609,717 19,633,524,008 

กำรออกหุน้  90,259 90,259 3,790,878 3,881,137 

วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 4,619,004,550 4,619,004,550 15,018,400,595 19,637,405,145 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมัญ 
ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุ้น รวม 

 สำมัญ บำท บำท บำท 
     

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 4,618,914,291 4,618,914,291 14,988,957,341 19,607,871,632 

กำรออกหุน้ - - - - 

วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 4,618,914,291 4,618,914,291 14,988,957,341 19,607,871,632 

กำรออกหุน้  90,259 90,259 3,790,878 3,881,137 

วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 4,619,004,550 4,619,004,550 14,992,748,219 19,611,752,769 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 หุน้จดทะเบียนทัง้หมดประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 4,849,860,006 หุน้ (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 
4,618,914,291 หุน้) ซึ่งมีมูลค่ำหุน้ละ 1 บำท โดยมีหุน้สำมัญจ ำนวน 4,619,004,550 หุน้ (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 4,618,914,291 หุน้) 
ท่ีไดอ้อกและช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

111 

 
28 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมัญ 

 
กลุ่มกิจกำรไดม้ีกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท โดยผ่ำนกำรอนุมตัิจำกกำรประชมุผูถื้อหุน้ กลุ่มกิจกำรไม่ไดบ้นัทึกตน้ทุนส ำหรบัมลูค่ำยตุิธรรมหรือมลูค่ำท่ีแทจ้ริงของใบส ำคญั
แสดงสิทธิซือ้หุน้สำมญัดงักล่ำวในงบกำรเงินนี ้
 

    
ณ วันท่ี  

31 ธันวำคม 
 

เพิ่มขึน้  
ณ วันท่ี  

31 ธันวำคม 

    พ.ศ. 2561 ระหว่ำงปี ลดลงระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 

   

 
 

ก ำหนดวันท่ีใช้สิทธิ 

 
 

จ ำนวนคงเหลือ 

 
 

จ ำนวน 

 
 

ใช้สิทธิ 

 อัตรำกำรใช้สิทธิ 
ซือ้หุ้นสำมัญ 
ต่อใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ  

หุ้นสำมัญ 
ออกเพิ่ม 

ระหว่ำงงวด 

 รำคำในกำร 
ใช้สิทธิซือ้ 
หุ้นสำมัญ  

 
 

จ ำนวนเงิน 

 
 

จ ำนวนคงเหลือ 
ออกโดย จัดสรรให้แก่ วันท่ีอนุมัติ คร้ังแรก คร้ังสุดท้ำย ล้ำนหน่วย ล้ำนหน่วย ล้ำนหน่วย  1 หน่วย  หุ้น บำท  ล้ำนบำท ล้ำนหน่วย 

             

บริษัท ผูถ้ือหุน้เดิม (MINT – W6) 4 มิถนุำยน 2562 15 สิงหำคม 2562 30 กนัยำยน 2564 - 231 0.1 1:1 0.1 43 3.9 231 

 รวมกำรออกโดยบริษัท    - 231 0.1  0.1  3.9 231 

 
ท่ีประชุมสำมัญของผูถื้อหุน้ของบริษัทเมื่อวันท่ี 22 เมษำยน พ.ศ. 2562 ไดม้ีมติอนุมัติใหอ้อกใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมัญของบริษัท (MINT-W6) จ ำนวนไม่เกิน 230,945,715 หน่วย เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม  
โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีอำยไุม่เกิน 2 ปี นบัจำกวนัท่ีไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้แรก และมีอตัรำกำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ ท่ีรำคำใชส้ิทธิ 43 บำทต่อหุน้ 

 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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29 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

วนัท่ี 1 มกรำคม  464,178,907 464,178,907 

จดัสรรระหว่ำงปี 20,807,094 - 

วนัท่ี 31 ธันวำคม 484,986,001 464,178,907 

 
ภำยใตพ้ระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด บริษัทตอ้งจัดสรรส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหลงัหัก
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ส ำรองดังกล่ำว 
เป็นส ำรองที่ไม่สำมำรถจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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30 องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

ส่วนต ่ำจำกกำร 
รวมกิจกำร 
ภำยใต้กำร 

ควบคุมเดียวกัน 

 
ส่วนต ่ำจำกกำร 

ลงทุนเพ่ิม 
ในบริษัทย่อย 

 
 

ผลกระทบ 
จำก TAS 29 

กำรเปลี่ยนแปลง 
ในมูลค่ำของ 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขำย 

 
 

กำรแปลงค่ำ 
งบกำรเงิน 

 
 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

วันที ่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 
ผลกระทบจำกสภำพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง - - 229,102,812 - - 229,102,812 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - - (1,900,351,411) (1,900,351,411) 

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 (755,412,590) (1,841,755,212) 229,102,812 4,497,090 (4,088,817,307) (6,452,385,207) 
       

       

วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (755,412,590) (1,841,755,212) 229,102,812 4,497,090 (4,088,817,307) (6,452,385,207) 
กำรตีรำคำ - - - (430,485) - (430,485) 
ผลกระทบจำกสภำพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง - - 38,824,496 - - 38,824,496 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - - (3,056,047,930) (3,056,047,930) 

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 (755,412,590) (1,841,755,212) 267,927,308 4,066,605 (7,144,865,237) (9,470,039,126) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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30 องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส่วนต ่ำจำกกำร กำรเปลี่ยนแปลง  
 รวมกิจกำร ในมูลค่ำของ  
 ภำยใต้กำร เงินลงทุนใน  
 ควบคุมเดียวกัน หลักทรัพยเ์ผื่อขำย รวม 
 บำท บำท บำท 
    

วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 (587,397,515) 6,827,945 (580,569,570) 
กำรตีรำคำ - (3,037,255) (3,037,255) 

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 (587,397,515) 3,790,690 (583,606,825) 
    

วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (587,397,515) 3,790,690 (583,606,825) 
กำรตีรำคำ - (956,500) (956,500) 

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 (587,397,515) 2,834,190 (584,563,325) 
 
31 รำยได้อื่น 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค้่ำเช่ำ 255,571,676 213,495,150 - 35,671,726 
รำยไดจ้ำกกำรขำยของสมนำคณุ 163,540,321 157,366,394 - - 
รำยไดค้่ำขนส่ง 200,418,875 180,574,918 - - 
เงินสนบัสนุน 177,507,930 192,651,383 - - 
รำยไดค้่ำท่ีปรกึษำ 133,144,205 161,817,849 - - 
ขำยวตัถดุิบใหแ้ฟรนชำยส ์ 27,248,025 39,353,720 - - 
รำยไดค้่ำซ่อมบ ำรุง 61,316,967 54,337,739 - - 
รำยไดภ้ำษีโรงเรือน 13,787,586 16,303,797 - - 
รำยไดจ้ำกเครื่องหมำยกำรคำ้ 109,992,303 113,995,395 - - 
ก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำยตุิธรรม - 120,802,405 - - 
ก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบั 4,743,436,894 - - - 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุ 1,350,340,011 - - - 

อื่น ๆ 2,078,652,218 882,267,714 564,590,457 118,652,198 

รวมรำยไดอ้ื่น 9,314,957,011 2,132,966,464 564,590,457 154,323,924 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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31 รำยได้อื่น (ต่อ) 
 

ระหว่ำงปี พ.ศ.2562 กลุ่มกิจกำรไดเ้สรจ็สิน้กำรท ำกำรขำยและเช่ำกลบั ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 

• กลุ่มกิจกำรเขำ้ท ำสัญญำซือ้ขำยหุน้เพื่อขำยหุน้สำมัญรอ้ยละ 100 ของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ 2 บริษัทท่ีเป็นเจำ้ของ
โรงแรม 3 แห่ง ในรำคำขำยขัน้ตน้ 313 ลำ้นยโูร (หรือเทียบเท่ำ 10.7 พนัลำ้นบำท) และตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรท ำรำยกำร
จ ำนวน 28 ล้ำนยูโร (หรือเทียบเท่ำ 955 ล้ำนบำท) ตำมข้อมูลของผู้บริหำร มูลค่ำสินทรพัย์สุทธิของบริษัทย่อยเหล่ำนี ้  
ณ วนัปิดรำยกำรตำมท่ีระบุในสญัญำ มีมลูค่ำประมำณ 146 ลำ้นยูโร (หรือเทียบเท่ำ 4,981 ลำ้นบำท) ท ำใหก้ิจกำรมีก ำไร
จำกกำรขำยจ ำนวน 139 ลำ้นยโูร (หรือเทียบเท่ำ 4,743 ลำ้นบำท) 
 

• หลังจำกกำรท ำรำยกำรขำยเสร็จสิน้ กลุ่มกิจกำรเขำ้ท ำสัญญำเช่ำโรงแรมดังกล่ำว ซึ่งให้สิทธิกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำร
โรงแรมในระยะเวลำขั้นต ่ำ 20 ปี โดยมีสิทธิในกำรต่อสัญญำจนถึง 60 ปี กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยค่ำเช่ำรำยปีซึ่งแปรผัน 
ตำมรำยได้ท่ีเกิดขึน้จำกโรงแรมดังกล่ำว ซึ่งไม่ น้อยกว่ำจ ำนวนขั้นต ่ำท่ีระบุในสัญญำเป็นจ ำนวนเงิน 12 ล้ำนยูโร  
จนถึงจ ำนวนท่ีครบตำมที่กำรนัตี (capped guarantee basket) 

 

32 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

รำยกำรบำงรำยกำรท่ีรวมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน สำมำรถแยกตำมลกัษณะไดด้งันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ     
   (หมำยเหต ุ17) 69,584,025 61,105,846 - - 
ค่ำเสื่อมรำคำของที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์     
   (หมำยเหต ุ18) 7,331,412,927 4,950,175,720 31,467,967 57,948,345 
กำรดอ้ยค่ำ (กลบัรำยกำร) ของที่ดิน      
   อำคำรและอปุกรณ ์(หมำยเหต ุ18) 224,336,030 (93,138,721) - - 
กำรตดัจ ำหน่ำยของที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์     
   (หมำยเหต ุ18) 406,811,406 346,706,895 145,176 208,527 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน     
   (หมำยเหต ุ19) 1,321,317,984 544,336,196 2,723,428 1,001,391 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (หมำยเหต ุ19) 138,736,042 66,684,643 - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยของค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ (หมำยเหต ุ20) 192,114,082 169,550,988 1,848,000 622,849 
กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทนุในบริษัทร่วม (หมำยเหต ุ15) 352,714,715 280,000,000 - - 
หนีส้งสยัจะสญู (กลบัรำยกำร)  16,726,464 193,524,111 (12,023) (190,123) 
ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำน  32,053,420,438 20,217,899,338 407,545,194 336,939,229 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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33 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ 
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรับปรุงใหม่)   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 5,503,259,677 6,276,639,636 - - 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (24,144,264,318) (26,628,680,026) (200,138,201) (139,145,422) 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (18,641,004,641) (20,352,040,390) (200,138,201) (139,145,422) 

 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีจะสำมำรถแสดงหักลบกลบกันไดเ้มื่อสินทรพัย์และหนีส้ินภำษีเงินไดด้ังกล่ำว
เก่ียวขอ้งกับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีเดียวกัน ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมสินทรพัยแ์ละหนีส้ินภำษีเงินไดร้อตัดบัญชีแสดงยอดรวม 
ของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินสทุธิในแต่ละบริษัท 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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33 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงันี ้
 
 งบกำรเงินรวม 

  เพ่ิม / (ลด) เพ่ิม / (ลด)   (ปรับปรุงใหม่) 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ในก ำไรขำดทุน  ปรับปรุง 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 ขำดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน กำรซือ้ธุรกิจ รำยกำร พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี       
กำรขำยสินคำ้ฝำกขำย 68,920,993 19,784,667 - - - 88,705,660 
ส ำรองกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์ 
   (กลบัรำยกำร) 13,869,372 144,810,229 - - - 158,679,601 
กำรประมำณกำรหนีส้ิน 
   ผลประโยชนพ์นกังำน 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 
รำยไดร้บัล่วงหนำ้ 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 

อื่นๆ (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 

       

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ลกูหนีก้ำรคำ้ (4,828,678) (163,981,685) - - - (168,810,363) 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย ์ (1,138,598,108) 36,040,302 - - - (1,102,557,806) 
รำยไดภ้ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (634,691,929) 12,039,696 - - - (622,652,233) 
ก ำไรจำกหลกัทรพัยเ์ผื่อขำยที่ยงัไม่เกิดขึน้ (229,996,663) 18,234,719 600,397 - - (211,161,547) 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรพัย ์       
   ระหว่ำงกลุ่มกิจกำรที่ยงัไม่เกิดขึน้ (34,662,057) 7,819,466 - - - (26,842,591) 
กำรปรบัมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัย ์       
   ณ วนัที่ซือ้กิจกำร (3,956,887,966) (252,279,840) - (20,003,378,883) - (24,212,546,689) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 227,875,509 - - - 842,856,050 1,070,731,559 

อื่นๆ (170,744,399) (31,804,268) - 438,206,318 - 235,657,651 

 (5,942,534,291) (373,931,610) 600,397 (19,565,172,565) 842,856,050 (25,038,182,019) 
       

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (4,887,732,580) (284,850,489) 9,319,369 (16,125,116,643) 936,339,953 (20,352,040,390) 

 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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33 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

  เพ่ิม / (ลด) เพ่ิม / (ลด)    
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ในก ำไรขำดทุน  ปรับปรุง 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 ขำดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน กำรซือ้ธุรกิจ รำยกำร พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี       
กำรขำยสินคำ้ฝำกขำย 88,705,660 14,551,793 - - - 103,257,453 
ส ำรองกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์ 
   (กลบัรำยกำร) 158,679,601 

 
53,567,257 

 
- 

 
- 

 
- 

 
212,246,858 

กำรประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน ์
   พนกังำน 287,285,970 

 
64,133,146 

 
- 

 
- 

 
- 

 
351,419,116 

ค่ำเสื่อมรำคำ 66,632,228 7,710,013 - - - 74,342,241 
รำยไดร้บัล่วงหนำ้ 16,634,215 3,500,565 - - - 20,134,780 
ผลขำดทนุสะสมยกไป 3,738,280,201 (537,528,535) - - - 3,200,751,666 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 329,991,354 - - - 117,585,456 447,576,809 

อื่นๆ (67,600) - - - - (67,600) 

 4,686,141,629 (394,065,761) - - 117,585,456 4,409,661,324 

       

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
ลกูหนีก้ำรคำ้ (168,810,363) 168,754,696 - - - (55,667) 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย ์ (1,102,557,806) 52,386,834 - - - (1,050,170,972) 
รำยไดภ้ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (622,652,233) 21,870,735 - - - (600,781,498) 
ก ำไรจำกหลกัทรพัยเ์ผื่อขำยที่ยงัไม่เกิดขึน้ (211,161,547) - 184,661 - - (210,976,886) 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรพัย ์       
   ระหว่ำงกลุ่มกิจกำรที่ยงัไม่เกิดขึน้ (26,842,591) (1,576,709) - - - (28,419,300) 
กำรปรบัมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัย ์       
   ณ วนัที่ซือ้กิจกำร (24,212,546,690) 347,593,593 - 102,511,825 - (23,762,441,272) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 1,070,731,559 - - - 1,590,321,290 2,661,052,849 

อื่นๆ 235,657,652 (294,530,871) - - - (58,873,219) 

 (25,038,182,019) 294,498,278 184,661 102,511,825 1,590,321,290 (23,050,665,965) 
       

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (20,352,040,390) (99,567,483) 184,661 102,511,825 1,707,906,746 (18,641,004,641) 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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33 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   เพ่ิม / (ลด)  
  เพ่ิม / (ลด) ในก ำไร  
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ขำดทุน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 ขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ส ำรองกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์(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 

อตัรำดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง 3,417,935 (947,695) - 2,470,240 

 59,064,699 14,241,423 (691,771) 72,614,351 

     

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      

ก ำไรจำกหลกัทรพัยเ์ผื่อขำยท่ียงัไม่เกิดขึน้ (212,519,087) - 759,314 (211,759,773) 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (153,454,388) 14,241,423 67,543 (139,145,422) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   เพ่ิม / (ลด)  
  เพ่ิม / (ลด) ในก ำไร  
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ขำดทุน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 ขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ส ำรองกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์(กลบัรำยกำร) 1,399,960 18,470 - 1,418,430 
กำรประมำณกำรหนีส้ิน 3,263,542 2,382,780 - 5,646,322 
ผลขำดทนุสะสมยกไป 65,480,609 (61,162,914) - 4,317,695 

อตัรำดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง 2,470,240 (2,470,240) - - 

 72,614,351 (61,231,904) - 11,382,447 

     

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      

ก ำไรจำกหลกัทรพัยเ์ผื่อขำยท่ียงัไม่เกิดขึน้ (211,759,773) - 239,125 (211,520,648) 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (139,145,422) (61,231,904) 239,125 (200,138,201) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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33 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส  ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ดไ้ม่เกินจ ำนวนท่ีเป็นไปไดค้่อนขำ้ง
แน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์ำงภำษีนัน้ กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไป
เพื่อหักกลบกับก ำไรทำงภำษีในอนำคตเป็นจ ำนวนเงิน  215 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 182 ลำ้นบำท) ซึ่งไม่ไดร้บัรูเ้ป็นสินทรพัย์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ซึ่งจะสิน้สดุระยะเวลำกำรหกักลบกนัในปีดงัต่อไปนี ้
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
  

 

พ.ศ. 2562 - 1,250,959 
พ.ศ. 2563 23,016,015 26,597,340 
พ.ศ. 2564 36,673,748 46,188,947 
พ.ศ. 2565 31,075,353 52,757,297 
พ.ศ. 2566 22,910,547 55,576,064 

พ.ศ. 2567 101,460,730 - 

 
215,136,393 182,370,607 

 
ภำษีเงินได้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ปรับปรุงใหม่)  
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีเงินได ้:     
ภำษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 2,230,497,003 1,100,130,635 24,315,722 57,234,862 
ภำษีเงินไดข้องปีก่อนท่ีรบัรูใ้นปีปัจจบุนั (37,113,185) (96,431,451) 3,303,180 (876,351) 

รวมภำษีเงินได้ 2,193,383,818 1,003,699,184 27,618,902 56,358,511 
     

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :     
กำรเปลี่ยนแปลงของรำยกำร     
   ท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำว (159,350,492) 364,181,636 61,231,904 (19,091,056) 
กำรเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีไม่ไดร้บัรู ้ 165,515,729 4,429,885 - 4,849,633 
รบัรูผ้ลขำดทุนงวดก่อน 93,402,247 (83,761,032) - - 

รวมภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 99,567,484 284,850,489 61,231,904 (14,241,423) 
     

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 2,292,951,302 1,288,549,673 88,850,806 42,117,088 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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33 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
ภำษีเงินได้ส  ำหรับก ำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบัญชีคูณกับภำษี  
ของประเทศท่ีบริษัทใหญ่ตัง้อยู่ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรับปรุงใหม่)   
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไรก่อนภำษี 13,287,055,738 6,039,827,370 3,935,007,179 2,165,553,696 
     

ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษีรอ้ยละ 20 2,657,411,148 1,207,965,474 787,001,436 433,110,739 
ผลกระทบ :     
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทรว่มสทุธิ 
   จำกภำษี (736,255,423) (364,561,004) - - 
ผลกระทบของอตัรำภำษีท่ีแตกต่ำง (2,162,509,517) 220,622,968 54,312,076 (99,295,009) 
ค่ำใชจ้่ำยทำงภำษีท่ีหกัไดเ้พิ่มเติม (273,645,019) (52,003,444) (273,645,019) (52,003,444) 
ค่ำใชจ้่ำยที่ไม่สำมำรถหกัภำษี 4,634,322,632 1,217,908,818 1,517,351 1,816,947 
รำยไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภำษี (1,878,971,049) (1,382,964,318) (491,601,200) (245,499,371) 
กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน (62,991,423) 198,615,090 3,303,181 3,973,282 
ผลประโยชนจ์ำกกำรหกัภำษีไดเ้พิ่มเติม (41,771,830) (42,306,405) (1,770,822) (1,819,986) 
กำรเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่ำงชั่วครำว     
   ท่ีไม่ไดร้บัรู ้ (32,956,079) 185,333,487 - 1,833,930 
กำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรขำดทุน 
   งวดก่อนท่ีไม่ไดร้บัรู ้ (5,727,316) (21,845,468) - - 
ขำดทนุทำงภำษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น     
   สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 196,045,178 121,784,475 9,733,803 - 

ภำษีเงินได ้ 2,292,951,302 1,288,549,673 88,850,806 42,117,088 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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33 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
ภำษีเงินไดท่ี้(ลด) / เพิ่ม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นมีดงันี ้
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ก่อนภำษี ภำษี(ลด) / เพ่ิม หลังภำษี ก่อนภำษี ภำษี(ลด) / เพ่ิม หลังภำษี 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระ       
   ผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน - - - (43,594,860) 8,718,972 (34,875,888) 
ก ำไร(ขำดทนุ)จำกหลกัทรพัย ์       
   เผื่อขำยที่ยงัไม่เกิดขึน้ (615,146) 184,661 (430,485) 106,150,811 600,397 106,751,208 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (3,809,349,170) - (3,809,349,170) (2,083,895,857) - (2,083,895,857) 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน (3,809,964,316) 184,661 (3,809,779,655) (2,021,339,906) 9,319,369 (2,012,020,537) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ก่อนภำษี ภำษี(ลด) / เพ่ิม หลังภำษี ก่อนภำษี ภำษี(ลด) / เพ่ิม หลังภำษี 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระ - - - 3,458,854 (691,771) 2,767,083 
   ผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน       
ก ำไร(ขำดทนุ)จำกหลกัทรพัย ์       
   เผื่อขำยที่ยงัไม่เกิดขึน้ (1,195,625) 239,125 (956,500) (3,796,569) 759,314 (3,037,255) 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน (1,195,625) 239,125 (956,500) (337,715) 67,543 (270,172) 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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34 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีช ำระแลว้
และออกจ ำหน่ำยอยู่ในระหว่ำงปี 
 
ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรบัลด จ ำนวนหุน้สำมัญถัวเฉลี่ยได้ปรบัปรุงดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรบัลดโดยถือว่ำหุ้น
สำมญัเทียบเท่ำปรบัลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 
 
ในกำรค ำนวณจ ำนวนหุน้สำมัญท่ีเพิ่มขึน้หำกมีกำรใชส้ิทธิ บริษัทค ำนวณว่ำหำกน ำเงินท่ีได้รบัจำกกำรใชส้ิทธิจำกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ดงักล่ำวมำซือ้หุน้สำมญักลบัคืนในรำคำตลำดถัวเฉลี่ยของงวดเพื่อก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีตอ้งออกเพิ่ม 
แลว้น ำจ ำนวนหุน้สำมญัส่วนเพิ่มดงักล่ำวมำรวมกบัหุน้สำมญัท่ีมีอยู่ ทัง้นีไ้ม่มีกำรปรบัปรุงใด ๆ ในก ำไรสทุธิ 
 

 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 หุ้น หุ้น 
   

จ ำนวนหุน้สำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีใชค้  ำนวณก ำไรต่อหุน้ - สทุธิ 4,618,941,721 4,618,914,291 
   

หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรบัลด - - 
   

จ ำนวนหุน้สำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ   

   ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 4,618,941,721 4,618,914,291 

 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ก ำไรส ำหรบัปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั 10,697,926,668 4,507,667,947 
   

ดอกเบีย้จ่ำยสะสมส ำหรบัหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทุน (สทุธิจำกภำษี) (1,288,685,030) (210,800,219) 

ก ำไรส ำหรบัปีท่ีใชค้  ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 9,409,241,638 4,296,867,728 
   

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน 2.0371 0.9303 
   

ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 2.0371 0.9303 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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34 ก ำไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ก ำไรส ำหรบัปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั 3,846,156,373 2,123,436,608 
   

ดอกเบีย้จ่ำยสะสมส ำหรบัหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทุน (สทุธิจำกภำษี) (1,288,685,030) (210,800,219) 
   

ก ำไรส ำหรบัปีท่ีใชค้  ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 2,557,471,343 1,912,636,389 
   

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน 0.5537 0.4141 
   

ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 0.5537 0.4141 

 
35 เงินปันผล 

 
เมื่อวันท่ี 22 เมษำยน พ .ศ. 2562 ท่ีประชุมสำมัญประจ ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลเป็น  
เงินสด ในอัตรำหุ้นละ 0.4 บำท ส ำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจ ำนวนรวมไม่เกิน 4,619 ล้ำนหุ้น โดยกำรจ่ำยเงินปันผลรวมทั้งสิ ้นไม่เกิน  
1,848 ลำ้นบำท เงินปันผลดงักล่ำวไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวันท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมัญประจ ำปีของผูถื้อหุ้นของบริษัทไดม้ีกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสด  
ในอัตรำหุน้ละ 0.4 บำท ส ำหรบัผูถื้อหุน้เดิมจ ำนวนรวมไม่เกิน 4,619 ล้ำนหุน้ โดยกำรจ่ำยปันผลรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 1,848 ลำ้นบำท 
เงินปันผลดงักล่ำวไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2561 
 

36 หุ้นกู้ทีม่ีลักษณะคล้ำยทุน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ท่ีมีลักษณะคล้ำยทุนจ ำนวน 24,822 ล้ำนบำทก่อนหักค่ำใช้จ่ำยในกำรออก 
หุน้กูจ้  ำนวน 1,034 ลำ้นบำท ซึ่งแสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของเจำ้ของในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 
ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทไดจ้่ำยดอกเบีย้ใหก้บัผูถื้อหุน้กูเ้ป็นจ ำนวนเงิน 1,312 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561: ไม่มี) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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37 กำรซือ้ธุรกิจ 
 
37.1 กำรซือ้ธุรกิจใหม ่

 
Elysia Retreat 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้สินทรัพย์ด  ำเนินงำนท่ีตั้งอยู่ในประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 5 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำมลูค่ำ 106 ลำ้นบำท รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำร
รวมธุรกิจ 
 
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 106 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 96 

ค่ำควำมนิยม 10 

 
ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้ 
 
 ล้ำนบำท 
  

สินคำ้คงเหลือ 6 

อำคำร  68 

สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย ์ 32 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (10) 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำ 96 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำให้เสร็จสิ ้น  
โดยจะปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูค่ำยตุิธรรมและรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สรจ็สิน้  
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 
บริษัท ชิคเก้น ไทม ์จ ำกัด 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้กิจกำรของบริษัท ชิคเก้น ไทม์ จ ำกัด  
ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 โดยมีมลูค่ำเงินลงทนุทัง้สิน้ 1,931 ลำ้นบำท รำยกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยกำรรวมธุรกิจ 
 
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 1,931 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 120 

ค่ำควำมนิยม 1,811 

 
ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้ 
 
 ล้ำนบำท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 78 

สินทรพัยห์มนุเวียน 26 

ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 196 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 13 

สินทรพัยอ์ื่น  78 

หนีส้ินหมนุเวียน (66) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน (205) 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำ 120 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ ท่ีได้มำให้เสร็จสิ ้น  
โดยจะปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูค่ำยุติธรรมและรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สรจ็สิน้ 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 
Crowne Plaza 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้สินทรัพย์ด  ำเนินงำนท่ีตั้งอยู่ในประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิน้ 4 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำมูลค่ำ 82 ลำ้นบำท รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำร
รวมธุรกิจ 
 
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 82 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 62 

ค่ำควำมนิยม 20 

 
ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้ 
 
 ล้ำนบำท 
  

ท่ีดิน 15 

สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย ์ 66 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (19) 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำ 62 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำให้เสร็จสิ ้น  
โดยจะปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูค่ำยตุิธรรมและรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สรจ็สิน้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 
GCS Hotel Limited 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซื ้อกิจกำรของ  GCS Hotel Limited  
ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนทั้งสิน้ 14 ล้ำนยูโร หรือเทียบเท่ำมูลค่ำ 455 ล้ำนบำท รำยกำรดังกล่ำวถือเป็น
รำยกำรรวมธุรกิจ 
 
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 455 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 455 

ค่ำควำมนิยม - 

 
ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้ 
 
 ล้ำนบำท 
  

สินทรพัยห์มนุเวียน 75 

ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 134 

สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย ์ 314 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (68) 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำ 455 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ ท่ีได้มำให้เสร็จสิ ้น  
โดยจะปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูค่ำยุติธรรมและรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สรจ็สิน้ 
 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

37.2 กำรซือ้ธุรกิจในปีก่อน 
 

Harbour Residences Oaks Limited 
 
ส ำหรบักำรซือ้กิจกำร Harbour Residences Oaks Limited ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวดั
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำสทุธิเสร็จสิน้แลว้ในปีปัจจุบัน โดยรำยละเอียดกำรลงทุนเป็นไปตำมท่ี
รำยงำนไวเ้ดิม ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดวิธีกำรวัดมูลค่ำของสินทรพัย์ท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำ 
และหนีส้ินท่ีรบัมำ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกสินทรพัยอ์ย่ำงน่ำเชื่อถือ 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 128 

มลูค่ำยตุิธรรมสทุธิของสินทรพัยท่ี์ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 98 

ค่ำควำมนิยม 30 

ค่ำควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม 30 

ปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรม - 

 
มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี  ้
 
 ล้ำนบำท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 10 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 18 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย ์ 106 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (30) 

หนีส้ิน (8) 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิ 98 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

Benihana Holding Pte. Ltd. 
 
ส ำหรบักำรซือ้กิจกำร Benihana Holding Pte.Ltd. ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวดัมลูค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มำและหนี้สินท่ีรับมำสุทธิเสร็จสิน้แล้วใน ปีปัจจุบัน โดยรำยละเอียดกำรลงทุนเป็นไป 
ตำมรำยงำนไวเ้ดิม ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดวิธีกำรวดัมูลค่ำของสินทรพัยท่ี์ระบุ ได ้
ท่ีได้มำและหนี้สินท่ีรับมำ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ท่ีกลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์  
อย่ำงน่ำเชื่อถือ 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 334 

มลูค่ำยตุิธรรมสทุธิของสินทรพัยท่ี์ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 455 

ก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำยตุิธรรม (121) 

ก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำยตุิธรรม - ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม (121) 

ปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรม - 

 
มลูค่ำยตุิธรรมตำมส่วนไดเ้สียรอ้ยละ 75 ของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี  ้
 
 ล้ำนบำท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 27 
ลกูหนีแ้ละค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 38 
สินคำ้คงเหลือ 2 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 9 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 661 

หนีส้ิน (131) 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิ 606 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ (151) 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 455 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

The Food Theory Group Pte. Ltd. 
 
ส ำหรบักำรซือ้กิจกำร The Food Theory Group Pte. Ltd. ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวดั
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำสุทธิเสร็จสิน้แลว้ในปีปัจจุบนั ในกำรพิจำรณำมลูค่ำยุติธรรมของ
สินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดวิธีกำรวดัมลูค่ำของสินทรพัยท่ี์ระบไุดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดท่ี้
กลุ่มกิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกสินทรพัยอ์ย่ำงน่ำเชื่อถือ 
 
รำยละเอียดกำรซือ้กิจกำรแสดงไดด้งันี ้
 
  ล้ำนบำท 
   

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุส่วนเพิ่ม  65 

มลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุเริ่มแรก  79 

รวมเงินลงทนุ  144 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำ  44 

ค่ำควำมนิยม  100 

ค่ำควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม  155 

กำรปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรม  55 
   

รำยละเอียดของรำยกำรปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรมแสดงไดด้งันี ้   
ส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้เพิ่มขึน้  55 

ค่ำควำมนิยมลดลง  (55) 

 
มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบไุดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 
  ล้ำนบำท 
   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  22 
ลกูหนีแ้ละสินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  9 
เงินลงทนุในส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้  65 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์  10 
สินทรพัยอ์ื่น  13 

หนีส้ิน  (75) 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำ  44 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

Ocean Harvey Bay 
 

ส ำหรบักำรซือ้กิจกำร Ocean Harvey Bay ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวดัมลูค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์ท่ี ระบุ ได้ท่ี ได้มำและหนี้สิน ท่ี รับมำสุทธิเสร็จสิ ้นแล้วใน ปี ปัจจุบัน โดยรำยละเอียดกำรลงทุนเป็นไป 
ตำมรำยงำนไวเ้ดิม ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดวิธีกำรวัดมูลค่ำของสินทรพัยท่ี์ระบุ ได ้
ท่ีได้มำและหนี้สินท่ีรับมำ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ท่ีกลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์  
อย่ำงน่ำเชื่อถือ 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 176 

มลูค่ำยตุิธรรมสทุธิของสินทรพัยท่ี์ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 144 

ค่ำควำมนิยม 32 

ค่ำควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม 32 

ปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรม - 

 
มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบไุดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

สินทรพัยห์มนุเวียน 11 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 30 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย ์ 135 

หนีส้ิน (32) 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 144 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 
NH Hotel Group S.A. 
 
กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำสทุธิเสร็จสิน้แลว้ภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ภำยในปี พ.ศ. 2562 ในกำรพิจำรณำมลูค่ำยุติธรรม
ของสินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดวิธีกำรวดัมลูค่ำของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไป
ไดท่ี้กลุ่มกิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกสินทรพัยอ์ย่ำงน่ำเชื่อถือ 
 
รำยละเอียดกำรซือ้กิจกำรแสดงไดด้งันี ้
 
  ล้ำนบำท 
   

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ  86,867 

มลูค่ำยตุิธรรมสทุธิของสินทรพัยท่ี์ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ  86,125 

ค่ำควำมนิยม  742 

ก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำยตุิธรรม - ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม  (708) 

กำรปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรม  (1,450) 
   

รำยละเอียดของรำยกำรปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรมแสดงไดด้งันี ้   
  ล้ำนบำท 
   

สินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำยลดลง  (131) 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มขึน้  164 

ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณล์ดลง  (78) 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่นลดลง  (336) 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มขึน้  19 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มขึน้  (41) 

เจำ้หนีอ้ื่นลดลง  2,207 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยเพิ่มขึน้  (2,207) 

หนีส้ินอื่นเพิ่มขึน้  (1,113) 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุลดลง  66 

  (1,450) 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 
มลูค่ำยตุิธรรมตำมส่วนไดเ้สียรอ้ยละ 94.1 ของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 
  ล้ำนบำท 
   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  10,216 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  9,254 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์  81,507 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  44,285 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี  5,773 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  3,226 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี  (21,848) 

หนีส้ิน  (38,459) 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำ  93,954 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ  (7,829) 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ  86,125 

 
Santai Resort 

 
ส ำหรบักำรซือ้กิจกำร Santai Resort ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรได้ด  ำเนินกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
ของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำสุทธิเสร็จสิน้แลว้ในปีปัจจุบัน โดยรำยละเอียดกำรลงทุนเป็นไปตำมรำยงำน 
ไวเ้ดิม ในกำรพิจำรณำมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดวิธีกำรวดัมลูค่ำของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ิน
ท่ีรบัมำ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกสินทรพัยอ์ย่ำงน่ำเชื่อถือ 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 77 

มลูค่ำยตุิธรรมสทุธิของสินทรพัยท่ี์ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 57 

ค่ำควำมนิยม 20 

ค่ำควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม 20 

ปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรม - 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 
มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบไุดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 9 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย ์ 68 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (20) 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 57 

 
QT Port Douglas 

 
ส ำหรบักำรซือ้กิจกำร QT Port Douglas ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์ท่ี ระบุ ได้ท่ี ได้มำและหนี้สิน ท่ี รับมำสุทธิเสร็จสิ ้นแล้วใน ปี ปัจจุบัน โดยรำยละเอียดกำรลงทุนเป็นไป 
ตำมรำยงำนไวเ้ดิม ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดวิธีกำรวัดมูลค่ำของสินทรพัยท่ี์ระบุ ได ้
ท่ีได้มำและหนี้สินท่ีรับมำ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ท่ีกลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์  
อย่ำงน่ำเชื่อถือ 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 331 

มลูค่ำยตุิธรรมสทุธิของสินทรพัยท่ี์ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 329 

ค่ำควำมนิยม 2 

ค่ำควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม 2 

ปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรม - 

 
มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบไุดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 ล้ำนบำท 
  

ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 30 
สินคำ้คงเหลือ 299 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย ์ 2 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (1) 

หนีส้ิน (1) 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 329 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ(ต่อ) 
 

Inigo Montoya Group 
 

ส ำหรบักำรซือ้กิจกำร Inigo Montoya ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรได้ด  ำเนินกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
ของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มำและหนีส้ินท่ีรบัมำสุทธิเสร็จสิน้แล้วใน ปีปัจจุบัน ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย ์ 
กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดวิธีกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มำและหนี้สินท่ีรับมำ และพิจำรณำถึ งควำมเป็นไปได้ท่ี 
กลุ่มกิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกสินทรพัยอ์ย่ำงน่ำเชื่อถือ 
 

รำยละเอียดกำรซือ้กิจกำรแสดงไดด้งันี ้

  ล้ำนบำท 
   

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุส่วนเพิ่ม  4 
มลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุเริ่มแรก  29 
รวมเงินลงทนุ  33 
มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำ  12 

ค่ำควำมนิยม  21 
ค่ำควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม  24 

กำรปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรม  3 
   

รำยละเอียดของรำยกำรปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรมแสดงไดด้งันี ้   
  ล้ำนบำท 
   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง  (1) 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มขึน้  14 
สินทรพัยอ์ื่นเพิ่มขึน้  6 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มขึน้  (4) 
หนีส้ินเพิ่มขึน้  (5) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ  (3) 

  7 
 

มลูค่ำยตุิธรรมตำมส่วนไดเ้สียรอ้ยละ 70 ของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้

  ล้ำนบำท 
   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  1 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์  16 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  14 
สินทรพัยอ์ื่น  18 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี  (4) 
หนีส้ิน  (28) 
มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำ  17 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ  (5) 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ  12 
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37 กำรซือ้ธุรกิจ(ต่อ) 
 

37.3 ขั้นตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกิจกำรใชห้ลกัมลูค่ำจำกกำรใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำยตุิธรรมของที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนโดยใชวิ้ธี
รำยไดแ้ละวิธีพิจำรณำจำกค่ำสิทธิ กลุ่มกิจกำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยใชวิ้ธีตน้ทุน และใชวิ้ธี
รำคำตลำดส ำหรบัค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ ซึ่งถือกำรวดัเป็นมลูค่ำยตุิธรรมระดบัท่ี 3 
 
ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินของกลุ่มกิจกำรได้ใช้ผู้ประเมินอิสระ ซึ่งเป็นผู้ท่ีได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนวิชำชีพและเป็นผู้มี
ประสบกำรณ์ในกำรประเมินมลูค่ำในสินทรพัยท์รพัยป์ระเภทเดียวกัน และอยู่ในท ำเลท่ีตั้งเดียวกับหรือใกลเ้คียงกับสินทรพัยท่ี์
ได้รบักำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำว ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์  ำหรบักำรรำยงำนในงบกำรเงิน รวมถึงมูลค่ำ
ยุติธรรมระดับท่ี 3 คณะท ำงำนนี้ได้รำยงำนโดยตรงต่อผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงิน กำรประชุมระหว่ำงคณะท ำงำน  
กับผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงินเก่ียวกับกระบวนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมได้จัดขึน้อย่ำงน้อยหน่ึงครัง้ในแต่ละไตรมำส  
ซึ่งสอดคลอ้งกบัวนัท่ีรำยงำนรำยไตรมำสของกลุ่มกิจกำร 
 
ข้อมูลหลักท่ีกลุ่มกิจกำรใช้ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมระดับท่ี 3 ได้แก่ อัตรำคิดลด และอัตรำกำรเติบโตของรำยได ้
โดยประมำณกระแสเงินสดคิดลดของรำยได้ในอนำคตซึ่งอำ้งอิงกับสภำวะตลำดปัจจุบัน สุทธิจำกกระแสเงินสดจ่ำยต่ำง ๆ 
ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้  
 
อัตรำคิดลดอ้ำงอิงกับโครงสรำ้งทำงกำรเงินของบริษัทและปัจจัยทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งผู้บริหำรเห็นว่ำ  
มีควำมเหมำะสม โดยบวกด้วยอัตรำควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม อัตรำคิดลดท่ีใช้สะทอ้นถึงกำรประเมินสภำวะตลำดปัจจุบันใน 
เรื่องมูลค่ำของกำรเงินและปัจจัยควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม โดยมีอตัรำคิดลดในระหว่ำงรอ้ยละ 4 ถึงรอ้ยละ 22 ต่อปี (รอ้ยละ 44 ต่อปี 
ในประเทศหน่ึงที่มีภำวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อรุนแรง) 
 
อัตรำกำรเติบโตของรำยได้ค  ำนวณจำกสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและประมำณกำรข้อมูลในอนำคตซึ่งมีควำมเหมำะสม 
โดยดุลยพินิจของผูบ้ริหำร โดยอตัรำกำรเติบโตของรำยไดร้ะหว่ำงรอ้ยละ 1.5 ถึงรอ้ยละ 4 ต่อปี เวน้แต่มีปัจจยัอื่นท ำใหม้ำกกว่ำ
อตัรำเฉลี่ย 

 
38 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงิน 
 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงินถูกก ำหนดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกลุ่มกิจกำร ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ทำงด้ำนสภำพคล่อง ควำมเสี่ยงของอัตรำดอกเบีย้ ควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ และควำมเสี่ยง  
ทำงดำ้นควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินของบริษัท โดยมีนโยบำยหลักเป็นไปเพื่อกำรบริหำรและกำรป้องกันควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 
มิไดม้ีไวเ้พื่อกำรเก็งก ำไร 
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38 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนสภำพคล่อง 
 
กลุ่มกิจกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง โดยรักษำระดับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอ  
เพื่อสนบัสนนุเงินทนุหมนุเวียนของกลุ่มกิจกำร จดัหำแหล่งเงินทนุระยะยำว และมีกำรกระจำยแหล่งไดม้ำของเงินทนุไวล้่วงหนำ้ 

 
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนอัตรำดอกเบีย้ 
 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้เกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบีย้ในตลำด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ  
กลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรไดต้ระหนักถึงควำมเสี่ยงดงักล่ำวและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ ยงขำ้งตน้ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและคู่มือ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มกิจกำรท่ีวำงไว ้เพื่อลดผลกระทบในดำ้นลบท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้
และสภำวะของตลำดกำรเงิน ณ ขณะนั้นๆ ดังนั้น กลุ่มกิจกำรจึงด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อรกัษำสมดุลระหว่ำงกำรกู้ยื ม 
ด้วยอัตรำดอกเบี ้ยคงท่ี และอัตรำดอกเบี ้ยลอยตัวให้สอดคล้องกับสภำวะของตลำดกำรเงิน ทั้งนี ้ สัญญำแลกเปลี่ยน  
อตัรำดอกเบีย้ทำงกำรเงินเป็นหน่ึงในเครื่องมือตรำสำรอนุพันธท์ำงกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรใชเ้พื่อบริหำรควำมผันผวนตลอดจน
ควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำดอกเบีย้ เพื่อเป็นกำรลดผลกระทบต่อกระแสเงินสดของกลุ่มกิจกำร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ดงันี ้
 
ก) สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ส  ำหรบัเงินกูย้ืมสกุลดอลลำรส์หรฐัอเมริกำจ ำนวน 238 ลำ้นเหรียญดอลลำรส์หรฐัอเมริกำ 

จำกอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัเป็นอตัรำดอกเบีย้คงท่ี สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยใุนเดือนกันยำยน พ.ศ. 2566 
 
ข) สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ส  ำหรับหุ้นกู้สกุลบำทจ ำนวน 4,000 ล้ำนบำท จำกอัตรำดอกเบี ้ยคงท่ีเป็นอัตรำ 

ดอกเบีย้ลอยตวั สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยใุนเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2568 
 
ค) สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ส  ำหรับหุ้นกู้สกุลบำทจ ำนวน 2,000 ล้ำนบำท จำกอัตรำดอกเบี ้ยคงท่ีเป็นอัตรำ 

ดอกเบีย้ลอยตวั สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยใุนเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 
ง) สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ส  ำหรับหุ้นกู้สกุลบำทจ ำนวน 1,000 ล้ำนบำท จำกอัตรำดอกเบี ้ยคงท่ีเป็นอัตรำ 

ดอกเบีย้ลอยตวั สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยใุนเดือนมีนำคม พ.ศ. 2571 
 
จ) สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ยส ำหรับเงินกู้สกุลยูโรจ ำนวน 7.9 ล้ำนยูโร จำกอัตรำดอกเบี ้ยคงท่ีเป็นอัตรำ 

ดอกเบีย้ลอยตวั สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยใุนเดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2566 
 
ฉ) สญัญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ส  ำหรบัเงินกูส้กุลเหรียญออสเตรเลียจ ำนวน 100 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย จำกอัตรำ

ดอกเบีย้ลอยตวัเป็นอตัรำดอกเบีย้คงท่ี สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยใุนเดือนธันวำคม พ.ศ. 2565 
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38 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศท่ีส ำคัญเก่ียวเน่ืองจำกกำรซือ้หรือขำยสินค้ำและบริกำร  
กำรกูย้ืมหรือใหกู้ย้ืมเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ และเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมคำ้ในต่ำงประเทศ 
กลุ่มกิจกำรใช้ตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน คือ สัญญำ
แลกเปลี่ยนสกลุเงิน และสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ดงันี ้
 
สัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ (Cross currency interest rate swap contracts)  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีสญัญำแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัรำดอกเบีย้ดงันี ้
 
ก) สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ ส  ำหรบัหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทุนสกุลเงินบำท จ ำนวน 15,000 ลำ้นบำท  

ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงท่ีท่ีแปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 447.8 ลำ้นยูโร ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงท่ี สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุ 
ในเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2566 

 
ข) สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ ส  ำหรบัหุน้กู้สกุลเงินบำท จ ำนวน 4,000 ลำ้นบำท ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงท่ี 

ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 106.1 ลำ้นยโูร ท่ีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยุในเดือนพฤษภำคม 
พ.ศ. 2563 

 
ค) สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ ส  ำหรบัหุน้กูส้กุลเงินบำท จ ำนวน 2,800 ลำ้นบำท ท่ีอตัรำดอกเบีย้คงท่ีท่ี

แปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 72.7 ล้ำนยูโร ท่ีอัตรำดอกเบีย้ลอยตัว สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในเดือนมีนำคม  
พ.ศ. 2564 

 
ง) สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ ส  ำหรบัหุน้กูส้กุลเงินบำท จ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท ท่ีอตัรำดอกเบีย้คงท่ีท่ี

แปลงเป็นสกุลเงินปอนดส์เตอริง จ ำนวน 22.9 ลำ้นปอนดส์เตอริง ท่ีอตัรำดอกเบีย้ลอยตัว สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุ 
ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2571 

 
จ) สัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ ส  ำหรบัหุน้กู้ท่ีมีลักษณะคลำ้ยทุนสกุลดอลลำรส์หรฐัอเมริกำ จ ำนวน  

300 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัอเมริกำ ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงท่ีท่ีแปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 271.5 ลำ้นยูโร ท่ีอัตรำดอกเบีย้
ลอยตวั สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยใุนเดือนธันวำคม พ.ศ. 2564 

 
ฉ) สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ ส  ำหรบัหุน้กู้สกุลเงินบำท จ ำนวน 2,400 ลำ้นบำท ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงท่ี 

ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 67.2 ล้ำนยูโร ท่ีอัตรำดอกเบี ้ยคงท่ี สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในเดือนมีนำคม  
พ.ศ. 2565 
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38 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

ช) สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ ส  ำหรบัหุน้กูส้กุลเงินบำท จ ำนวน 6,800 ลำ้นบำท ท่ีอตัรำดอกเบีย้คงท่ีท่ี
แปลงเป็นสกลุเงินยโูร จ ำนวน 191 ลำ้นยโูร ท่ีอตัรำดอกเบีย้คงท่ี สญัญำดงักล่ำวจะหมดอำยใุนเดือนมีนำคม พ.ศ. 2567 

 

ซ) สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ ส  ำหรบัหุน้กู้สกุลเงินบำท จ ำนวน 2,500 ลำ้นบำท ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงท่ี 
ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 70.1 ล้ำนยูโร ท่ีอัตรำดอกเบี ้ยคงท่ี สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในเดือนมีนำคม  
พ.ศ. 2572 

 

ฌ) สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ ส  ำหรบัหุน้กู้สกุลเงินบำท จ ำนวน 2,800 ลำ้นบำท ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงท่ี 
ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 78.8 ล้ำนยูโร ท่ีอัตรำดอกเบี ้ยคงท่ี สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในเดือนมีนำคม  
พ.ศ. 2572 

 

ญ) สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ ส  ำหรบัหุน้กู้สกุลเงินบำท จ ำนวน 4,000 ลำ้นบำท ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงท่ี 
ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 112.3 ล้ำนยูโร ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงท่ี สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในเดือนมีนำคม  
พ.ศ. 2574 

 

ฎ) สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ ส  ำหรบัหุน้กู้สกุลเงินบำท จ ำนวน 5,500 ลำ้นบำท ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงท่ี 
ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินยูโร จ ำนวน 154.5 ล้ำนยูโร ท่ีอัตรำดอกเบีย้คงท่ี สัญญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในเดือนมีนำคม  
พ.ศ. 2577 

 

สัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Foreign exchange contracts) 
 

สญัญำซือ้เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้มีไวเ้พื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรซือ้สินคำ้ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือ ซึ่งครบก ำหนดไม่เกิน 6 เดือน ดงันี ้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

35,800,000 เหรียญสหรฐัฯ  
   (30.16-30.18 บำท ต่อ 1 เหรียญสหรฐัฯ) 

 
1,080 

 
64 

 
1,080 

 
- 

   (พ.ศ. 2561 : 1,964,855 เหรียญสหรฐัฯ  
   (32.62 บำท ต่อ 1 เหรียญสหรฐัฯ)) 

 
 

 
 

 
 

 
 

28,077,050 เหรียญออสเตรเลีย  
   (20.72-20.87 บำท ต่อ 1 เหรียญออสเตรเลีย) 

583 - 583 - 

   (พ.ศ. 2561 : ไม่มี)     
5,000,000 เหรียญสิงคโปร ์ 
   (22.28 บำท ต่อ 1 เหรียญสิงคโปร)์ 

111 - 111 - 

   (พ.ศ. 2561 : ไม่มี)     
796,395 เหรียญสิงคโปร ์
   (22.35 บำท ต่อ 1 เหรียญสิงคโปร)์ 

18 - - - 

   (พ.ศ. 2561 : ไม่มี)     
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38 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงเป็นปกติจำกกำรใหส้ินเชื่อท่ีเก่ียวกับลกูหนี ้อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรมีลกูคำ้จ ำนวนมำกมำย 
ดงันัน้ กำรกระจุกตวัของควำมเสี่ยงดำ้นกำรใหส้ินเชื่อท่ีเป็นผลจำกลกูหนีก้ำรคำ้จึงเกิดขึน้แบบจ ำกัด และกลุ่มกิจกำรไม่คำดว่ำ
จะไดร้บัควำมเสียหำยอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเก็บหนีจ้ำกลกูหนีเ้หล่ำนัน้ 
 
มูลค่ำยุติธรรม 
 
มลูค่ำยุติธรรมของสญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ และสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ส  ำหรบัเงินกูย้ืมท่ีเปิดสถำนะ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เป็นสินทรพัยส์ทุธิจ ำนวน 3,514 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : เป็นหนีส้ินสทุธิ 109 ลำ้นบำท) 
 
มลูค่ำยุติธรรมของสญัญำกำรซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ส ำหรบักำรซือ้สินคำ้ท่ีเปิดสถำนะ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
เป็นหนีส้ินสทุธิจ ำนวน 9 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : เป็นหนีส้ินสทุธิ 0.3 ลำ้นบำท) 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดับ 2 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีไม่ไดม้ีกำรซือ้ขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง (ตัวอย่ำงเช่น ตรำสำรอนุพันธท่ี์มีกำรซือ้ขำย 
ในตลำดรองท่ีไม่ได้มีกำรจัดตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร (over-the-counter)) วัดมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ โดยเทคนิค 
กำรประเมินมลูค่ำนีใ้ชป้ระโยชนส์งูสดุจำกขอ้มลูในตลำดท่ีสงัเกตไดท่ี้มีอยู่และอำ้งอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองมำใชน้อ้ยท่ีสดุ
เท่ำท่ีเป็นไปได ้ถ้ำขอ้มูลท่ีเป็นสำระส ำคัญทั้งหมดในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสังเกตได ้เครื่องมือนั้นจะรวมอยู่ใน 
ระดบั 2 
 
เทคนิคเฉพำะในกำรประเมินมลูค่ำท่ีใชใ้นกำรวดัมลูค่ำเครื่องมือทำงกำรเงินรวมถึงรำยกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
• รำคำเสนอซือ้ขำยของตลำด หรือรำคำเสนอซือ้ขำยของตวัแทนส ำหรบัเครื่องมือท่ีคลำ้ยคลงึกัน;  
• มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ค ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต 

โดยอำ้งอิงจำกเสน้อตัรำผลตอบแทน (yield curve) ท่ีสงัเกตได;้ 
• มลูค่ำยุติธรรมของสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ก ำหนดโดยอำ้งอิงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ล่วงหนำ้ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และคิดลดมลูค่ำท่ีไดก้ลบัมำเป็นมลูค่ำปัจจบุนั; 
• เทคนิคอื่น เช่นกำรวิเครำะหก์ำรคิดลดกระแสเงินสด ใชใ้นกำรก ำหนดมลูค่ำยตุิธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีเหลือ  
 
สญัญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ และสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ทัง้หมดของกลุ่มกิจกำรรวมอยู่ใน
ระดบั 2  
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39 ภำระผูกพัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัดงัต่อไปนี ้
 
เฉพำะกิจกำร 
 
- บริษัทไดต้่อสญัญำเช่ำท่ีดินฉบบัเดิมไปอีก 6 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยบริษัทมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยตำม

อตัรำค่ำเช่ำท่ีระบุไวใ้นสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีภำระผูกพันตำมอัตรำค่ำเช่ำขัน้ต ่ำตำมที่ก ำหนด 
ในสญัญำท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคตเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 848 ลำ้นบำท 

 
- บริษัทไดท้ ำสัญญำกำรใชส้ิทธิในเครื่องหมำยกำรคำ้และสัญญำกำรบริหำรงำนโรงแรมกับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ในกำรนี้

บริษัทผกูพนัท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรใชส้ิทธิในเครื่องหมำยกำรคำ้ และค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรงำนเป็นอตัรำรอ้ยละของ
รำยไดต้ำมที่ระบใุนสญัญำ สญัญำนีม้ีก ำหนดระยะเวลำ 10 ปี โดยจะสิน้สดุในปี พ.ศ. 2569 

 
- บริษัทได้ท ำสัญญำบริกำรควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคและใชเ้ครื่องหมำยกำรค้ำและชื่อทำงกำรคำ้จ ำนวนสองสัญญำกับ

บริษัทแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศ โดยบริษัทจะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมซึ่งค ำนวณเป็นอตัรำรอ้ยละของยอดขำยตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ  
โดยสัญญำแรกมีผลตั้งแต่กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2537 โดยทั้งสองสัญญำจะมีผลจนกว่ำบริษัทใดบริษัทหน่ึงจะยกเลิกสัญญำ  
ตำมสญัญำทัง้สองสญัญำ บริษัทย่อยตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำรอ้ยละของยอดขำย และปฏิบตัิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ท่ีระบุไว้
ในสญัญำ 

 
บริษัทย่อย 
 
สัญญำบริหำรและบริกำร 
 

- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงไดท้ ำสญัญำบริหำรโรงแรมกับบริษัทแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศ โดยบริษัทคู่สญัญำรบัเป็นผูบ้ริหำรงำนโรงแรม 
ของบริษัทย่อย ตำมสัญญำนีบ้ริษัทย่อยผูกพันท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรโรงแรมในอัตรำ ระยะเวลำและวิธีกำรค ำนวณ 
ตำมท่ีระบใุนสญัญำ สญัญำนีม้ีก ำหนดระยะเวลำ 20 ปี สิน้สดุในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งสญัญำจะสำมำรถต่ออำยไุดอ้ีก 10 ปี 
 

- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำบริกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนโรงแรมกับบริษัทสำมแห่ง โดยบริษัทย่อยจะไดร้บั
บริกำรและไดใ้ชส้ิทธิและจะตอ้งปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญำ รวมทั้งผูกพนัท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ในอัตรำ
ระยะเวลำและวิธีกำรค ำนวณดังที่กล่ำวไว้ในแต่ละสัญญำซึ่งสัญญำทั้งหมดมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนกันยำยน พ.ศ. 2549  
และสิน้สดุเดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2567 ซึ่งสญัญำจะสำมำรถต่ออำยไุดอ้ีก 20 ปี 
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39 ภำระผูกพัน (ต่อ) 
 

- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำบริกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินงำนโรงแรมกับบริษัทสำมแห่ง โดยบริษัทย่อยจะไดร้บั
บริกำรและไดใ้ชส้ิทธิและจะตอ้งปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญำ รวมทั้งผูกพนัท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ในอัตรำ 
ระยะเวลำและวิธีกำรค ำนวณดังท่ีกล่ำวไว้ในแต่ละสัญญำ ซึ่งสัญญำทั้งหมดมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2549  
และสิน้สดุเดือนธันวำคม พ.ศ. 2560 และเมื่อสญัญำหมดอำยแุลว้จะต่ออำยไุดอ้ีก 20 ปี 
 

- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำบริกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินงำนโรงแรมกับบริษัทสำมแห่ง โดยบริษัทย่อยจะไดร้บั
บริกำรและไดใ้ชส้ิทธิและจะตอ้งปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสัญญำ รวมทั้งผูกพนัท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ในอัตรำ
ระยะเวลำและวิธีกำรค ำนวณดังท่ีกล่ำวไวใ้นแต่ละสัญญำ ซึ่งสัญญำทั้งหมดมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2550  
และสิน้สดุในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2570 และเมื่อสญัญำหมดอำยแุลว้จะต่ออำยไุดอ้ีก 2 ครัง้ ครัง้ละ 20 ปี และ 10 ปี ตำมล ำดบั 
 

- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงไดท้ ำสญัญำค่ำท่ีปรกึษำ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนโรงแรมกับบริษัทในต่ำงประเทศสองแห่ง โดยบริษัทย่อย
จะไดร้บับริกำรดำ้นกำรด ำเนินงำนและกำรตลำดของโรงแรม และไดใ้ชส้ิทธิในเครื่องหมำยกำรคำ้ ควำมรูท้ำงเทคนิคและสิทธิอื่น ๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง บริษัทย่อยผูกพันท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ในอัตรำ ระยะเวลำและวิธีกำรค ำนวณดังท่ีกล่ำวในแต่ละสัญญำ  
ซึ่งสญัญำทัง้หมดมีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่เดือนเมษำยน พ.ศ. 2554 และสิน้สดุในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2574 
 

- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงไดท้ ำสัญญำอนุญำตใหท้ ำกำรตลำดส ำหรบัอสังหำริมทรพัยเ์พื่อกำรอยู่อำศยั ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินงำน 
กบับริษัทในต่ำงประเทศ โดยบริษัทย่อยจะไดร้บับริกำรดำ้นกำรด ำเนินงำนและกำรตลำดของบริษัท และไดใ้ชส้ิทธิในเครื่องหมำย
กำรค้ำ ควำมรูท้ำงเทคนิคและสิทธิอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง บริษัทย่อยผูกพันท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ตำมอัตรำท่ีระบุสัญญำ  
ซึ่งสญัญำทัง้หมดมีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่เดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2550 และสิน้สดุในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2580 
 

- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงไดท้ ำสญัญำบริกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรใหค้  ำปรกึษำ ติดตัง้ ซ่อมแซม และบ ำรุงรกัษำระบบคอมพิวเตอร ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์และระบบสำรสนเทศกับบริษัทแห่งหน่ึง โดยบริษัทย่อยจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรในอัตรำ 
ระยะเวลำและวิธีกำรค ำนวณดงัท่ีกล่ำวไวใ้นสญัญำ ซึ่งสญัญำทัง้หมดมีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2562 และสิน้สดุใน 
เดือนธันวำคม พ.ศ. 2566 

 
สัญญำเช่ำ 
 
- บริษัทย่อยสำมแห่งได้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินมีก ำหนดเวลำเช่ำระหว่ำง 30 ถึง 42 ปี ตั้งแต่วันท่ี 8 พฤษภำคม พ.ศ. 2530  

วันท่ี 25 มกรำคม พ.ศ. 2532 และวันท่ี 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2537 ตำมล ำดับ โดยบริษัทย่อยผูกพันท่ีจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำ 
ตำมอตัรำรอ้ยละคงท่ีของรำยไดร้วมซึ่งจะปรบัเพิ่มขึน้ในแต่ละปีจนถึงอตัรำรอ้ยละคงท่ีของรำยไดร้วมต่อปีตำมท่ีก ำหนด 
ในสัญญำหรือตำมอัตรำค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมท่ีก ำหนดในสัญญำแลว้แต่อย่ำงใดจะสูงกว่ำ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562  
บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมอัตรำค่ำเช่ำท่ีดินขั้นต ่ำท่ีระบุไวใ้นสัญญำเช่ำท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคตเป็นจ ำนวนเงินประมำณ  
393 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 398 ลำ้นบำท) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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39 ภำระผูกพัน (ต่อ) 
 
- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงไดม้ีกำรต่อสัญญำเช่ำท่ีดินฉบับเดิมไปอีก 30 ปี ตั้งแต่วันท่ี 25 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยบริษัทย่อย 

มีภำระผูกพันท่ีจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำตำมอัตรำรอ้ยละคงท่ีของรำยได้รวมซึ่งจะปรบัเพิ่มขึน้ในแต่ละปีจนถึงอัตรำรอ้ยละคงท่ี  
ของรำยได้รวมต่อปีตำมท่ีก ำหนดในสัญญำหรือตำมอัตรำค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมท่ีก ำหนดในสัญญำแล้วแต่อย่ำงใดจะสูงกว่ำ  
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมอัตรำค่ำเช่ำท่ีดินขั้นต ่ำและค่ำตอบแทนพิเศษท่ีระบุไวใ้น
สญัญำเช่ำท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคตเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,102 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 1,132 ลำ้นบำท) 

 
- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำเช่ำช่วงท่ีดินท่ีเกำะ Kihavah Huravalhi เป็นเวลำ 23 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันท่ี 23 ตุลำคม 

พ.ศ. 2550 เพื่อก่อสรำ้งโรงแรม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคต
ตำมอัตรำท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำเช่ำ จ ำนวนเงินประมำณ 34 ล้ำนเหรียญสหรฐัอเมริกำ (พ.ศ. 2561 : 36 ล้ำนเหรียญ
สหรฐัอเมริกำ) 

 
- บริษัทย่อยสองแห่งไดท้ ำสญัญำเพื่อเช่ำท่ีดินซึ่งเป็นท่ีตั้งโรงแรมของบริษัท ตำมสญัญำเช่ำนี ้บริษัทย่อยไดโ้อนกรรมสิทธิ  

ในอำคำรโรงแรมและส่วนปรับปรุงให้แก่ผู้ให้เช่ำ บริษัทย่อยผูกพันท่ีจะช ำระค่ำเช่ำตำมอัตรำท่ีก ำหนดในสัญญำเช่ำ  
สัญญำเช่ำมีก ำหนดเวลำ 30 ปี สิ ้นสุดในปี พ.ศ. 2586 และ พ.ศ. 2590 ณ วันท่ี  31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อย 
มีภำระผกูพนัตำมอตัรำค่ำเช่ำขัน้ต ่ำตำมที่ก ำหนดในสญัญำท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคตดงันี ้

 
ปี ล้ำนบำท 

  
ภำยใน 1 ปี 49 
ระหว่ำง 2 - 5 ปี 224 
เกิน 5 ปี 1,850  

 2,123 

 
- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงไดท้ ำสัญญำรบัท ำกำรปลูกสรำ้งและเช่ำท่ีดินกับอำคำรท่ีปลูกสรำ้งแลว้กับส ำนักงำนพระคลังขำ้งท่ี  

เมื่อวนัท่ี 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2550 ตำมสญัญำนีส้  ำนกังำนพระคลงัขำ้งท่ีตกลงใหบ้ริษัทย่อยท ำกำรปลกูสรำ้งและบริษัทย่อย
ตกลงรบัท ำกำรปลูกสรำ้งอำคำรชุดพักอำศัยและโรงแรมบนท่ีดินของส ำนักงำนพระคลังขำ้งท่ี โดยอำคำรท่ีจะปลูกสรำ้ง  
ต้องขออนุญำตปลูกสรำ้งในนำมส ำนักงำนพระคลังข้ำงท่ีและส ำนักงำนพระคลังข้ำงท่ีเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิอำคำร  
และสิ่งปลูกสรำ้งอื่นๆ บนท่ีดินดว้ย และบริษัทย่อยเป็นผูอ้อกค่ำใชจ้่ำยทั้งหมดจนกำรปลกูสรำ้งอำคำรโครงกำรดงักล่ำว
แล้วเสร็จ ซึ่งกำรปลูกสรำ้งอำคำรมีก ำหนดระยะเวลำ 4 ปี นับตั้งแต่วันท่ีไดร้ับอนุญำตจำกส ำนักงำนกรุงเทพมหำนคร 
ให้ปลูกสรำ้งได้ และเมื่อกำรปลูกสรำ้งอำคำรเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ส  ำนักงำนพระคลังข้ำงท่ีตกลงให้บริษัทย่อยเช่ำท่ีดิน 
และอำคำรท่ีบริษัทย่อยท ำกำรปลกูสรำ้งโรงแรม และกำรพำณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งมีก ำหนดเวลำเช่ำ 30 ปี นับตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนำคม 
พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำท่ีดินและอำคำร 
กับส ำนักงำนพระคลังข้ำงท่ีเป็นรำยเดือนตำมอัตรำท่ีตกลงกัน คิดเป็นจ ำนวนเงิน 434 ล้ำนบำท โดยบริษัทย่อยไดบ้ันทึก 
ส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นตน้ทนุโครงกำรคำ้งจ่ำยในงบแสดงฐำนะกำรเงินแลว้จ ำนวน 272 ลำ้นบำท 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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39 ภำระผูกพัน (ต่อ) 
 
- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดิน ซึ่งเป็นท่ีตั้งของสถำนท่ีพักผ่อนโดยแบ่งเวลำ โดยบริษัทย่อยมีภำระผูกพัน  

ท่ีจะต้องจ่ำยช ำระค่ำเช่ำตำมอัตรำท่ีก ำหนดในสัญญำเช่ำ สัญญำเช่ำมีก ำหนดเวลำ 30 ปี สิ ้นสุดในเดือนมกรำคม  
พ.ศ. 2582 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำท่ีดินตำมอัตรำท่ีตกลงกัน 
เป็นจ ำนวนเงิน 108 ลำ้นบำท โดยบริษัทย่อยไดบ้ันทึกส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำดงักล่ำวเป็นตน้ทุนโครงกำรคำ้งจ่ำยในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินแลว้จ ำนวน 47 ลำ้นบำท 

 
- ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยมีภำระผูกพนัเก่ียวกับสญัญำเช่ำพืน้ท่ีภตัตำคำร รวมถึงสญัญำ

เช่ำและสัญญำบริกำร ส ำหรับท่ีท ำกำรส ำนักงำน ร้ำนค้ำ ยำนพำหนะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส  ำนักงำน  
โดยมีระยะเวลำตัง้แต่ 1 ปี ถึง 30 ปี ซึ่งจะตอ้งจ่ำยดงัต่อไปนี ้

 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 
 

ล้ำนบำท 
ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย ล้ำนบำท 

ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย 

     

ภำยใน 1 ปี 1,695 35 1,610 25 
ระหว่ำง 2 ปี - 5 ปี 1,322 76 1,793 61 

หลงัจำก 5 ปี 4 20 9 8 

รวม 3,021 131 3,412 94 

 
นอกจำกนีย้งัมีค่ำเช่ำพืน้ท่ีซึ่งกลุ่มกิจกำรตอ้งจ่ำยเป็นอตัรำรอ้ยละของยอดขำยหรือยอดขำยสทุธิตำมที่ระบไุวใ้นสญัญำ 

 
- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินและอำคำร โดยบริษัทย่อยมีภำระผูกพันท่ีจะต้องจ่ำยช ำระค่ำเช่ำตำมอัตรำ 

ท่ีก ำหนดในสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยมีภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำท่ีดินตำมอตัรำท่ีตกลงกัน
เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 0.11 ลำ้นยโูร 

 
- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้มีกำรท ำสัญญำเช่ำ ระยะเวลำของสัญญำเช่ำมีระยะเวลำตั้งแต่ 5 ถึง 40 ปี โดยบริษัทย่อย 

มีภำระผูกพันท่ีจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำตำมอัตรำรอ้ยละคงท่ีของรำยได้ หรือตำมอัตรำค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ  
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมอัตรำค่ำเช่ำท่ีระบุไว้ในสัญญำท่ีจะต้องจ่ำยในอนำคต  
เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 3,375 ลำ้นยโูร 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
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39 ภำระผูกพัน (ต่อ) 
 

สัญญำกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ แฟรนชำยสแ์ละค่ำสิทธิ 
 

- บริษัทย่อยหลำยแห่งไดท้ ำสัญญำแฟรนชำยสเ์พื่อใหไ้ดส้ิทธิในกำรด ำเนินงำนรำ้นอำหำรต่ำงๆ โดยบริษัทย่อยเหล่ำนัน้จะตอ้ง
จ่ำยค่ำตอบแทนโดยคิดจำกรอ้ยละของยอดขำย และปฏิบติัตำมเงื่อนไขและขอ้ตกลงตำมท่ีระบไุวใ้นสญัญำ ค่ำลิขสิทธิ์จ่ำยได้
รวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 

 

- บริษัทย่อยหลำยแห่งซึ่งประกอบธุรกิจจดัจ ำหน่ำยและผลิตสินคำ้ไดท้ ำสญัญำจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ สญัญำแฟรนชำยส ์กำรใช้
เครื่องหมำยกำรคำ้และรบับริกำรทำงดำ้นเทคนิคทำงกำรตลำดกับบริษัทในต่ำงประเทศ ซึ่งสัญญำดงักล่ำวมีอำยุระหว่ำง  
2 - 10 ปี และสำมำรถต่ออำยุไปได้อีก หรือจนกว่ำจะมีกำรบอกเลิกโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง ทั้งนี ้บริ ษัทย่อยต้องปฏิบัติ 
ตำมเงื่อนไขที่ระบใุนสญัญำ 

 

- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงไดท้ ำสญัญำสิทธิในกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำคำรชดุพกัอำศยักับบริษัทในต่ำงประเทศแห่งหน่ึงเพื่อให้
ได้สิทธิในกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ และชื่อกำรค้ำในกำรขำยโครงกำรของบริษัทย่อยดังกล่ำว โดยบริษัทย่อยแห่งนั้น  
จะตอ้งจ่ำยค่ำตอบแทนโดยคิดจำกรอ้ยละของยอดขำย และปฏิบตัิตำมเงื่อนไขและขอ้ตกลงตำมท่ีระบใุนสญัญำ  

 

- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงไดท้ ำสัญญำสิทธิส ำหรบักำรด ำเนินกิจกำรโรงภำพยนตรก์ับบริษัทแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศโดยบริษัท
ผกูพนัท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำมจ ำนวนเงินท่ีระบุไวใ้นสญัญำ สญัญำดงักล่ำวมีก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี โดยจะสิน้สดุในปี 
พ.ศ. 2551 ซึ่งสญัญำนีจ้ะสำมำรถต่ออำยสุญัญำไดอ้ีกครัง้ละ 1 ปี 

 

40 หนังสือค ำ้ประกัน 
 

หนงัสือค ำ้ประกนัเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจปกติ มีดงันี ้
 

 วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

        ล้ำน  

  ล้ำน ล้ำน   ล้ำน ล้ำน เหรียญ  ล้ำน ล้ำน  ล้ำน ล้ำน ล้ำน 

 ล้ำน เหรียญ เหรียญ ล้ำน ล้ำน เหรียญ เหรียญ มำเลเซีย ล้ำน เหรียญ เหรียญ ล้ำน เหรียญ เหรียญ เหรียญ 

 บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เอมิเรตส ์ เรียล ริงกิต บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร เอมิเรตส ์ เรียล ริงกิต 

                
หนังสือค ำ้ประกันท่ีธนำคำร                
    ออกใหบุ้คคลภำยนอก 1,174.4 4.0 13.7 31.7 - 26.0 - 0.6 797.0 - - - 26.0 - 0.6 
หนังสือค ำ้ประกัน                 
   ท่ีกลุ่มกิจกำรออก                  
    ใหแ้ก่สถำบนักำรเงินเพื่อ                 
    ค ำ้ประกัน สินเชื่อ                
      ของกลุ่มกิจกำร 5,336.1 124.6 138.9 604.2 125.0 - 5.0 100.2 3,499.5 124.6 138.7 400.0 - 5.0 100.2 

 
 วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

        ล้ำน       

  ล้ำน ล้ำน   ล้ำน ล้ำน เหรียญ  ล้ำน ล้ำน  ล้ำน ล้ำน 

 ล้ำน เหรียญ เหรียญ ล้ำน ล้ำน เหรียญ เหรียญ มำเลเซีย ล้ำน เหรียญ เหรียญ ล้ำน เหรียญ เหรียญ 

 บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เรียล รูปี ริงกิต บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร เรียล ริงกิต 

               
หนังสือค ำ้ประกันท่ีธนำคำร               
    ออกใหบุ้คคลภำยนอก 1,092.1 4.9 12.6 39.3 12.6 - - - 614.8 0.9 - - - - 
หนังสือค ำ้ประกัน                
   ท่ีกลุ่มกิจกำรออก                 
    ใหแ้ก่สถำบนักำรเงินเพื่อ                
    ค ำ้ประกัน สินเชื่อ               
      ของกลุ่มกิจกำร 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 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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41 เหตุกำรณภ์ำยหลังงบวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำร (Minor BT Holding (Singapore) Pte. Ltd.) ได้ลงทุนในสัดส่วนรอ้ยละ 25.1 ของบริษัท 
BTG Holding Company Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ โดยเข้ำซือ้หุ้นจ ำนวน 1,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 เหรียญ
สิงคโปร ์คิดเป็นจ ำนวนเงิน 1,000 เหรียญสิงคโปร ์ตำมแผนของกลุ่มกิจกำร BTG Holding จะเป็นผูท้  ำค ำเสนอซือ้หุน้ทัง้หมด 
ของ BreadTalk Group Limited ('BTG') ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยส์ิงคโปร ์ผ่ำนกำรท ำค ำเสนอซือ้หุน้ทัง้หมด
โดยสมัครใจอย่ำงมีเงื่อนไขด้วยเงินสด (Voluntary Conditional Cash Offer) ปัจจุบันกลุ่มกิจกำรถือหุ้นใน BTG ในสัดส่วน 
รอ้ยละ 14.2 
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