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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้ของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเหน็ 
 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
(บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจกำร) และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 และผลกำรด ำเนินงำนรวม 
และผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง 
ตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน    
 
งบการเงินทีต่รวจสอบ 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
• งบก ำไรขำดทนุรวมและงบก ำไรขำดทนุเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั  
• งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน  
• งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สุด  

วนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรซึ่งประกอบด้วยนโยบำยกำรบัญชีท่ีส  ำคัญและหมำยเหตุ 

เรื่องอื่นๆ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรบัผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรบัผิดชอบ  
ของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระ  
จำกกลุ่มกิจกำรและบริษัทตำมประมวลจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบัญชี รวมถึงมำตรฐำนเรื่องควำมเป็นอิสระท่ีก ำหนด 
โดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำม  
ควำมรบัผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่น ๆ ตำมประมวลจรรยำบรรณดงักล่ำว ขำ้พเจำ้เชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีขำ้พเจำ้ไดร้บัเพียงพอ
และเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 



เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคัญท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ  
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดปัจจุบัน ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเรื่องเหล่ำนีม้ำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ  
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งนี ้ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยก
ต่ำงหำกส ำหรบัเรื่องเหล่ำนี ้
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืนของเคร่ืองหมายการค้า  
  

ตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุ  7 ของงบกำรเงินรวมเก่ียวกับ 
กำรประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส  ำคญัและกำรใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเครื่องหมำยกำรคำ้ และหมำยเหต ุ20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  
 
กลุ่มกิจกำรมีเครื่องหมำยกำรคำ้มูลค่ำ 45,713 ลำ้นบำท ณ วันท่ี  
31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 ซึ่งรำยกำรหลักเก่ียวขอ้งกับส่วนงำนธุรกิจ
โรงแรม กลุ่มกิจกำรตอ้งท ำกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของเครื่องหมำย
กำรคำ้อย่ำงนอ้ยเป็นประจ ำทุกปี  
 
ผูบ้ริหำรไดจ้ัดท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของยอดเครื่องหมำย
กำรคำ้โดย 
 
1. ค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชส้ินทรพัยข์องแต่ละหน่วยสินทรพัย์

ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด วิธีกำรดังกล่ำว
คิดลดประมำณกำรกระแสเงินสด (รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย) 
ส ำหรบัแต่ละหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดกลับมำเป็น
มูลค่ำปัจจุบันโดยใชอ้ัตรำตน้ทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักของ
เงินทนุ และคิดมลูค่ำสดุทำ้ยดว้ยอตัรำกำรเติบโตของธุรกิจ
คงทีภ่ำยหลงัจำกช่วงเวลำในประมำณกำร  

2.  เปรียบเทียบผลลัพธ์ของมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ของ
หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด กับมูลค่ำตำมบัญชีของ
หน่วยสินทรพัยแ์ต่ละหน่วย  

 
จำกกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำประจ ำปี ผูบ้ริหำรสรุปว่ำไม่มีค่ำเผื่อกำร
ดอ้ยค่ำของเครื่องหมำยกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
โดยสมมติฐำนท่ีส ำคัญท่ีใช้ได้มีกำรเปิดเผยในหมำยเหตุ 20  
ของงบกำรเงิน 

วิธีกำรตรวจสอบมีดงันี ้
 
• ท ำควำมเขำ้ใจ และประเมินขอ้มลูส่วนประกอบในประมำณ

กำรกระแสเงินสด และกระบวนกำรท่ีใช้ในกำรค ำนวณ
รวมถึงกำรทดสอบกำรค ำนวณของผูบ้ริหำร 

• ประเมินสมมติฐำนท่ีส ำคญัของผูบ้ริหำรท่ีใชใ้นกำรคำดกำรณ์
โดยกำรเปรียบเทียบกับตัวเลขในอดีตและกำรคำดกำรณ์
สภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม สมมติฐำนดงักล่ำวรวมถึง
อัตรำกำรเติบโตของธุรกิจ ประมำณกำรต้นทุนและประมำณ
กำรค่ำใชจ้่ำยในอนำคต 

• ทดสอบตัวแปรท่ีน ำมำใชใ้นกำรพิจำรณำอัตรำคิดลดและ
ทดสอบกำรค ำนวณของอตัรำดงักล่ำว 

• ประเมินควำมเหมำะสมของกำรค ำนวณค่ำควำมอ่อนไหว 
ในแต่ละหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด กำรประมำณมลูค่ำ
ของเครื่องหมำยกำรคำ้มีควำมอ่อนไหวตำมกำรเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรในสมมติฐำนท่ีส ำคัญในกรณีท่ีอัตรำดังกล่ำว 
ไม่เป็นไปตำมที่คำดไว ้จะเป็นผลให้คำดกำรณ์ได้ถึงค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคต 

• ประเมินควำมเหมำะสมของกำรเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบ 
งบกำรเงิน รวมถึงกำรเปิดเผยเก่ียวกับสมมติฐำนท่ีส ำคัญ
และกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวในสมมติฐำนนัน้ ๆ  

 
จำกกำรปฏิบตัิงำนดงักล่ำวขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้พบว่ำขอ้สมมติฐำน
ท่ีส ำคัญท่ีผูบ้ริหำรใชใ้นกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของเครื่องหมำย
กำรคำ้มีควำมสมเหตสุมผลตำมหลกัฐำนท่ีมีอยู่ 



เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคัญกับประเด็นดังกล่ำวเนื่องจำกมลูค่ำของ
เครื่องหมำยกำรคำ้มีมูลค่ำประมำณรอ้ยละ 13 ของสินทรพัยร์วม 
และกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในแต่ละปีมีควำมเก่ียวขอ้ง
กับกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ  ซึ่งอ้ำงอิง
สมมติฐำนต่ำงๆ ท่ีมีผลมำจำกกำรคำดกำรณ์สภำวะตลำดและ
เศรษฐกิจในอนำคต 
  

 
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 



ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงิน รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  
และเสนอรำยงำนของผูส้อบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่นในระดับสูง   
แต่ไม่ได้เป็นกำรรบัประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริง  
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 ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคมุภำยในของกลุ่มกิจกำรและบริษัท 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ีกรรมกำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี และกำรเปิดเผย
ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งซึ่งจดัท ำขึน้โดยกรรมกำร  

• สรุปเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส  ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกรรมกำรและจำกหลักฐำนกำรสอบบญัชี 
ท่ีได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคัญท่ีเก่ียวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมี
นัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอน 
ท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป  
ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึน้อยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รบัจนถึงวันท่ี ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม 
เหตกุำรณห์รือสถำนกำรณใ์นอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจกำรและบริษัทตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเนือ้หำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำให้มีกำรน ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง 
ตำมท่ีควรหรือไม่ 

• ไดร้บัหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจ
ภำยในกลุ่มกิจกำรเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รบัผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแลและ  
กำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุ่มกิจกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้  



ขำ้พเจ้ำไดส้ื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ท่ีส  ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีได้
วำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มีนัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บ
ในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับควำมเป็นอิสระ  
และไดส้ื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกับควำมสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขำ้พเจำ้เชื่อว่ำมีเหตุผลท่ีบคุคลภำยนอก 
อำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
 
จำกเรื่องท่ีสื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคัญท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน รวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเรื่องเหล่ำนีใ้นรำยงำน  
ของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกับเรื่องดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึน้ 
ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณไ์ดอ้ย่ำงสมเหตุผลว่ำ
จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชนต์่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดงักล่ำว  
 
 
บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
ไพบูล  ตันกูล 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขท่ี 4298  
กรุงเทพมหำนคร 
23 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2566 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 22,966,139,839 25,096,512,075 3,414,283,942 9,898,556,098

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 10 17,052,268,698 14,637,995,287 7,044,110,466 4,451,682,438

สินคา้คงเหลือ 12 3,909,197,887 3,490,182,713 6,253,532 2,998,595

ทีดินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือขาย 13 2,096,533,680 2,154,033,431 - -

สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 6 190,403,427 4,174,880 190,403,427 4,174,880

สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 14 3,726,255,875 3,923,117,898 83,602,686 60,841,516

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนทีถือไวเ้พอืขาย 15 355,345,762 107,086,195 - -

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 50,296,145,168 49,413,102,479 10,738,654,053 14,418,253,527

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 10 2,320,728,678 2,226,821,171 485,925,249 558,203,821

เงินลงทนุในบรษัิทย่อย 16 - - 8,106,268,294 8,094,268,294

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 16 7,319,158,517 8,008,865,272 2,796,269,856 2,796,269,956

เงินลงทนุในส่วนไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 16 2,549,625,044 2,585,163,137 - -

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 17 6,380,847,647 5,654,472,690 131,872,980,001 134,724,526,381

อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ 18 1,148,691,925 1,236,583,748 - -

ทีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 19 122,211,500,747 129,463,171,338 150,754,299 164,566,727

สินทรพัยส์ิทธิการใช้ 21 83,340,796,500 86,767,303,888 599,264,035 685,661,202

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 20 67,690,882,381 69,578,253,517 23,826,842 20,114,222

สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 6 1,018,079,296 103,253,654 1,018,079,296 103,253,654

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34 9,902,975,092 11,110,001,054 - -

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอืน 22 4,030,330,373 3,485,897,620 285,213,187 39,732,723

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 307,913,616,200 320,219,787,089 145,338,581,059 147,186,596,980

รวมสินทรัพย์ 358,209,761,368 369,632,889,568 156,077,235,112 161,604,850,507

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจา้ของ

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสนั

   จากสถาบนัการเงิน - 172,579 - -

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื 24 21,806,521,232 18,393,639,792 1,115,296,287 856,579,539

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 17, 23 - 481,494,772 5,128,454,875 5,944,656,113

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ส่วนทีถงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี  23 18,343,687,593 7,012,512,837 13,401,746,348 1,001,485,167

หุน้กูส้่วนทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 23 3,408,267,945 10,383,115,121 3,408,267,945 10,383,115,121

รายไดร้อตดับญัชีทถีงึกาํหนดรบัรูภ้ายในหนงึปี   315,338,758 267,567,189 186,465 194,551

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,350,086,786 687,784,285 57,266,025 67,322,013

หนีสินตามสญัญาเช่าส่วนทีถงึกาํหนดชาํระ

   ภายในหนงึปี 13,085,840,576 13,708,759,436 184,885,742 224,669,940

หนีสินอนพุนัธท์างการเงิน 6 1,123,464,899 256,323,854 1,121,697,184 220,677,605

หนีสินหมนุเวียนอืน 25 8,120,808,608 6,866,894,952 78,689,168 56,277,635

รวมหนีสินหมุนเวียน 67,554,016,397 58,058,264,817 24,496,490,039 18,754,977,684

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23 33,374,983,053 53,791,733,841 9,610,951,046 23,042,888,899

หุน้กู ้ 23 63,225,901,461 60,691,632,185 50,335,846,693 46,725,378,126

หนีสินตามสญัญาเช่า 75,687,163,151 78,988,454,369 1,017,836,541 1,169,857,444

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 26 1,179,639,807 1,421,566,995 38,782,046 28,152,905

หนีสินอนพุนัธท์างการเงิน 6 1,252,039,048 3,605,179,720 1,253,798,441 3,590,294,264

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34 29,244,233,647 30,082,433,388 250,333,081 244,221,311

หนีสินไม่หมนุเวียนอืน 27 4,082,814,766 3,501,193,787 5,466,098 5,844,578

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 208,046,774,933 232,082,194,285 62,513,013,946 74,806,637,527

รวมหนีสิน 275,600,791,330 290,140,459,102 87,009,503,985 93,561,615,211

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจา้ของ

ทนุเรอืนหุน้ 28

   ทนุจดทะเบยีน

      หุน้สามญัจาํนวน 5,997,928,025 หุน้ 

         มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2564 : 5,997,928,025 หุน้

         มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 5,997,928,025 5,997,928,025 5,997,928,025 5,997,928,025

   ทนุทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญัจาํนวน 5,275,014,831 หุน้ 

         จ่ายชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2564 : 5,213,769,793 หุน้

         จ่ายชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท) 28 5,275,014,831 5,213,769,793 5,275,014,831 5,213,769,793

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 28 26,306,768,894 24,892,665,666 26,281,116,518 24,867,013,290

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัทอีอก

    โดยบรษิัทย่อยทีหมดอายแุลว้ 104,788,723 104,788,723 - -

กาํไร (ขาดทนุ) สะสม

    จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 30 599,792,803 599,792,803 599,792,803 599,792,803

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,386,409,159 (729,873,779) 10,354,359,434 8,905,687,923

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 7,487,108,332 7,053,524,469 (2,341,604,758) (2,431,034,169)

รวม 42,159,882,742 37,134,667,675 40,168,678,828 37,155,229,640

หุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 37 28,899,052,299 30,888,005,656 28,899,052,299 30,888,005,656

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิท 71,058,935,041 68,022,673,331 69,067,731,127 68,043,235,296

ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ 11,550,034,997 11,469,757,135 - -

รวมส่วนของเจา้ของ 82,608,970,038 79,492,430,466 69,067,731,127 68,043,235,296

รวมหนีสินและส่วนของเจา้ของ 358,209,761,368 369,632,889,568 156,077,235,112 161,604,850,507

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 8

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการทีเกียวขอ้ง 86,773,621,619 41,186,192,663 447,200,515 245,231,322

รายไดจ้ากธุรกิจอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 4,455,100,627 5,015,956,122 - -

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครืองดืมและการผลิตสินคา้ 26,192,532,688 20,509,115,451 814,358,273 -

รายไดจ้ากการจดัจาํหน่าย 2,507,451,310 2,769,695,312 - -

เงินปันผลรบั 2,000,970 602,826 191,356,250 53,465,932

ดอกเบียรบั 865,157,130 633,887,104 5,016,437,233 4,825,046,311

รายไดอื้น 31 3,409,983,843 6,095,811,953 107,728,410 952,430,486

รวมรายได้ 124,205,848,187 76,211,261,431 6,577,080,681 6,076,174,051

คา่ใช้จ่าย 33

ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการทีเกียวขอ้ง 55,507,195,669 36,423,568,135 164,209,899 110,850,020

ตน้ทนุโดยตรงของธุรกิจอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 2,598,533,698 3,130,699,481 - -

ตน้ทนุขายอาหารและเครืองดืมและการผลิตสินคา้ 8,320,596,227 6,048,129,349 691,348,905 -

ตน้ทนุขายจากการจดัจาํหน่าย 1,327,034,445 1,814,754,268 - -

ค่าใชจ้่ายในการขาย 22,968,714,820 17,179,466,585 112,300,627 86,428,204

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 19,220,479,160 21,702,405,070 728,332,826 371,166,341

(กาํไร) ขาดทนุอืน - สทุธิ 32 (1,534,672,270) (1,469,106,946) (562,264,644) (1,917,033,170)

ตน้ทนุทางการเงิน 9,002,721,229 8,985,975,403 2,473,294,414 2,603,315,348

รวมค่าใช้จ่าย 117,410,602,978 93,815,891,345 3,607,222,027 1,254,726,743

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 6,795,245,209 (17,604,629,914) 2,969,858,654 4,821,447,308

สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทรว่ม

และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 16 135,503,463 (208,724,758) - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 6,930,748,672 (17,813,354,672) 2,969,858,654 4,821,447,308

ภาษีเงินได้ 34 (2,408,068,937) 3,637,985,067 (5,946,021) (119,411,363)

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 4,522,679,735 (14,175,369,605) 2,963,912,633 4,702,035,945

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัท 4,286,372,692 (13,166,507,779) 2,963,912,633 4,702,035,945

สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ 236,307,043 (1,008,861,826) - -

4,522,679,735 (14,175,369,605) 2,963,912,633 4,702,035,945

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 35

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขนัพืนฐาน 0.54 (2.83) 0.29 0.61

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรบัลด 0.53 (2.80) 0.28 0.60

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปี 4,522,679,735 (14,175,369,605) 2,963,912,633 4,702,035,945

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

หรือขาดทนุในภายหลงั

   กาํไรจากการตีมลูค่าทีดิน - 14,532,138,793 - 30,068,014

   กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุในตราสารทนุ

      ดว้ยมลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอืน (2,516,956) 3,488,316 (914,362) 2,527,830

   การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 243,305,025 (78,821,546) (7,836,931) -

รวมรายการทีจะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 240,788,069 14,456,805,563 (8,751,293) 32,595,844

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

หรือขาดทนุในภายหลงั

   การปอ้งกนัความเสียงกระแสเงินสด 5 173,484,976 110,625,238 52,574,121 (1,041,204,616)

   สาํรองตน้ทนุของการปอ้งกนัความเสียง 5 62,831,896 529,728,384 37,769,652 516,167,990

   ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 651,335,795 2,854,638,167 - -

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

หรือขาดทนุในภายหลงั 887,652,667 3,494,991,789 90,343,773 (525,036,626)

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี 1,128,440,736 17,951,797,352 81,592,480 (492,440,782)

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 5,651,120,471 3,776,427,747 3,045,505,113 4,209,595,163

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่ 5,538,128,242 2,685,625,953 3,045,505,113 4,209,595,163

สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ 112,992,229 1,090,801,794 - -

5,651,120,471 3,776,427,747 3,045,505,113 4,209,595,163

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของเจ้าของ 

สาํหรับปีสนิสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

การวดัมูลคา่

ใบสาํคญัแสดง การ เงนิลงทุนใน

สิทธิซือหุน้สามัญ ส่วนตาํ เปลยีนแปลง ตราสารทนุด้วย รวม

ทอีอกโดย จากรวมกิจการ สัดส่วนของ    ผลกระทบจาก มูลคา่ยุติธรรมผ่าน ส่วนเกินทุน การป้องกัน สาํรองต้นทุน องคป์ระกอบอนื หุน้กู้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทอีอก ส่วนเกินมูลคา่ บริษัทยอ่ย ทุนสาํรอง กาํไรสะสมทยีงั ภายใต้การ เงนิลงทุน สภาพเศรษฐกิจ กาํไร (ขาดทุน) จากการ ความเสยีง ของการป้องกัน การแปลงคา่ ของสว่นของ ทมีีลักษณะ ผู้เป็นเจ้าของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว หุน้สามัญ ทหีมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดียวกัน ในบริษัทยอ่ย ทมีีเงนิเฟ้อรุนแรง เบด็เสร็จอนื ตีราคาสินทรัพย์ กระแสเงนิสด ความเสยีง งบการเงนิ เจ้าของ คลา้ยทุน ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม

พ.ศ. 2564 5,182,334,589 24,195,693,420 104,788,723 588,781,595 15,087,318,549 (755,412,590) (1,841,755,212) 267,927,308 2,510,780 - (44,415,220) (535,165,928) (7,340,850,870) (10,247,161,732) 32,069,143,725 66,980,898,869 9,343,004,917 76,323,903,786

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สาํหรับปี 

การออกหุน้สามญั 31,435,204 696,972,246 - - - - - - - - - - - - - 728,407,450 - 728,407,450

ทนุสาํรองตามกฎหมาย - - - 11,011,208 (11,011,208) - - - - - - - - - - - - -

การเปลยีนสถานะจากเงินลงทนุ

ในบริษัทย่อยเป็นสว่นไดเ้สยี

ในกิจการร่วมคา้ - - - - - - - - - - - - - - - - 94,422,903 94,422,903

เปลยีนสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - - - - 1,369,730,923 - - - - - - 1,369,730,923 - 1,369,730,923 853,616,419 2,223,347,342

ปรบัปรุงมลูค่ายตุิธรรม

จากการซอืบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - - - - 138,773,216 138,773,216

เงินปันผลจ่าย - - - - - - - - - - - - - - - - (50,862,114) (50,862,114)

การออกหุน้กูท้มีีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - - - - - - - - 7,702,820,133 7,702,820,133 - 7,702,820,133

ไถ่ถอนหุน้กูท้มีีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - (1,109,466,633) - - - - - - - - - (8,883,958,202) (9,993,424,835) - (9,993,424,835)

ดอกเบยีจ่ายสาํหรบัหุน้กู้

ทมีีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - (1,451,385,162) - - - - - - - - - - (1,451,385,162) - (1,451,385,162)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี - - - - (13,245,329,325) - - - 3,488,316 13,066,274,172 110,625,238 529,728,384 2,220,839,168 15,930,955,278 - 2,685,625,953 1,090,801,794 3,776,427,747

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564 5,213,769,793 24,892,665,666 104,788,723 599,792,803 (729,873,779) (755,412,590) (472,024,289) 267,927,308 5,999,096 13,066,274,172 66,210,018 (5,437,544) (5,120,011,702) 7,053,524,469 30,888,005,656 68,022,673,331 11,469,757,135 79,492,430,466

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงนิรวม (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื

11



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรับปีสนิสดุวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

การวัดมูลค่า

ใบสาํคัญแสดง การ เงินลงทุนใน

สทิธิซือหุ้นสามัญ ส่วนตาํ เปลยีนแปลง ตราสารทุนด้วย รวม

ทอีอกโดย จากรวมกจิการ สดัส่วนของ    ผลกระทบจาก มูลค่ายุตธิรรมผ่าน ส่วนเกนิทุน การป้องกัน สาํรองต้นทนุ องคป์ระกอบอนื หุ้นกู้ รวมส่วนของ สว่นได้เสยี

ทุนทอีอก ส่วนเกนิมูลค่า บริษัทย่อย ทุนสาํรอง กาํไรสะสมทยัีง ภายใต้การ เงินลงทุน สภาพเศรษฐกจิ กาํไร (ขาดทุน) จากการ ความเสยีง ของการป้องกัน การแปลงค่า ของส่วนของ ทมีีลักษณะ ผู้เป็นเจ้าของ ทไีม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ ทหีมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดยีวกัน ในบริษัทย่อย ทมีีเงินเฟ้อรุนแรง เบด็เสร็จอนื ตรีาคาสนิทรัพย์ กระแสเงินสด ความเสยีง งบการเงิน เจ้าของ คล้ายทุน ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี1 มกราคม 

พ.ศ. 2565 5,213,769,793 24,892,665,666 104,788,723 599,792,803 (729,873,779) (755,412,590) (472,024,289) 267,927,308 5,999,096 13,066,274,172 66,210,018 (5,437,544) (5,120,011,702) 7,053,524,469 30,888,005,656 68,022,673,331 11,469,757,135 79,492,430,466

การเปลยีนแปลงในสว่นของ

เจ้าของสาํหรับปี 

การออกหุน้สามญั 28 61,245,038 1,414,103,228 - - - - - - - - - - - - - 1,475,348,266 - 1,475,348,266

การสญูเสียการควบคุมในบรษัิทย่อย - - - - - - - - - - - - - - - - 55,780,089 55,780,089

ปรบัปรุงมูลค่าจากการเปลยีนสดัสว่น

เงินลงทนุในบรษิัทย่อย - - - - - - (480,857,250) - - - - - - (480,857,250) - (480,857,250) (17,466,960) (498,324,210)

ขายสนิทรพัย์ - - - - 94,009,412 - - - - (94,009,412) - - - (94,009,412) - - - -

เงินปันผลจ่าย - บรษิัทย่อย - - - - - - - - - - - - - - - - (71,027,496) (71,027,496)

การออกหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 37 - - - - - - - - - - - - - - 12,914,746,643 12,914,746,643 - 12,914,746,643

ไถ่ถอนหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 37 - - - - (96,300,000) - - - - - - - - - (14,903,700,000) (15,000,000,000) - (15,000,000,000)

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กู้

ทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 37 - - - - (1,411,104,191) - - - - - - - - - - (1,411,104,191) - (1,411,104,191)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

สาํหรบัปี - - - - 4,529,677,717 - - - (2,516,956) - 173,484,976 62,831,896 774,650,609 1,008,450,525 - 5,538,128,242 112,992,229 5,651,120,471

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี31 ธันวาคม

พ.ศ. 2565 5,275,014,831 26,306,768,894 104,788,723 599,792,803 2,386,409,159 (755,412,590) (952,881,539) 267,927,308 3,482,140 12,972,264,760 239,694,994 57,394,352 (4,345,361,093) 7,487,108,332 28,899,052,299 71,058,935,041 11,550,034,997 82,608,970,038

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรับปีสนิสดุวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

การวัดมูลค่า

เงินลงทนุใน

ส่วนตาํจาก ตราสารทนุด้วย

การรวมกิจการ มูลค่ายุติธรรม ส่วนเกินทนุ การป้องกัน สาํรองต้นทนุ

ทนุทอีอก ส่วนเกินมูลค่า ทนุสาํรอง กาํไรสะสม ภายใต้การควบคุม ผ่านกาํไร (ขาดทนุ) จากการ ความเสยีงใน ของการป้องกัน รวมองคป์ระกอบอนื หุน้กู้ทมีีลักษณะ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว หุน้สามัญ ตามกฎหมาย ทยีังไม่ได้จัดสรร เดียวกัน เบ็ดเสร็จอืน ตีราคาสินทรัพย์ กระแสเงินสด ความเสยีง ของส่วนของเจ้าของ คล้ายทนุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2564 5,182,334,589 24,170,041,044 588,781,595 6,775,514,981 (587,397,515) 956,770 - (783,341,281) (568,811,361) (1,938,593,387) 32,069,143,725 66,847,222,547

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรับปี 

การออกหุน้สามญั 31,435,204 696,972,246 - - - - - - - - - 728,407,450

ทนุสาํรองตามกฎหมาย - - 11,011,208 (11,011,208) - - - - - - - -

การออกหุน้กูที้มลีกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - - - - 7,702,820,133 7,702,820,133

ไถถ่อนหุน้กูท้มีลีกัษณะคลา้ยทนุ - - - (1,109,466,633) - - - - - - (8,883,958,202) (9,993,424,835)

ดอกเบียจา่ยสาํหรบัหุน้กูท้มีลีกัษณะคลา้ยทนุ - - - (1,451,385,162) - - - - - - - (1,451,385,162)

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปี - - - 4,702,035,945 - 2,527,830 30,068,014 (1,041,204,616) 516,167,990 (492,440,782) - 4,209,595,163

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 5,213,769,793 24,867,013,290 599,792,803 8,905,687,923 (587,397,515) 3,484,600 30,068,014 (1,824,545,897) (52,643,371) (2,431,034,169) 30,888,005,656 68,043,235,296

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนงึของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอืน
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของเจ้าของ 

สาํหรับปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

การวัดมูลค่า

เงนิลงทุนใน

ส่วนตาํจาก ตราสารทุนด้วย

การรวมกจิการ มูลค่ายุตธิรรม ส่วนเกนิทุน การป้องกัน สาํรองต้นทุน

ทุนทอีอก ส่วนเกนิมูลค่า ทุนสาํรอง กาํไรสะสม ภายใต้การควบคุม ผ่านกาํไร (ขาดทุน) จากการ ความเสยีงใน ของการป้องกัน รวมองคป์ระกอบอนื หุ้นกู้ทมีลัีกษณะ รวมสว่นของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ทยัีงไม่ได้จัดสรร เดยีวกัน เบด็เสร็จอนื ตรีาคาสนิทรัพย์ กระแสเงนิสด ความเสยีง ของส่วนของเจ้าของ คล้ายทุน เจ้าของ

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2565 5,213,769,793 24,867,013,290 599,792,803 8,905,687,923 (587,397,515) 3,484,600 30,068,014 (1,824,545,897) (52,643,371) (2,431,034,169) 30,888,005,656 68,043,235,296

การเปลยีนแปลงในสว่นของเจ้าของสาํหรับปี 

การออกหุน้สามญั 28 61,245,038 1,414,103,228 - - - - - - - - - 1,475,348,266

การออกหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 37 - - - - - - - - - - 12,914,746,643 12,914,746,643

ไถถ่อนหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 37 - - - (96,300,000) - - - - - - (14,903,700,000) (15,000,000,000)

ดอกเบียจา่ยสาํหรบัหุน้กูท้มีีลกัษณะคลา้ยทนุ 37 - - - (1,411,104,191) - - - - - - - (1,411,104,191)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 2,956,075,702 - (914,362) - 52,574,121 37,769,652 89,429,411 - 3,045,505,113

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 5,275,014,831 26,281,116,518 599,792,803 10,354,359,434 (587,397,515) 2,570,238 30,068,014 (1,771,971,776) (14,873,719) (2,341,604,758) 28,899,052,299 69,067,731,127

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 6,930,748,672 (17,813,354,672) 2,969,858,654 4,821,447,308

รายการปรบัปรุง 

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 18 - 21 19,274,638,782 19,941,762,340 112,198,922 105,785,301

   ตดัจาํหน่ายตน้ทนุการกูยื้ม 284,819,354 390,456,276 170,263,942 212,049,574

   ค่าเผือผลขาดทนุของลูกหนี (กลบัรายการ) (3,444,941) 110,415,808 (493,264) 284,683

   ค่าเผือสินคา้เสือมสภาพ (กลบัรายการ) 12 (217,449,129) 219,371,256 - -

   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

      และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 16 (135,503,463) 208,724,758 - -

   ตน้ทนุทางการเงิน 8,717,901,875 8,595,519,127 2,303,030,472 2,391,265,774

   ดอกเบียรบั (865,157,130) (633,887,104) (5,016,437,233) (4,825,046,311)

   เงินปันผลรบั (2,000,970) (602,826) (191,356,250) (53,465,932)

   (กาํไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียน (76,327,309) (2,414,766,565) 1,517,736,649 (3,819,733,235)

   การดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษัทร่วมและส่วนไดเ้สีย

      ในกิจการร่วมคา้ - 296,898,438 - -

   กาํไรจากการขายและบริหารจดัการโรงแรมกลบั - (937,310,461) - -

   กาํไรจากการขายสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย 15, 31 (533,685,356) - - -

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 31 (85,163,252) - (7,423,898) (880,773,791)

   (กาํไร) ขาดทนุจากการขาย การตดัจาํหน่าย และการดอ้ยค่า

      ทดีิน อาคารและอปุกรณ ์อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทนุ

      สินทรพัยไ์ม่มตีวัตนและสินทรพัยส์ิทธิการใช้ (1,145,744,701) 4,318,894,188 3,221,548 (142,602)

   ขาดทนุจากการตีมลูค่าทีดิน - 2,670,616,631 - -

   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 26 200,588,647 49,443,968 832,978 635,514

   (กาํไร) ขาดทนุทียงัไม่เกิดขึนจากการปรบัมลูค่ายุติธรรม

ของสญัญาอนพุนัธ์ (2,327,917,947) (407,815,439) (1,291,845,374) (769,929,865)

การเปลยีนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

   ลกูหนีการคา้และลกูหนอีนื (2,447,912,682) (2,883,141,344) (2,591,934,764) 329,530,596

   สินคา้คงเหลือ (203,092,539) (66,851,643) (3,254,937) 189,179

   ทีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พือขาย - 970,463,555 - -

   สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 212,105,505 (287,153,619) (1,049,414) (377,963)

   สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน 1,454,995,675 1,501,959,827 (246,623,418) 415,153

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 3,112,764,676 3,431,059,490 259,556,770 52,415,915

   หนีสินหมนุเวียนอืน 565,288,628 639,201,182 22,403,450 23,510,166

   จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน 26 (154,313,551) (110,621,500) - (515,003)

   หนีสินไมห่มนุเวียนอืน (366,594,638) 562,753,579 (378,483) (519,222)

เงนิสดได้มาจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 32,189,544,206 18,352,035,250 (1,991,693,650) (2,412,974,761)

    ภาษีเงินไดจ่้าย (2,050,371,853) (208,453,961) (31,767,745) (19,793,236)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 30,139,172,353 18,143,581,289 (2,023,461,395) (2,432,767,997)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 17 (2,190,772,876) (561,825,513) (14,753,257,802) (8,787,788,110)

เงินสดรบัคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 17 1,557,193,118 729,212,570 15,302,379,950 7,594,333,094

เงินใหกู้ยื้มแก่บริษัทอืนลดลง (เพิมขึน) 1,861,162,874 62,270,389 - 19,791,944

เงินสดลดลงจากการสญูเสียอาํนาจควบคมุในบริษัทย่อย 38 (100,777,508) - - -

เงินสดจ่ายเพือซอืบริษัทย่อย (สทุธิจากเงินสดทีไดร้บั) 38 (1,171,824,307) - - -

เงินสดรบัสทุธิจากการขายและการลดทนุในบริษัทย่อย 203,695,875 - 122,023,898 2,989,944,862

เงินสดจ่ายเพือซอืเงินลงทนุเพิมในบริษัทย่อย 16 - - (126,600,000) (2,101,000,000)

เงินสดจ่ายเพือซอืเงินลงทนุเพิมในบริษัทร่วม 16 (180,216,926) (8,811,085) - (8,811,085)

เงินสดจ่ายเพือซอืเงินลงทนุเพิมในกิจการร่วมคา้ 16 (179,102,555) (369,262,819) - -

ดอกเบียรบั 919,535,544 688,742,291 4,550,553,990 4,354,425,223

เงินปันผลรบั 401,153,498 198,518,292 191,356,250 53,465,932

เงินสดจ่ายเพือซอือสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทนุ 18 (10,928,745) (17,663,574) - -

เงินสดจ่ายเพือซอืทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (4,587,424,597) (4,383,276,561) (8,632,403) (21,137,661)

เงินสดจ่ายเพือซอืสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (432,064,536) (684,140,415) (7,793,874) (1,491,205)

เงินสดรบัจากการขายและบริหารจดัการโรงแรมกลบั - 5,302,571,300 - -

เงินสดรบัจากการขายสินทรพัยไ์มห่มนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย 15 1,708,435,814 - - -

เงินสดรบัจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ ์

   อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทนุ สินทรพัยไ์ม่มตีวัตน

   และสินทรพัยส์ิทธิการใช้ 2,090,101,486 4,869,581,018 - 47,500

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (111,833,841) 5,825,915,893 5,270,030,009 4,091,780,494

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 17 49,619,989 464,213,230 2,798,551,812 1,289,545,151

เงินสดจ่ายจากเงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 17 - - (3,660,135,061) (1,202,884,959)

เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 31,100,000,000 15,537,937,056 31,100,000,000 15,350,000,000

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (31,100,000,000) (15,617,191,000) (31,100,000,000) (15,350,000,000)

เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23 5,483,221,815 660,016,729 - -

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23 (13,638,317,411) (14,829,079,683) (999,084,000) (2,676,224,057)

เงินสดรบัจากการออกหุน้กู้ 23 6,976,730,000 25,432,110,000 6,976,730,000 10,307,200,000

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนหุน้กู ้ 23 (10,400,000,000) (18,324,903,229) (10,400,000,000) (4,837,949,655)

เงินสดจ่ายหนีสินภายใตส้ญัญาเช่า (8,818,813,487) (10,163,530,457) (118,602,529) (21,367,978)

เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพิมทนุ 28 1,475,348,265 728,407,450 1,475,348,266 728,407,450

เงินสดจ่ายดอกเบีย (8,943,597,247) (8,923,609,598) (2,307,291,710) (2,250,527,869)

ดอกเบียจา่ยสาํหรบัหุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 37 (1,411,104,191) (1,451,385,162) (1,411,104,191) (1,451,385,162)

เงินสดรบัจากการออกหุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 37 12,914,746,643 7,702,820,133 12,914,746,643 7,702,820,133

เงินปันผลจ่ายไถ่ถอนหุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 37 (15,000,000,000) (9,993,424,835) (15,000,000,000) (9,993,424,835)

เงินสดรบั(จ่าย)สทุธิใหส้่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ

   จากการเปลียนสดัส่วนเงินลงทนุในบริษัทย่อย (498,324,211) 3,383,944,862 - -

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ (71,027,496) (50,862,114) - -

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (31,881,517,331) (25,444,536,618) (9,730,840,770) (2,405,791,781)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิมขนึ(ลดลง)สุทธิ (1,854,178,819) (1,475,039,436) (6,484,272,156) (746,779,284)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 25,096,339,496 26,166,145,430 9,898,556,098 10,645,335,382

กาํไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลียน (276,020,838) 405,233,502 - -

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 22,966,139,839 25,096,339,496 3,414,283,942 9,898,556,098

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันท ี31 ธันวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 9 22,966,139,839 25,096,512,075 3,414,283,942 9,898,556,098

เงินเบิกเกินบญัชธีนาคาร - (172,579) - -

22,966,139,839 25,096,339,496 3,414,283,942 9,898,556,098

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทไีม่ใช่เงนิสด

รายการทไีมใ่ช่เงินสดทมีีสาระสาํคญัสาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ย 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

ซอืทีดิน อาคารและอปุกรณโ์ดยยงัไม่ชาํระเงิน 1,091,213,647 594,273,697 3,421,217 497,367

การเพิมขึนของสินทรพัยส์ิทธิการใช้ 21 9,880,242,142 8,594,759,540 - 389,368,422

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตลุำคม พ.ศ. 2531 ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมีที่อยู่ตำมที่ไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี ้
 
กรุงเทพฯ :  88 อำคำรเดอะปำรค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
พทัยำ :  218/2-4 ม.10 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรือ อ.บำงละมงุ จ.ชลบรุี 20260  
 
เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ำ “กลุ่มกิจกำร” 
 
กำรประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจกำรสำมำรถสรุปไดด้งันี ้
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลักในด้ำนกำรลงทุน  กำรประกอบกิจกำรโรงแรม  ภัตตำคำร และกำรจัดจ ำหน่ำยและผลิตสินค้ำ  
กลุ่มกิจกำรประกอบกิจกำรส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจกำรในประเทศต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปยุโรป 
ประเทศสิงคโปร ์ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน ประเทศสำธำรณรฐัมลัดีฟส ์ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์ประเทศศรีลังกำ 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบรำซิล และ ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปแอฟริกำ เป็นตน้ 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดร้บักำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2566 

 
2 เกณฑก์ำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำขึ ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของ  
งบกำรเงิน ยกเวน้สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินบำงประเภทและท่ีดินภำยใตท่ี้ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ซึ่งใชมู้ลค่ำยุติธรรม
ตำมที่อธิบำยในนโยบำยกำรบญัชี 
 
กำรจัดท ำงบกำรเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชีท่ีรบัรองทั่วไปในประเทศไทย ก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชีท่ีส  ำคญัและ
กำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำรซึ่งจัดท ำขึน้ตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบัติ และต้อง
เปิดเผยเรื่องกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรหรือควำมซับซ้อนหรือเก่ียวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนัยส ำคัญต่อ  
งบกำรเงินในหมำยเหต ุ7 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจัดท ำขึน้จำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย  
ในกรณีท่ีมีเนื ้อควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกันให้ใช้ งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทย 
เป็นหลกั 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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2 เกณฑก์ำรจัดท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 
 
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 
ตัวเลขท่ีน ำมำแสดงเปรียบเทียบได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อใหเ้ปรียบเทียบได้ถึงกำรแสดงรำยกำรท่ีเปลี่ยนไปในปี
ปัจจบุนั และใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกิจและรำยกำรไดด้ีขึน้  
 

 งบกำรเงินรวม 

 
ตำมที่ 

รำยงำนไว้เดิม 
จัดประเภท 
รำยกำรใหม่ จัดประเภทใหม่ 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2564    
สินทรัพยห์มุนเวียน    
ท่ีดินและโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อขำย 1,568 586 2,154 
    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 130,049 (586) 129,463 
    
งบกระแสเงินสดส ำหรับปีสิน้สุด    
   วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2564    
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน    
จ่ำยดอกเบีย้ (5,118) 5,118 - 
    

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน    
เงินสดรบัสทุธิจำกกำรเปลี่ยนสดัส่วนเงินลงทนุในบริษัทย่อย 3,384 (3,384) - 
    
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน    
เงินสดจ่ำยหนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำ (13,969) 3,806 (10,163) 
เงินสดจ่ำยดอกเบีย้ - (8,924) (8,924) 
เงินสดรบั (จ่ำย) สทุธิใหส้่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ  
   จำกกำรเปลี่ยนสดัส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 3,384 3,384 
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2 เกณฑก์ำรจัดท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ตำมที่ 

รำยงำนไว้เดิม 
จัดประเภท 
รำยกำรใหม่ จัดประเภทใหม่ 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

งบกระแสเงินสดส ำหรับปีสิน้สุด    
   วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2564    
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน    
จ่ำยดอกเบีย้ (2,234) 2,234 - 

    

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน    
เงินสดจ่ำยหนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำ (38) 17 (21) 
เงินสดจ่ำยดอกเบีย้ - (2,251) (2,251) 

 
3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง 
 
3.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำถือปฏิบัติส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2565 
 
กำรปฏิรูปอัตรำดอกเบีย้อ้ำงอิงระยะท่ี 2 (กำรปรบัปรุงระยะท่ี 2) มีกำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 
(TFRS 9) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 7 (TFRS 7) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 (TFRS 16) 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีเรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มลู
ส ำหรบัธุรกิจประกันภัย ก ำหนดมำตรกำรผ่อนปรนส ำหรบัรำยกำรท่ีอำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบีย้อำ้งอิง 
รวมถึงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด หรือผลกระทบต่อควำมสมัพันธข์องกำรป้องกันควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดขึน้
เมื่อมีกำรเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้อำ้งอิง 
 
มำตรกำรผ่อนปรนท่ีส ำคญัของกำรปรบัปรุงระยะที่ 2 ไดแ้ก ่
 
• เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในกำรก ำหนดกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหนีส้ินทำงกำรเงิน 

(รวมถึงหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบีย้อำ้งอิง  และเกณฑใ์หม่ท่ีใชใ้นกำรก ำหนด
กระแสเงินสดตำมสัญญำเทียบเท่ำกับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจกำรจะไม่ต้องรับรูผ้ลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
เปลี่ยนแปลงดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุนทนัที ทัง้นี ้กิจกำรท่ีเป็นผูเ้ช่ำตำม TFRS 16 ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำ
เช่ำเน่ืองจำกกำรเปลี่ยนเกณฑก์ำรก ำหนดค่ำเช่ำจ่ำยในอนำคตเนื่องจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบีย้อำ้งอิง ก็ใหถื้อปฏิบตัิตำม
วิธีปฏิบตัิขำ้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนให้กิจกำรยังสำมำรถใชก้ำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงส ำหรบัรำยกำรส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีท่ีควำมสัมพันธ์ของ  
กำรป้องกันควำมเสี่ยงไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบีย้อ้ำงอิง ทั้งนี ้กิจกำรยังคงตอ้งรบัรูส้่วนของควำมไม่มี
ประสิทธิผล 
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3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ต่อ) 
 
TFRS 7 ไดก้ ำหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบั 
 

• ลกัษณะและระดบัของควำมเสี่ยงต่อกิจกำรจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบีย้อำ้งอิง 
• กิจกำรมีกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้อย่ำงไร 

• ควำมคืบหน้ำของแผนในกำรเปลี่ยนไปใช้อัตรำดอกเบีย้อ้ำงอิงอื่น และวิธีกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว  
ของกิจกำรในช่วงกำรเปลี่ยนแปลง 

 
ผูบ้ริหำรประเมินว่ำผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงไม่อยู่ในระดบัท่ีมีนยัส ำคญั 

 
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีในหรือหลังวันที ่1 มกรำคม 

พ.ศ. 2566 
 

กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปนีม้ำถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช ้  
 
ก) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ไดอ้ธิบำยใหช้ัดเจนโดยหำ้มกิจกำรน ำ

สิ่งตอบแทนท่ีไดร้บัจำกกำรขำยชิน้งำนท่ีผลิตในระหว่ำงกำรเตรียมควำมพรอ้มของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ใหอ้ยู่ใน
สถำนท่ีและสภำพท่ีพรอ้มจะใช้งำนได้ตำมควำมประสงค์ของฝ่ำยบริหำรไปหักต้นทุนของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและ
อปุกรณ ์  

 
ข) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 37 เร่ือง ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึน้ และสินทรัพยท์ี่อำจ

เกิดขึ้น ได้อธิบำยให้ชัดเจนว่ำในกำรพิจำรณำว่ำสัญญำเป็นสัญญำท่ีสรำ้งภำระ ต้นทุนกำรปฏิบัติครบตำมสัญญำ
ประกอบด้วยตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวข้องในกำรปฏิบัติตำมสัญญำและกำรปันส่วนต้นทุนอื่นท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในกำร
ปฏิบัติตำมสัญญำ นอกจำกนีก้ิจกำรต้องรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีเกิดขึน้จำกสินทรพัย์ท่ีใชใ้นกำรปฏิบัติตำม
สญัญำก่อนท่ีจะตัง้ประมำณกำรหนีส้ินแยกต่ำงหำกส ำหรบัสญัญำท่ีสรำ้งภำระ  

 
ค) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 เร่ืองกำรรวมธุรกิจ ไดอ้ธิบำยใหช้ัดเจนเก่ียวกับกำรปรบั

กำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดรำยงำนทำงกำรเงินให้เป็นฉบับปัจจุบัน และเพิ่มกำรพิจำรณำกำรรับรู ้หนี้สินและหนี้สิน  
ท่ีอำจเกิดขึน้ท่ีรบัมำจำกกำรรวมธุรกิจ และไม่รบัรูส้ินทรพัยท่ี์อำจเกิดขึน้ ณ วนัท่ีซือ้ 

 
ง) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน ไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกับ

กำรพิจำรณำกำรตัดรำยกำรหนีส้ินทำงกำรเงินดว้ยวิธีทดสอบรอ้ยละ 10 โดยใหร้วมเฉพำะค่ำธรรมเนียมท่ีเกิดระหว่ำง 
ผูกู้ย้ืมและผูใ้หกู้ย้ืม 

 
ผูบ้ริหำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมี
กำรปรบัปรุง 
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4 นโยบำยกำรบัญชี 
 
4.1 กำรบัญชีส ำหรับงบกำรเงินรวมและวิธีส่วนได้เสีย 

 
ก) บริษัทย่อย 

 
บริษัทย่อยหมำยถึงกิจกำรทั้งหมดท่ีกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรบัหรือ  
มีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทนุเพื่อใหไ้ด้
ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจในกำร
ควบคมุบริษัทย่อยจนถึงวนัท่ีกลุ่มกิจกำรสญูเสียอ ำนำจควบคมุในบริษัทย่อยนัน้  
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทนุในบริษัทย่อยบนัทึกดว้ยวิธีรำคำทุน 
 

ข) บริษัทรว่ม 
 
บริษัทร่วมเป็นกิจกำรท่ีกลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญแต่ไม่ถึงกับมีอ ำนำจควบคุมหรือมีกำรควบคุมร่วม   
เงินลงทนุในบริษัทรว่มรบัรูโ้ดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทนุในบริษัทรว่มบนัทึกดว้ยวิธีรำคำทุน 

 
ค) กำรรว่มกำรงำน 

 
เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจัดประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันหรือกำรร่วมคำ้ โดยขึน้อยู่กับสิทธิและภำระผูกพัน
ตำมสญัญำของผูเ้ขำ้รว่มกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสรำ้งรูปแบบทำงกฎหมำยของกำรรว่มกำรงำน 
 
กำรรว่มคำ้ 
 
กำรร่วมกำรงำนจัดประเภทเป็นกำรร่วมค้ำเมื่อกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรพัย์สุทธิของกำรร่วมกำรงำนนั้น เงินลงทุน 
ในกำรรว่มคำ้รบัรูโ้ดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทนุในกำรรว่มคำ้บนัทึกดว้ยวิธีรำคำทนุ  
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4 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
ง) กำรบนัทึกเงินลงทนุตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

 
กลุ่มกิจกำรรบัรูเ้งินลงทนุเมื่อเริ่มแรกดว้ยรำคำทนุ ซึ่งประกอบดว้ยเงินท่ีจ่ำยซือ้รวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงินลงทนุ 
 
กลุ่มกิจกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลังวันท่ีได้มำของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้ด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุน  
ของผู้ไดร้บักำรลงทุนตำมสัดส่วนท่ีผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของ  
กำรเปลี่ยนแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทนุ 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำมีมูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสียของ  
กลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้นั้นซึ่งรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยำวอื่น กลุ่มกิจกำรจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขำดทุนท่ี 
เกินกว่ำส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วมและกำรรว่มคำ้นัน้ เวน้แต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัหรือไดจ้่ำยเงินเพื่อช ำระภำระผูกพัน
แทนบริษัทรว่มหรือกำรรว่มคำ้ 
 

จ) กำรเปลี่ยนแปลงสดัส่วนกำรถือครองกิจกำร 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มกิจกำรยงัคงมีอ ำนำจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจกำรปฏิบตัิต่อรำยกำรกับส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม
เช่นเดียวกันกับรำยกำรกับผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกิจกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซือ้หรือรำคำขำยจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สดัส่วนในบริษัทย่อยกบัรำคำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึน้ตำมสดัส่วนท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปจะถกูรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
ถำ้สดัส่วนกำรถือครองในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้ลดลง แต่กลุ่มกิจกำรยงัคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญัหรือยงัคงมีกำร
ควบคุมร่วม ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเคยบันทึกไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพำะส่วนท่ีลดลงจะถูกโอนไปยังก ำไรหรือ
ขำดทนุ ก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรลดสดัส่วนกำรถือครองในบริษัทรว่มและกำรรว่มคำ้จะถกูรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรือกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญในเงินลงทุนนั้น เงินลงทุน 
ท่ีเหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงท่ีเกิดขึน้จะถูกรับรูใ้นก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมของ  
เงินลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริ่มแรกในกำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตำมสัดส่วนกำรถือครอง  
ท่ีเหลืออยู่เป็นเงินลงทนุในบริษัทรว่ม กำรรว่มคำ้ หรือสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

ฉ) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงินรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลือ และก ำไรท่ียังไม่เกิดขึน้จริงระหว่ำงกันในกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออก ก ำไรท่ียังไม่เกิดขึน้จริง  
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกับบริษัทร่วมและกำรรว่มคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วม
และกำรรว่มคำ้ ขำดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถกูตดัออกเช่นเดียวกนั ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมี
หลกัฐำนว่ำเกิดจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยท่ี์โอน 
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4.2 กำรรวมธุรกิจ 

 
กลุ่มกิจกำรถือปฏิบตัิตำมวิธีซือ้ส  ำหรบักำรรวมธุรกิจท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกัน สิ่งตอบแทนท่ีโอนใหส้  ำหรบั
กำรซือ้ธุรกิจประกอบดว้ย 
 
- มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยท่ี์โอนไป 
- หนีส้ินท่ีก่อขึน้เพื่อจ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดิม และ 
- ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของที่ออกโดยกลุ่มกิจกำร 
 
สินทรพัยท่ี์ระบไุดท่ี้ไดม้ำ หนีส้ิน และหนีส้ินท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรรวมธุรกิจจะถกูวดัมลูค่ำเริ่มแรกดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัท่ีซือ้ 
 
ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครัง้ กลุ่มกิจกำรมีทำงเลือกท่ีจะวดัมลูค่ำของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซือ้ดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม
หรือดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิของผูถ้กูซือ้ 
 
ผลรวมของมลูค่ำสิ่งตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละมลูค่ำของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซือ้และมลูค่ำยตุิธรรมของส่วนไดเ้สีย
ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ (ในกรณีท่ีเป็นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซือ้) ในจ ำนวนท่ีเกินกว่ำมลูค่ำยตุิธรรม
ของสินทรพัยส์ุทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำตอ้งรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกนอ้ยกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ุทธิท่ีระบุไดท่ี้ได้มำ 
จะรบัรูส้่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรือขำดทนุ 
 
ตน้ทนุทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซือ้ธุรกิจ 
 
ตน้ทนุท่ีเก่ียวกบักำรซือ้ธุรกิจจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรือขำดทุนในงบกำรเงินรวม 
 
การรวมธุรกิจทีด่ าเนนิการส าเร็จจากการทยอยซือ้ 
 
หำกกำรรวมธุรกิจด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซือ้ มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ือ้ถืออยู่ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนก่อนหนำ้กำรรวมธุรกิจ  
จะถกูวดัมลูค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัท่ีซือ้ ก ำไรหรือขำดทนุท่ีเกิดขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทนุ 
 
การเปลีย่นแปลงในมูลค่ายตุธิรรมของสิ่งตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรือไดร้บั 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยและ/หรือได้รบัท่ีรบัรูไ้วเ้ป็นสินทรพัยห์รือหนีส้ินจะรบัรู ้  
ในก ำไรหรือขำดทนุ สิ่งตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของจะไม่มีกำรวดัมลูค่ำใหม่  
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การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยกำรกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั โดยรบัรูส้ินทรพัยแ์ละหนีส้ินของกิจกำรท่ีถกูน ำมำรวมดว้ยมลูค่ำ
ตำมบญัชีของกิจกำรท่ีถูกน ำมำรวมตำมมลูค่ำท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมของบริษัทใหญ่ในล ำดบัสงูสุดท่ีตอ้งจัดท ำงบกำรเงิน
รวม โดยกลุ่มกิจกำรต้องปรับปรุงรำยกำรเสมือนว่ำกำรรวมธุรกิจได้เกิดขึน้ตั้งแต่วันต้น ปีในงบกำรเงินปีก่อนท่ีน ำมำแสดง
เปรียบเทียบหรือตั้งแต่วันท่ีกิจกำรดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับกลุ่มกิจกำร (หำกเกิดขึน้หลังจำกวันต้น ปีของ 
งบกำรเงินเปรียบเทียบ) 
 
ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกันเป็นผลรวมของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ให้ไป หนี้สินท่ีเกิดขึน้หรือรบัมำ  
และตรำสำรทนุท่ีออกโดยผูซ้ือ้ ณ วนัท่ีมีกำรแลกเปลี่ยนเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งกำรควบคมุ 
 
ส่วนต่ำงระหว่ำงตน้ทุนของกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกันกับส่วนไดเ้สียของผูซ้ือ้ในมูลค่ำตำมบัญชีของกิจกำรท่ีถูก
น ำมำรวมแสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกินทนุจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั” ในส่วนของเจำ้ของ โดยกลุ่มกิจกำรจะตดั
รำยกำรนีอ้อกเมื่อขำยเงินลงทนุออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 
 

4.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

ก) สกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกลุเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 
 
งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและเป็นสกลุเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงิน
ของกลุ่มกิจกำรและบริษัท 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 
รำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิด
รำยกำร  
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรบัหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำ
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน 
 
เมื่อมีกำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น องคป์ระกอบของอตัรำ
แลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรูก้  ำไรหรือ
ขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรือขำดทุน
นัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทนุดว้ย 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 

 

26 

4 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
ค) กลุ่มกิจกำร 

 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทในกลุ่มกิจกำร (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง) 
ซึ่งมีสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนอ  
งบกำรเงินดงันี ้
 
- สินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
-  รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉลี่ย และ 
-  ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

 
4.4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ขอ้มลูจ ำแนกตำมส่วนงำนแสดงแบ่งตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและตำมภมูิศำสตรข์องกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของกลุ่มกิจกำร  
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดียวกับรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอใหผู้ม้ีอ  ำนำจตดัสินใจสูงสดุดำ้นกำรด ำเนินงำน  
ผูม้ีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจัดสรรทรพัยำกรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
ของส่วนงำนด ำเนินงำน ซึ่งพิจำรณำว่ำคือ ประธำนกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริหำร 
 

4.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม  
เงินลงทุนระยะสัน้อื่นท่ีมีสภำพคล่องสูงซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำ และเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร เงินเบิกเกิน
บญัชีธนำคำรจะแสดงไวใ้นส่วนของหนีส้ินหมนุเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

4.6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 
ลกูหนีก้ำรคำ้รบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมลูค่ำตำมใบแจง้หนี ้และจะวดัมลูค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หกัดว้ยค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู
ซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญูหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของลกูหนี้
กำรคำ้เปรียบเทียบกับมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัจำกลกูหนีก้ำรคำ้ หนีส้ญูท่ีถูกตัดจ ำหน่ำยระหว่ำงปีจะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรือขำดทุน
โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 
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ลูกหนี้กำรค้ำตำมสัญญำระยะยำวเป็นลูกหนี้จำกกำรขำยสิทธิในสถำนท่ีพักผ่อนโดยแบ่งเวลำ โดยรับช ำระคืนเป็นงวด  
ซึ่งครอบคลุมระยะเวลำมำกกว่ำหน่ึงปี ลูกหนีก้ำรคำ้วดัมลูค่ำเริ่มแรกดว้ยจ ำนวนเงินตำมสัญญำหักดว้ยยอดผ่อนช ำระท่ีไดร้บั
แลว้ และจะวัดมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่ำเผื่อหนีส้งสัยจะสูญซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ  
ณ วนัสิน้ปี ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญูหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของลกูหนีก้ำรคำ้เปรียบเทียบกับมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้บั
จำกลกูหนีก้ำรคำ้ หนีส้ญูท่ีเกิดขึน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรือขำดทนุโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 

 
4.7 สินค้ำคงเหลือ 

 
สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำประเภทอำหำรและ
เครื่องดื่ม ค ำนวณโดยวิธีถวัเฉลี่ยเคลื่อนท่ี วตัถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูปจำกธุรกิจกำรผลิต และสินคำ้ประเภทสปำ ค ำนวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก ส่วนสินคำ้ประเภทแฟชั่ น ค ำนวณโดยวิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน ตน้ทุนของกำรซือ้ประกอบดว้ยรำคำซือ้ และ
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับกำรซือ้สินคำ้นั้น เช่น ค่ำอำกรขำเขำ้และค่ำขนส่ง หักดว้ยส่วนลดจำกกำรจ่ำยเงิน ตำมเงื่อนไข  
ค่ำเผื่อ หรือส่วนลด (rebate) ตน้ทุนของสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบดว้ยค่ำออกแบบ ค่ำวตัถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง 
ค่ำใชจ้่ำยอื่นทำงตรง และค่ำโสหุย้ในกำรผลิตซึ่งปันส่วนตำมเกณฑก์ำรด ำเนินงำนตำมปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนกำรกูย้ืม มลูค่ำสทุธิ
ท่ีจะไดร้บัประมำณจำกรำคำปกติท่ีคำดว่ำจะขำยไดข้องธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยท่ีจ ำเป็นเพื่อใหส้ินคำ้นัน้ส  ำเรจ็รูปรวมถึงค่ำใชจ้่ำย
ในกำรขำย กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรือเสื่อมคณุภำพเท่ำท่ีจ ำเป็น 
 

4.8 ทีดิ่นและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือขำย 
 
ท่ีดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรพัยเ์พื่อขำย แสดงดว้ยรำคำทุนหรือมูลค่ำสทุธิท่ีคำดว่ำจะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ
รำคำทุนค ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก รำคำทุนประกอบดว้ย ท่ีดิน ค่ำพฒันำท่ีดิน ค่ำก่อสรำ้ง ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัโครงกำรและดอกเบีย้เงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งจะหยดุบนัทึกดอกเบีย้จ่ำยเขำ้มำเป็นตน้ทนุเมื่องำนก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ 

 
4.9 (กลุ่ม) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขำยและส่วนกำรด ำเนินงำนทีย่กเลิก 

 
สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัย์ท่ีจะจ ำหน่ำย) จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำยเมื่อมูลค่ำตำมบัญชี 
ท่ีจะได้รบัคืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนั้นมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำก สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน  
(หรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์จะจ ำหน่ำย) นัน้จะวดัมลูค่ำดว้ยจ ำนวนท่ีต ่ำกว่ำระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชีกบัมลูค่ำยตุิธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำส ำหรบักำรปรบัลดมลูค่ำของสินทรพัย(์หรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์จะจ ำหน่ำย)เพื่อใหเ้ท่ำกับ
มลูค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย ก ำไรจำกกำรเพิ่มขึน้ในมลูค่ำยตุิธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรพัย์(หรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์
จะจ ำหน่ำย)จะรบัรูไ้ดไ้ม่เกินผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำสะสมท่ีเคยรบัรู ้ 
 
กลุ่มกิจกำรจะไม่คิดค่ำเสื่อมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน(หรือกลุ่มสินทรพัยท่ี์จะจ ำหน่ำย)ที่ถือไวเ้พื่อขำย 
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4.10 สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 
กลุ่มกิจกำรจัดประเภทสินทรพัยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหนีต้ำมลักษณะกำรวดัมูลค่ำ โดยพิจำรณำจำก ก) โมเดล
ธุรกิจในกำรบริหำรสินทรพัยด์ังกล่ำว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตำมสัญญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงินตน้และ
ดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม่ ดงันี ้
 
- รำยกำรท่ีวดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นหรือผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ และ 
- รำยกำรท่ีวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกิจกำรจะสำมำรถจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหนีใ้หม่ก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในกำรบริหำร
สินทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงินลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกิจกำรสำมำรถเลือก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ท่ีจะวัดมูลค่ำเงินลงทุนใน  
ตรำสำรทุน ณ วันท่ีรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรือดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีถือไวเ้พื่อคำ้จะวดัมลูค่ำดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
 

ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
ในกำรซือ้หรือไดม้ำหรือขำยสินทรพัยท์ำงกำรเงินโดยปกติ กลุ่มกิจกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัท่ีท ำรำยกำรคำ้ ซึ่งเป็นวนัท่ี
กลุ่มกิจกำรเขำ้ท ำรำยกำรซือ้หรือขำยสินทรพัยน์ัน้ โดยกลุ่มกิจกำรจะตดัรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินออกเมื่อสิทธิในกำร
ได้รบักระแสเงินสดจำกสินทรพัย์นั้นสิน้สุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจกำรได้โอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสินทรพัยอ์อกไป 
 
กำรวดัมลูค่ำ 
 
ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจกำรวดัมลูค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงินดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมบวกตน้ทนุกำรท ำรำยกำร
ซึ่งเก่ียวขอ้งโดยตรงกับกำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยน์ั้น  ส ำหรบัสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำดว้ย FVPL กลุ่มกิจกำรจะรบัรู ้
ตน้ทนุกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรือขำดทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำสินทรพัยท์ำงกำรเงินซึ่งมีอนพุนัธ์ทำงกำรเงินแฝงในภำพรวมว่ำลกัษณะกระแสเงินสดตำมสญัญำ
ว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงินตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม่ 
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ค) ตรำสำรทนุ 
 

กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม ในกรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเลือกรบัรูก้  ำไร/ขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรม  
ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจกำรจะไม่โอนจัดประเภทก ำไร/ขำดทุนท่ีรบัรูส้ะสมดังกล่ำวไปยังก ำไรหรือ
ขำดทุนเมื่อมีกำรตดัรำยกำรเงินลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี ้เงินปันผลจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำว
จะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุ และแสดงในรำยกำรเงินปันผลรบั เมื่อกลุ่มกิจกำรมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลนัน้ 
 

กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยุติธรรมของเงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีวดัมลูค่ำดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไร(ขำดทนุ)อื่นใน
งบก ำไรขำดทนุ 
 

ขำดทนุ/กลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำจะแสดงรวมอยู่ในกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรม 
 

ง) กำรดอ้ยค่ำ 
 

กลุ่มกิจกำรใชวิ้ธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรบัรูก้ำรดอ้ยค่ำของลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 
และลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำ ตำมประมำณกำรผลขำดทนุดำ้นเครดิตตลอดอำยขุองสินทรพัยด์งักล่ำวตัง้แต่วนัท่ีกลุ่มกิจกำร
เริ่มรบัรู ้
 

ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ ผูบ้ริหำรไดจ้ัดกลุ่มลกูหนีแ้ละลกูหนีอ้ื่น และลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำ
ตำมควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตท่ีมีลกัษณะรว่มกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำท่ีเกินก ำหนดช ำระ ผูบ้ริหำรจึงไดใ้ชอ้ตัรำผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตของลกูหนีก้ับ อตัรำขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้พิจำรณำจำกลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดีต ขอ้มูล  
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต รวมทั้งขอ้มูลและปัจจัยในอนำคตท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระ  
ของลกูหนี ้
 

ส ำหรบัสินทรพัยท์ำงกำรเงินอื่นท่ีวัดมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย และ FVOCI กลุ่มกิจกำรใชวิ้ธีกำรทั่วไป (General 
approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ ซึ่งก ำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุน  
ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ภำยใน 12 เดือนหรือตลอดอำยุสินทรพัย ์ขึน้อยู่กับว่ำมีกำรเพิ่มขึน้ของควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตอย่ำง  
มีนยัส ำคญัหรือไม่ และรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำตัง้แต่เริ่มรบัรูส้ินทรพัยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว 
 

กลุ่มกิจกำรประเมินควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตของสินทรพัยท์ำงกำรเงินดังกล่ำว ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีกำร
เพิ่มขึน้อย่ำงมีนัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ โดยเปรียบเทียบ 1) ควำมเสี่ยงของกำรผิดสญัญำ 
ท่ีจะเกิดขึน้ ณ วนัท่ีรำยงำน และ 2) ควำมเสี่ยงของกำรผิดสญัญำท่ีจะเกิดขึน้ ณ วนัท่ีรบัรูร้ำยกำรเริ่มแรก 
 

กลุ่มกิจกำรพิจำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ โดยพิจำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำ
ประกอบกับประสบกำรณ์ในอดีต  โดยผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีรบัรูเ้กิดจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก (เช่น มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินสดท่ีคำดว่ำจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก) 
โดยจ ำนวนเงินสดท่ีคำดว่ำจะไม่ได้รบั หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงินสดตำมสัญญำทั้งหมดและกระแสเงินสด  
ซึ่งกลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะไดร้บั คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงเมื่อแรกเริ่มของสญัญำ 
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กลุ่มกิจกำรวดัมลูค่ำผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้โดยสะทอ้นถึงปัจจัยต่อไปนี ้
 
- จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะไม่ไดร้บัถ่วงน ำ้หนกัตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
- มลูค่ำเงินตำมเวลำ และ 
- ขอ้มูลสนับสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรำยงำน เก่ียวกับประสบกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ในปัจจุบัน  

และกำรคำดกำรณไ์ปในอนำคต 
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในงบก ำไรขำดทนุ โดยแสดงรวมอยู่ในรำยกำรค่ำใชจ้่ำย
ในกำรบริหำร 
 

4.11 อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 
อสังหำริมทรพัยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพื่อหำประโยชนจ์ำกรำยไดค้่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มขึน้ของมูลค่ำของสินทรพัยห์รือ  
ทั้งสองอย่ำง และไม่ได้มีไว้ใช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร จะถูกจัดประเภทเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน รวมถึง
อสงัหำริมทรพัยท่ี์อยู่ระหว่ำงก่อสรำ้งหรือพฒันำเพื่อเป็นอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนในอนำคต 
 
กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริ่มแรกของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยวิธีรำคำทนุ รวมถึงตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและตน้ทุนกำรกูย้ืม 
ตน้ทนุกำรกูย้ืมท่ีเกิดขึน้เพื่อวตัถปุระสงคข์องกำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้งหรือผลิตอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุนัน้จะรวมเป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนของอสังหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ต้นทุนกำรกู้ยืมจะถูกรวมในขณะท่ีกำรซือ้หรื อกำรก่อสรำ้งและจะหยุดพักทันที 
เมื่อสินทรพัยน์ัน้ก่อสรำ้งเสรจ็อย่ำงมีนยัส ำคญั หรือระหว่ำงที่กำรด ำเนินกำรพฒันำสินทรพัยท่ี์เขำ้เงื่อนไขหยุดชะงกัลง 
 
หลังจำกกำรรบัรูเ้มื่อเริ่มแรก อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจะบันทึกดว้ยวิธีรำคำทุน หักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 

 
ท่ีดินไม่มีกำรหักค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะค ำนวณตำมวิธีเสน้ตรง เพื่อท่ีปันส่วน
รำคำทนุตลอดประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชนด์งันี ้
 
ส่วนปรบัปรุงที่ดิน อำยสุญัญำเช่ำ 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร อำยสุญัญำเช่ำ และ 20 ปี 
 
กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเขำ้เป็นมลูค่ำบญัชีของสินทรพัยจ์ะกระท ำก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มกิจกำรจะไดร้บั
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั้น และต้นทุนสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ
ทัง้หมดจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกิดขึน้ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิน้ส่วนของอสังหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน จะตัดมูลค่ำตำมบญัชี
ของส่วนท่ีถกูเปลี่ยนแทนออก  
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4.12 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ ์
 
ท่ีดินรบัรูด้ว้ยมลูค่ำยุติธรรมซึ่งมลูค่ำยุติธรรมนัน้มำจำกกำรประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระภำยนอก โดยจะมีกำรทบทวนกำร
ประเมินอย่ำงสม ่ำเสมอทกุ ๆ 3 ปีเป็นอย่ำงนอ้ย 
 
กำรตีรำคำท่ีดินและอำคำรท่ีท ำใหมู้ลค่ำตำมบญัชีเพิ่มขึน้จะรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะแสดงอยู่ภำยใตส้่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำสินทรพัยใ์นส่วนของเจำ้ของ และหำกมลูค่ำของส่วนท่ีเคยตีรำคำเพิ่มนัน้ลดลง ส่วนท่ีลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่จะ
รบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรบัรูผ้ลสะสมในส่วนของเจำ้ของเท่ำกับผลสะสมของรำคำท่ีตีเพิ่ม ท่ีไดร้บัรูไ้ว ้ส่วนท่ีลดลงท่ี
เหลือจะบนัทึกไปยงัก ำไรหรือขำดทนุ 
 
อำคำรและอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งหมดวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 
ตน้ทุนเริ่มแรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรซือ้สินทรพัยน์ั้น รวมถึงตน้ทุนท่ีประมำณในเบือ้งตน้ส ำหรบักำรรือ้ 
กำรขนยำ้ย และกำรบรูณะสถำนท่ีตัง้ของสินทรพัยซ์ึ่งเป็นภำระผกูพนัของกิจกำรเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทนุของสินทรพัย์ 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดขึน้ภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัยห์รือรบัรูแ้ยกเป็นอีกสินทรพัยห์น่ึงตำมควำมเหมำะสม เมื่อ
ตน้ทุนนั้นเกิดขึน้และคำดว่ำจะใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มกิจกำรและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ย่ำง
น่ำเชื่อถือ และจะตดัมลูค่ำตำมบญัชีของชิน้ส่วนท่ีถกูเปลี่ยนแทนออก ส ำหรบัค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ กลุ่มกิจกำรจะรบัรู ้
ตน้ทนุดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทนุเมื่อเกิดขึน้ 
 
ท่ีดินไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรพัยอ์ื่นค ำนวณโดยใชวิ้ธีเสน้ตรง เพื่อลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุกำร
ใหป้ระโยชนท่ี์ประมำณกำรไวข้องสินทรพัยด์งัต่อไปนี ้
 
ส่วนปรบัปรุงอำคำรเช่ำ อำยสุญัญำเช่ำ และ 5 - 30 ปี 
อำคำร และส่วนปรบัปรุงอำคำร อำยสุญัญำเช่ำ และ 5 - 60 ปี 
เครื่องจกัร เครื่องตกแต่ง และอปุกรณอ์ื่น 3 - 15 ปี 
ยำนพำหนะ 4 - 5 ปี 
 
กลุ่มกิจกำรจะมีกำรทบทวนและปรบัปรุงมลูค่ำคงเหลือและอำยุกำรใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยใ์หเ้หมำะสมทุกสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 
ในกรณีท่ีมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยส์งูกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัคืน มูลค่ำตำมบญัชีจะถูกปรบัลดใหเ้ท่ำกับมลูค่ำท่ีคำดว่ำ  
จะไดร้บัคืนทนัที  
 
เครื่องใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจโรงแรมแสดงในรำคำทุนหลังจำกหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม ส่วนท่ีซือ้เพิ่มเติมจะถือเป็นเครื่องใช้  
ในโรงแรมและถือเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัทีเมื่อมีกำรเบิกใช ้  
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เมื่อมีกำรซือ้อุปกรณใ์นกำรด ำเนินงำนและเครื่องใชใ้นครวัของธุรกิจภัตตำคำรอำหำรจะแสดงดว้ยรำคำทุน โดยท่ียงัไม่มีกำรคิด
ค่ำเสื่อมรำคำจนกระทั่งเมื่อมีกำรเบิกครัง้แรกเพื่อใชใ้นภตัตำคำร โดยจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตำมวิธีเสน้ตรงตำมอำยุกำรใชง้ำน เป็น
ระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีเริ่มใชค้รัง้แรก กำรเบิกใชค้รัง้ต่อไปเพื่อกำรเปลี่ยนแทนจะถือเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัทีเมื่อมีกำรเบิกใช ้ 
 
ในกรณีท่ีมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนรูปแบบกำรตกแต่งของภัตตำคำร ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จะบันทึกเป็นค่ำปรับปรุงอำคำรหรือ  
ค่ำปรบัปรุงสินทรัพยเ์ช่ำ โดยคิดค่ำเสื่อมรำคำด้วยวิธีเส้นตรงด้วยอำยุท่ีเหลือของสัญญำเช่ำอำคำรหรือตำมอำยุกำรใช้งำน
โดยประมำณ 5 ปี แลว้แต่ระยะเวลำใดจะสัน้กว่ำ 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ ์ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกสิ่งตอบแทนสทุธิท่ีไดร้บัจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรพัยก์บัมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัย ์และจะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุ 
 

4.13 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย ์ 
 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัยแ์สดงดว้ยรำคำทุนหักดว้ยค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม ตน้ทุน
ของสิทธิดงักล่ำวตดัจ ำหน่ำยโดยใชวิ้ธีเสน้ตรงตำมอำยุของสญัญำหรืออำยุกำรใชง้ำนของอำคำรท่ีเก่ียวขอ้งภำยในระยะเวลำไม่
มำกกว่ำ 40 ปี 
 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ไม่มีกำรปรบัมูลค่ำเน่ืองจำกไม่ได้มีตลำดซือ้ขำยคล่องรองรบั ระยะเวลำและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำย  
จะมีกำรทบทวนทกุสิน้ปีบญัชี 
 
ทรัพยส์ินทำงปัญญำ 
 
ทรัพย์สินทำงปัญญำวัดมูลค่ำด้วยรำคำซื ้อและประกอบด้วยสิทธิกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อบริหำรจัดกำรสินทรัพย ์  
และด ำเนินกำรเก่ียวกับสิทธิในกำรบริหำรสินทรพัยอ์ย่ำงมีประสิทธิภำพ และสตูรอำหำรและอุปกรณ์ท่ีพัฒนำขึน้เอง ซึ่งท ำให้  
กลุ่มกิจกำรไดเ้ปรียบกว่ำคู่แข่ง ทรพัยส์ินทำงปัญญำตดัจ ำหน่ำยท่ีระยะเวลำระหว่ำง 10 - 40 ปี 
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ต้นทุนกำรพัฒนำแฟรนไชส ์
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้เพื่อกำรพัฒนำแฟรนไชส์ใหม่ ซึ่งเก่ียวข้องกับกำรออกแบบภัตตำคำรและกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่รับรู ้ 
เป็นสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนในจ ำนวนไม่เกินรำยจ่ำยท่ีคำดว่ำจะก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนำคต ส่วนรำยจ่ำยในกำรพัฒนำอื่น
รบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึน้ ตน้ทุนกำรพัฒนำท่ีได้รบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยไปแลว้ในปีก่อนไม่สำมำรถรบัรูเ้ป็นสินทรพัยใ์นปีถัดไป  
กำรทยอยตัดจ ำหน่ำยต้นทุนกำรพัฒนำท่ีบันทึกเป็นสินทรพัย์จะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเริ่มด ำเนินงำนแฟรน ไชส์เพื่อกำรพำณิชย ์
โดยตัดจ ำหน่ำยดว้ยวิธีเสน้ตรงตำมระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัประโยชนเ์ป็นระยะเวลำประมำณ 3 - 30 ปี ตน้ทุนกำรพฒันำท่ีบนัทึก
เป็นสินทรพัยจ์ะไม่มีกำรตีรำคำเพิ่ม แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบญัชีใหม่เป็นประจ ำทุกปีและปรบัปรุงหำกกำรดอ้ยค่ำเกิดขึน้ 
 
ค่ำลิขสิทธ์ิแฟรนไชส ์
 
รำยจ่ำยท่ีเกิดขึน้เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสิทธิบตัร เครื่องหมำยทำงกำรคำ้ และใบอนญุำตของแฟรนไชสต์่ำง ๆ บนัทึกไวเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มี
ตวัตนและตัดจ ำหน่ำยโดยใชวิ้ธีเสน้ตรง ตลอดอำยุสัญญำเป็นระยะเวลำ 10 - 20 ปี สินทรพัยไ์ม่มีตัวตนดังกล่ำวจะไม่มีกำรตี
รำคำเพิ่ม แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบญัชีใหม่เป็นประจ ำทกุปีและปรบัปรุงหำกกำรดอ้ยค่ำเกิดขึน้ 
 
ค่ำควำมนิยม 
 
ค่ำควำมนิยมคือตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีสงูกว่ำมลูค่ำยุติธรรมของเงินลงทนุท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนแบ่งในสินทรพัยส์ทุธิของบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และกิจกำรรว่มคำ้ ณ วนัท่ีไดม้ำซึ่งบริษัทนัน้ ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรไดม้ำซึ่งบริษัทย่อยจะแสดงเป็นรำยกำรแยก
ต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรไดม้ำซึ่งบริษัทรว่มและกิจกำรร่วมคำ้ จะรวมไวใ้นบญัชีเงินลงทุนใน
บริษัทรว่มและกิจกำรรว่มคำ้ และจะถกูทดสอบกำรดอ้ยค่ำโดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษัทรว่มและกิจกำรรว่มคำ้ 
 
ค่ำควำมนิยมท่ีรบัรูจ้ะตอ้งถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปี และแสดงดว้ยรำคำทุนหักค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรดอ้ยค่ำสะสม ค่ำเผื่อผลขำดทุน
กำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมท่ีรบัรูแ้ลว้จะไม่มีกำรกลบัรำยกำร ทัง้นีม้ลูค่ำคงเหลือตำมบญัชีของค่ำควำมนิยมจะถูกรวมค ำนวณใน
งบก ำไรขำดทนุเมื่อมีกำรขำยกิจกำร 
 
ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้น
อำจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลำยหน่วยรวมกันซึ่งคำดว่ำจะได้รบัประโยชนจ์ำกกำรรวมธุรกิจ  ท่ีเกิดควำมนิยมเกิดขึน้และระบุ 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได ้
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เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
 
ตรำสินคำ้ ชื่อทำงกำรคำ้หรือบริกำรเฉพำะกิจกำรหรือกลุ่มกิจกำรท่ีไดร้บัควำมนิยมและกำรยอมรบัจำกกลุ่มลกูคำ้ในเชิงพำณิชย ์
ไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำย แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบญัชีใหม่เป็นประจ ำทกุปีและปรบัปรุงหำกกำรดอ้ยค่ำเกิดขึน้  
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรโ์ดยท่ีซือ้มำมีลักษณะเฉพำะบันทึกเป็นสินทรพัย์โดยค ำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและ  
กำรด ำเนินกำรใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรน์ั้นสำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค ์โดยจะตัดจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้
ประโยชนภ์ำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 - 10 ปี 
 
ตน้ทุนท่ีใชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์หบ้นัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกิดขึน้ ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดจำกกำรพฒันำท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลกัษณะเฉพำะเจำะจงซึ่งกลุ่มกิจกำรเป็นผูด้แูลจะรบัรูเ้ป็นสินทรพัย์
ไม่มีตวัตนเมื่อเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทกุขอ้ดงันี ้
 
- มีควำมเป็นไปไดท้ำงเทคนิคท่ีกิจกำรจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์หเ้สรจ็สมบรูณเ์พื่อน ำมำใชป้ระโยชนห์รือขำยได้ 
- ผูบ้ริหำรมีควำมตัง้ใจท่ีจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์หเ้สรจ็สมบรูณแ์ละน ำมำใชป้ระโยชนห์รือขำย 
- กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะน ำโปรแกรมคอมพิวเตอรน์ัน้มำใชป้ระโยชนห์รือขำย 
- สำมำรถแสดงว่ำโปรแกรมคอมพิวเตอรน์ัน้ใหผ้ลประโยชนท์ำงเศรษฐกิจในอนำคตอย่ำงไร 
- มีควำมสำมำรถในกำรจัดหำทรพัยำกรดำ้นเทคนิค ดำ้นกำรเงิน และดำ้นอื่นไดเ้พียงพอท่ีจะน ำมำใชเ้พื่อท ำใหก้ำรพฒันำ

เสรจ็สิน้สมบรูณ ์และน ำโปรแกรมคอมพิวเตอรม์ำใชป้ระโยชนห์รือน ำมำขำยได ้และ 
- กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะวดัมลูค่ำของรำยจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์เกิดขึน้ในระหว่ำงกำรพฒันำได้อย่ำง

น่ำเชื่อถือ 
 
ตน้ทนุโดยตรงท่ีรบัรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร ์จะรวมถึงตน้ทนุพนกังำนท่ีท ำงำนในทีมพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งในจ ำนวนเงินท่ีเหมำะสม 
 
ต้นทุนกำรพัฒนำอื่นท่ีไม่เข้ำเงื่อนไขเหล่ำนี้จะรับรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ ้น ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำหำกก่อนหน้ำนี้รับรู  ้
เป็นค่ำใชจ้่ำยไปแลว้ จะไม่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนในเวลำภำยหลงั 
 
ตน้ทุนในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอรจ์ะรบัรูเ้ป็นสินทรพัยแ์ละตัดจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์  
ตำมประมำณกำรแต่ไม่เกิน 3 - 10 ปี 
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4.14 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์
 

สินทรพัยท่ี์มีอำยกุำรใหป้ระโยชนไ์ม่ทรำบแน่ชัด (เช่น ค่ำควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรคำ้) ซึ่งไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะถกูทดสอบ
กำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปี สินทรพัยอ์ื่นท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เมื่อมีเหตุกำรณห์รือสถำนกำรณบ์่งชีว่้ำ
รำคำตำมบัญชีอำจสงูกว่ำมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อรำคำตำมบญัชีของสินทรพัยส์งูกว่ำ
มลูค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัคืน ซึ่งหมำยถึงจ ำนวนท่ีสงูกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยตุิธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยเทียบกับมลูค่ำจำกกำรใชส้ินทรพัย์
จะถูกจัดเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำได ้เพื่อวัตถุประสงคข์องกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ สินทรพัยท่ี์ไม่ใช่สินทรพัย์
ทำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซึ่งรบัรูร้ำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไปแลว้ จะถูกประเมินควำมเป็นไปได้ท่ีจะกลับ
รำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

4.15 สัญญำเช่ำ 
 

สัญญำเช่ำ - กรณีทีก่ลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

กลุ่มกิจกำรรับรูส้ัญญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ เป็นสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สิน  
ตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำท่ีช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนีส้ินและตน้ทุนทำงกำรเงิน โดยตน้ทุนทำงกำรเงินจะรบัรูใ้นงบ
ก ำไรขำดทุนตลอดระยะเวลำสัญญำเช่ำดว้ยอัตรำดอกเบีย้คงท่ีจำกยอดหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำท่ีคงเหลืออยู่ กลุ่มกิจกำรคิด  
ค่ำเสื่อมรำคำสินทรพัยส์ิทธิกำรใชต้ำมวิธีเสน้ตรงตำมอำยท่ีุสัน้กว่ำระหว่ำงอำยสุินทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ 
 

กลุ่มกิจกำรปันส่วนสิ่งตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำท่ีเป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำท่ีไม่เป็นกำรเช่ำ
ตำมรำคำเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ  
 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมลูค่ำปัจจุบนั หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระ
ตำมสญัญำเช่ำ ดงันี ้
 

- ค่ำเช่ำคงที่ (รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเนือ้หำ) สทุธิดว้ยเงินจงูใจคำ้งรบั 
- ค่ำเช่ำผนัแปรที่อำ้งอิงจำกอตัรำหรือดชันี 
- มลูค่ำท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลือ 
- รำคำสิทธิเลือกซือ้หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตสุมผลท่ีกลุ่มกิจกำรจะใชส้ิทธิ และ 
- ค่ำปรบัจำกกำรยกเลิกสญัญำ หำกอำยขุองสญัญำเช่ำสะทอ้นถึงกำรท่ีกลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะยกเลิกสญัญำนัน้ 
 

กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ หำกกลุ่มกิจกำรมี  
ควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตสุมผลในกำรใชส้ิทธิต่ออำยสุญัญำเช่ำ  
 

กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี ้ยโดยนัยตำมสัญญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบีย้โดยนัยได ้  
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดดว้ยอตัรำกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่ำ ซึ่งก็คืออัตรำท่ีสะทอ้นถึงกำรกู้ยืมเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสินทรพัยท่ี์มีมูล ค่ำ
ใกลเ้คียงกนั ในสภำวะเศรษฐกิจ อำยสุญัญำ และเงื่อนไขที่ใกลเ้คียงกนั 
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สินทรพัยส์ิทธิกำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทนุ ซึ่งประกอบดว้ย 
 
- จ ำนวนท่ีรบัรูเ้ริ่มแรกของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 
- ค่ำเช่ำจ่ำยท่ีไดช้ ำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วนัท ำสญัญำ สทุธิจำกเงินจงูใจท่ีไดร้บัตำมสญัญำเช่ำ 
- ตน้ทนุทำงตรงเริ่มแรก และ 
- ตน้ทนุกำรปรบัสภำพสินทรพัย ์
 
ค่ำเช่ำท่ีจ่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสินทรพัยท่ี์มีมลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้
คือสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำนอ้ยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 เดือน สินทรพัยท่ี์มีมูลค่ำต ่ำประกอบด้วย อุปกรณ์ไอทีและอุปกรณ์
ส  ำนกังำนขนำดเล็ก 
 
กลุ่มกิจกำรน ำกำรผ่อนปรนในทำงปฏิบัติท่ีเก่ียวกับกำรยินยอมลดค่ำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกับ COVID-19 มำถือปฏิบตัิยอ้นหลงัตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 โดยผูเ้ช่ำสำมำรถเลือกท่ีจะไม่พิจำรณำว่ำกำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวเขำ้เงื่อนไขกำรเปลี่ยนแปลงสญัญำ
เช่ำ (lease modification) หรือไม่ แต่จะรบัรูก้ำรลดค่ำเช่ำดงักล่ำวเสมือนหน่ึงว่ำกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวไม่ใช่กำรเปลี่ยนแปลง
สญัญำเช่ำ  โดยกลุ่มกิจกำรจะสำมำรถถือปฏิบตัิตำมกำรผ่อนปรนดงักล่ำวเฉพำะในกรณีท่ีกลุ่มกิจกำรไดร้บักำรลด หรือยกเวน้
ค่ำเช่ำอันเป็นผลโดยตรงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 อย่ำงไรก็ตำมหลงัจำกวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 
กลุ่มกิจกำรไดห้ยดุท่ีจะน ำกำรผ่อนปรนในทำงปฏิบตัิดงักล่ำวมำถือปฏิบตัิกับสญัญำเช่ำท่ีเขำ้เงื่อนไขขำ้งตน้ 

 
สัญญำเช่ำ - กรณีทีก่ลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 
 
สินทรพัยท่ี์ใหเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินบนัทึกเป็นลกูหนีส้ญัญำเช่ำทำงกำรเงินดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำม
สญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลกูหนีท่ี้ยังไม่ไดค้ิดลดกับมูลค่ำปัจจุบันของลูกหนีจ้ะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดท้ำงกำรเงิน  
โดยใชวิ้ธีเงินลงทุนสทุธิซึ่งสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงท่ี ตน้ทุนทำงตรงเริ่มแรกท่ีรวมอยู่ในกำรวดัมลูค่ำลกูหนีส้ญัญำเช่ำทำงกำรเงิน
เริ่มแรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 
 
รำยไดค้่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สทุธิจำกสิ่งตอบแทนจงูใจท่ีไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
กลุ่มกิจกำรตอ้งรวมตน้ทุนทำงตรงเริ่มแรกท่ีเกิดขึน้จำกกำรไดม้ำซึ่งสญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยอ์ำ้งอิง 
และรบัรูต้้นทุนดังกล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุสัญญำเช่ำ โดยใช้เกณฑเ์ดียวกันกับรำยได้จำกสัญญำเช่ำ สินทรพัย์ท่ีใหเ้ช่ำ  
ไดร้วมอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินตำมลกัษณะของสินทรพัย ์  
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4.16 หนีส้ินทำงกำรเงิน 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 

กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำจัดประเภทเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนีส้ินทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุน  
โดยพิจำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี ้
 

- หำกกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันตำมสัญญำท่ีจะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่นให้กับกิจกำรอื่น  
โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนดได้นั้น เครื่องมือทำงกำรเงินนั้นจะ  
จัดประเภทเป็นหนีส้ินทำงกำรเงิน เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนั้นสำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกิจกำรเอง
ดว้ยจ ำนวนตรำสำรทนุท่ีคงที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกบัจ ำนวนเงินท่ีคงที่ 

- หำกกลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันตำมสัญญำหรือสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพันตำมสัญญำไปได ้เครื่องมือ  
ทำงกำรเงินดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหนีส้ินหมนุเวียนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนีอ้อกไปอีกเป็นเวลำ
ไม่นอ้ยกว่ำ 12 เดือน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข) กำรวดัมลูค่ำ 
 

ในกำรรับรูร้ำยกำรเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจกำรต้องวัดมูลค่ำหนีส้ินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวัดมูลค่ำหนี้สิน  
ทำงกำรเงินทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำ 
 

กลุ่มกิจกำรตัดรำยกำรหนีส้ินทำงกำรเงินเมื่อภำระผูกพนัท่ีระบุในสญัญำไดม้ีกำรปฏิบตัิตำมแลว้ หรือไดม้ีกำรยกเลิกไป 
หรือสิน้สดุลงแลว้ 
 

หำกกลุ่มกิจกำรมีกำรเจรจำต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนีส้ินทำงกำรเงิน กลุ่มกิจกำรจะตอ้งพิจำรณำว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำรหรือไม่ หำกเข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะต้องรับรู ้หนี้สิน  
ทำงกำรเงินใหม่ดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมของหนีส้ินใหม่นัน้ และตดัรำยกำรหนีส้ินทำงกำรเงินนัน้ดว้ยมลูค่ำตำมบญัชีท่ีเหลืออยู่ 
และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไร/ขำดทนุอื่นในก ำไรหรือขำดทุน  
 

หำกกลุ่มกิจกำรพิจำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดังกล่ำวไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนีส้ินทำงกำรเงินโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตำมสัญญำด้วยอัตรำดอกเบีย้ท่ีแท้จริงเดิม (Original 
effective interest rate) ของหนีส้ินทำงกำรเงินนัน้ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไรหรือขำดทนุอื่นในงบก ำไรขำดทุน 
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4.17 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 

ตน้ทุนกำรกู้ยืมของเงินกูย้ืมท่ีกูม้ำโดยทั่วไปและท่ีกูม้ำเป็นกำรเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับกำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้ง หรือกำรผลิต
สินทรพัยท่ี์เขำ้เงื่อนไข ตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสินทรพัย ์หกัดว้ยรำยไดจ้ำกกำรลงทุนท่ีเกิดจำกกำรน ำเงินกูย้ืม
ท่ีกู้มำโดยเฉพำะ กำรรวมตน้ทุนกำรกูย้ืมเป็นรำคำทุนของสินทรพัยส์ิน้สุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรท่ีจ ำเป็นในกำรเตรียมสินทรพัย์  
ท่ีเขำ้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มที่จะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รือพรอ้มที่จะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 

ตน้ทนุกำรกูย้ืมอื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในรอบระยะเวลำท่ีเกิดขึน้ 
 

4.18 ประมำณกำรหนีส้ิน 
 

กลุ่มกิจกำรจะบันทึกประมำณกำรหนีส้ิน (ซึ่งไม่รวมถึงประมำณกำรหนีส้ินส ำหรบัผลตอบแทนพนักงำน ) อันเป็นภำระผูกพัน 
ในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ตกลงท่ีจัดท ำไว ้อันเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซึ่งกำรช ำระภำระผูกพันนั้น 
มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหก้ลุ่มกิจกำรตอ้งสญูเสียทรพัยำกรออกไป และตำมประมำณกำรของจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำย
ไดอ้ย่ำงน่ำเชื่อถือ ในกรณีท่ีกลุ่มกิจกำรคำดว่ำประมำณกำรหนีส้ินเป็นรำยจ่ำยท่ีจะไดร้บัคืน กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกเป็นสินทรพัย์
แยกต่ำงหำกเมื่อคำดว่ำน่ำจะไดร้บัรำยจ่ำยนัน้คืนอย่ำงแน่นอน 
 

4.19 ผลประโยชนพ์นักงำน 
 

กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดโครงกำรผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอำยุในหลำยรูปแบบ ซึ่งมีทัง้โครงกำรสมทบเงินและโครงกำรผลประโยชน ์
 

ส ำหรบัโครงกำรสมทบเงินบริษัทจะจ่ำยเงินสมทบใหก้องทุนในจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี บริษัทไม่มีภำระผูกพนัทำงกฎหมำยหรือภำระผูกพัน
จำกกำรอนุมำนท่ีจะต้องจ่ำยเงินเพิ่ม  ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรพัย์เพียงพอท่ีจะจ่ำยให้พนักงำนทั้งหมดส ำหรบักำรให้บริกำร  
จำกพนกังำนทัง้ในอดีตและปัจจบุนั เงินสมทบจะถกูรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชนพ์นกังำนเมื่อถึงก ำหนดช ำระ 
 

ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรจ่ำยค่ำชดเชยตำมกฎหมำยท่ีไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซึ่งจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ีพนักงำนจะได้รับเมื่อเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กับหลำยปัจจัย เช่น อำยุจ ำนวนปีท่ีให้บริกำรและ
ค่ำตอบแทน 
 

หนีส้ินส ำหรบัโครงกำรผลประโยชนจ์ะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั ณ วนัท่ีสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน และ ปรบัปรุงดว้ยตน้ทนุบริกำรในอดีตท่ียงัไม่รบัรู ้ภำระผกูพนันีค้  ำนวณโดยนักคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอิสระทกุปีดว้ยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออก  
ในอนำคต โดยใชอ้ัตรำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีจะจ่ำยภำระผูกพัน และ  
วนัครบก ำหนดของพนัธบตัรใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งช ำระภำระผกูพนับ ำนำญ 
 

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกันภัยเกิดขึน้จำกกำรปรบัปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐำน
จะตอ้งรบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นในส่วนของเจำ้ของในปีท่ีเกิด 
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4.20 ภำษีเงินได้ปีปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้  ำหรบัปีประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องปีปัจจบุนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะรบัรูใ้นงบก ำไร
ขำดทนุ ยกเวน้ส่วนท่ีรบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น หรือรบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ  
 

ภำษีเงินไดข้องปีปัจจบุันค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบังคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใช้
ภำยในสิน้รอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของกลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินงำนและเกิดรำยไดท้ำงภำษี 
ผูบ้ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นปี ๆ ในกรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีกำรน ำกฎหมำยภำษี ไปปฏิบัติ
ขึน้อยู่กับกำรตีควำม และจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษีท่ีเหมำะสมจำกจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำษีแก่หน่วยงำน
จดัเก็บภำษี 
 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรบัรูเ้มื่อเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน และรำคำตำมบญัชีท่ีแสดงอยู่ใน
งบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรจะไม่รบัรูภ้ำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีท่ีเกิดจำกกำรรบัรูเ้ริ่มแรกของรำยกำรสินทรพัยห์รือ
รำยกำรหนีส้ินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนัน้ไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุนทั้ง
ทำงบญัชีและทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค  ำนวณจำกอตัรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคำดได้
ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสินทรพัยภ์ำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน ์หรือหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีไดม้ีกำรจ่ำยช ำระ 
 

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรบัรูห้ำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชั่วครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจกำรได้ตั้งภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชั่วครำวของ  
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำท่ีต้องเสียภำษี เวน้แต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจังหวะเวลำของกำร  
กลับรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกิดขึน้ภำยในระยะเวลำ  
ท่ีคำดกำรณไ์ดใ้นอนำคต  
 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะแสดงหกักลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำย  
ท่ีจะน ำสินทรพัยภ์ำษีเงินไดข้องปีปัจจุบันมำหกักลบกับหนีส้ินภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบัน และทัง้สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
และหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตัดบญัชีเก่ียวขอ้งกับภำษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันโดยกำรเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกันซึ่งตัง้ใจจะจ่ำยหนีส้ินและสินทรพัยภ์ำษีเงินไดข้องปีปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธิ 
 

4.21 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 
 

เงินอุดหนุนจำกรฐับำลรบัรูด้ว้ยมลูค่ำยุติธรรมหำกกลุ่มกิจกำรมีควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะไดร้บัเงินอุดหนุนนั้นและ  
จะปฏิบตัิตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไวข้องเงินอดุหนนุนัน้ (ถำ้มี) 
 

เงินอุดหนุนจำกรฐับำลเพื่อชดเชยตน้ทุนจะรบัรูเ้ป็นรำยกำรรอตัดบัญชีและจะทยอยรบัรู ้ในงบก ำไรขำดทุนตำมกำรรบัรูต้น้ทุน 
ท่ีเก่ียวขอ้งที่เงินอดุหนนุนัน้จ่ำยใหเ้ป็นกำรชดเชย 
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4.22 ทุนเรือนหุ้น 

 
หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ   
 
ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรออกหุ้นใหม่ หรือกำรออกสิทธิในกำรซือ้หุ้นซึ่งสุทธิจำกภำษี จะถูกแสดงในส่วนของเจำ้ของ  
โดยน ำไปหกัจำกสิ่งตอบแทนท่ีไดร้บัจำกกำรออกตรำสำรทุนดงักล่ำว  
 
กรณีท่ีบริษัทใดก็ตำมในกลุ่มกิจกำรซือ้คืนหุน้สำมญัของบริษัทกลบัคืน (หุน้ทุนซือ้คืน) สิ่งตอบแทนท่ีจ่ำยไวร้วมถึงตน้ทุนเพิ่มเติม
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง (สุทธิจำกภำษีเงินได้) จะรบัรูเ้ป็นหุน้ทุนซือ้คืนและแสดงเป็นรำยกำรหักจำกยอดรวมของส่วนของเจ้ำของ  
ของบริษัทจนกว่ำหุน้ทนุซือ้คืนดงักล่ำวจะถกูยกเลิกไปหรือจ ำหน่ำยใหม่ สิ่งตอบแทนใด ๆ ท่ีไดร้บัจำกกำรขำยหรือน ำหุน้ทุนซือ้คืน
ออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธิจำกตน้ทุนเพิ่มเติมท่ีจ่ำยออกไปภำยนอกสุทธิจำกผลกระทบของภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง จะแสดงรวมไวใ้น
ส่วนของเจำ้ของ 
 

4.23 หุ้นกู้ทีม่ีลักษณะคล้ำยทุน 
 
หุน้กู้ท่ีมีลักษณะคลำ้ยทุนรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ เมื่อกลุ่มกิจกำรมีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวในกำรไถ่ถอนหุน้กู้ก่อนก ำหนด
ตำมเงื่อนไขท่ีระบไุวใ้นขอ้ก ำหนดหุน้กู ้และมีสิทธิเลื่อนกำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้และดอกเบีย้สะสมคำ้งช ำระ โดยไม่จ ำกดัระยะเวลำ
และจ ำนวนครัง้ และกำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้นัน้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของกลุ่มกิจกำร ดังนัน้กำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้จะถือเสมือนกำร
จ่ำยเงินปันผลและจะรบัรูโ้ดยตรงในส่วนของเจ้ำของ เมื่อมีภำระในกำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้เกิดขึน้ กำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้รบัรู ้ 
ในงบกระแสเงินสดในลกัษณะเดียวกนักบักำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั 
 

4.24 กำรรับรู้รำยได้ 
 
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย รำยไดค้่ำหอ้งพัก ค่ำขำยอำหำรและเครื่องดื่ม และบริกำร 
ท่ีเก่ียวขอ้งอื่นจะบนัทึกเป็นรำยไดเ้มื่อไดใ้หบ้ริกำรแลว้สทุธิจำกภำษีขำยและส่วนลด 
 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำ้นท่ีพกัอำศยั จะรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อเริ่มระยะเวลำกำรเช่ำโดยวิธีเสน้ตรง รำยไดจ้ำกสิทธิในกำรบริหำร
สินทรพัยป์ระเภทคงท่ี จะรบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมสดัส่วนท่ีตกลงในสญัญำสิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย์ รำยไดจ้ำกสิทธิในกำรบริหำร
สินทรพัยป์ระเภทผนัแปร จะรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อขำยสินคำ้หรือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่มรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อส่งของและใหบ้ริกำรแลว้ ท่ีจ ำนวนสทุธิจำกภำษีขำยและส่วนลด 
 
รำยไดค้่ำเช่ำจำกกิจกำรศูนยก์ำรคำ้และอสงัหำริมทรพัยจ์ะรบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมอตัรำท่ีระบุในสญัญำเช่ำ รำยไดค้่ำเช่ำรบัล่วงหนำ้
จะรบัรูเ้ป็นรำยไดใ้นจ ำนวนท่ีเท่ำ ๆ กนั ตลอดระยะเวลำของสญัญำเช่ำ 
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รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรพัยแ์ละรำยไดจ้ำกกำรขำยเครื่องตกแต่งและติดตัง้รบัรูเ้มื่อผูซ้ือ้ไดโ้อนกำรควบคุมในอสงัหำริมทรพัย์ 
เครื่องตกแต่งและติดตัง้แก่ผูซ้ือ้ 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสิทธิในสถำนท่ีพักผ่อนโดยแบ่งเวลำรบัรูเ้ป็นรำยได้เมื่อไดโ้อนกำรควบคุมในกำรเป็นเจำ้ของสิทธิดังกล่ำว 
ไปใหก้ับผูซ้ือ้สิทธิ และสถำนท่ีพกัผ่อนโดยแบ่งเวลำไดก้่อสรำ้งแลว้เสร็จและอยู่ในสภำพพรอ้มท่ีจะใชง้ำนแลว้ กลุ่มกิจกำรจะยงั
ไม่รบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสิทธิดงักล่ำวถำ้สถำนท่ีพกัผ่อนโดยแบ่งเวลำไม่อยู่ในสภำพพรอ้มใช ้
 
รำยไดจ้ำกกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำย จะรบัรูเ้ป็นรำยได้เมื่อส่งมอบสินค้ำให้แก่ลูกคำ้ และรบัรูร้ำยได้จำกกำรขำยสินคำ้ให้แก่
หำ้งสรรพสินคำ้ตำมจ ำนวนสินคำ้ท่ีหำ้งสรรพสินคำ้ขำยได ้รำยไดจ้ำกกำรขำยเป็นจ ำนวนท่ีสทุธิจำกภำษีขำยและส่วนลด 
 
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำร จะรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อไดใ้หบ้ริกำรแลว้ 
 
รำยไดอ้ื่นรบัรูต้ำมเกณฑด์งัต่อไปนี ้
 
-  รำยไดค้่ำสิทธิและแฟรนไชส ์ :  รบัรูแ้บบต่อเนื่องตำมวิธีเสน้ตรงตลอดระยะเวลำของสญัญำ 
-  รำยไดด้อกเบีย้และค่ำนำยหนำ้ :  รบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง เวน้แต่จะมีควำมไม่แน่นอนในกำรรบัช ำระ  
-  รำยไดเ้งินปันผล :  รบัรูเ้มื่อผูถื้อหุน้มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 
 

4.25 ภำวะเศรษฐกิจทีม่ีอัตรำเงินเฟ้อรุนแรง 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูผ้ลกระทบสะสมทั้งหมดของภำวะเศรษฐกิจท่ีมีอัตรำเงินเฟ้อรุนแรงจำกกำรปรบัปรุงรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินเป็น
ส่วนหน่ึงของรำยกำรท่ีเกิดจำกกำรซือ้กิจกำร ผลกระทบของภำวะเศรษฐกิจท่ีมีอตัรำเงินเฟ้อรุนแรงหลงัจำกกำรซือ้กิจกำรจะถูก
รบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุและองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ 
 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรท่ีตั้งอยู่ในประเทศอำรเ์จนตินำไดป้ระสบภำวะเศรษฐกิจท่ีมีอัตรำเงินเฟ้อรุนแรง  
ซึ่งเป็นสำเหตุท่ีท ำใหอ้ตัรำเงินเฟ้อสะสมของเศรษฐกิจสงูกว่ำรอ้ยละ 100 ตลอดระยะเวลำสำมปีท่ีผ่ำนมำ ดังนัน้กลุ่มกิจกำรจึงไดน้ ำ 
TAS 29 เรื่องกำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีรุนแรง มำใชก้บังบกำรเงินของบริษัทในประเทศอำรเ์จนตินำ 
 

4.26 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ำยประจ ำปี บันทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบัญชีซึ่งท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษัทและบริษัทย่อยไดอ้นมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ 
 
เงินปันผลท่ีจ่ำยระหว่ำงกำล บันทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบัญชีซึ่งท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทย่อยไดอ้นมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ 
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4.27 อนุพันธท์ำงกำรเงินและกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
 

ก) อนพุนัธท์ำงกำรเงินแฝงและอนพุนัธท์ำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรบญัชีป้องกันควำมเสี่ยง 
 
อนุพนัธท์ำงกำรเงินแฝงท่ีกลุ่มกิจกำรแยกรบัรูร้ำยกำร และอนพุนัธ์ทำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรบญัชีป้องกันควำมเสี่ยง
จะรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และจะรบัรูก้ำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมในงบก ำไรขำดทุนโดยแสดงรวมอยู่ใน
รำยกำรก ำไรหรือขำดทนุอื่น - สทุธิ 
 
กลุ่มกิจกำรแสดงมูลค่ำยุติธรรมของอนุพนัธ์ทำงกำรเงินเป็นรำยกำรหมนุเวียนหรือไม่หมุนเวียนตำมวนัครบก ำหนดของ
อนพุนัธท์ำงกำรเงินนัน้ 
 

ข) กำรบญัชีป้องกนัควำมเสี่ยง 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยกำรสัญญำอนุพันธ์ทำงกำรเงินเมื่อเริ่มแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันท่ีเขำ้ท ำสัญญำและวดัมูลค่ำ
ต่อมำในภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุติธรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรก ำหนดใหส้ญัญำอนุพันธ์ทำงกำรเงิน
เป็นเครื่องมือท่ีใชป้้องกนัควำมเสี่ยง ดงัต่อไปนี ้
- กำรป้องกันควำมเสี่ยงในมูลค่ำยุติธรรมของ 1) สินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีรบัรู ้หรือ 2) สัญญำผูกมัดท่ียังไม่ได้รับรู ้

รำยกำร (กำรป้องกนัควำมเสี่ยงในมลูค่ำยตุิธรรม) 
- กำรป้องกันควำมเสี่ยงท่ีเก่ียวกบักระแสเงินสดของ 1) รำยกำรสินทรพัยห์รือหนีส้ินท่ีรบัรู ้หรือ 2) รำยกำรท่ีคำดกำรณ์

ท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสงูมำก (กำรป้องกนัควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด) 
 
ณ วันท่ีเริ่มต้นควำมสัมพันธ์ของกำรป้องกันควำมเสี่ยง กลุ่มกิจกำรจะจัดท ำเอกสำร 1) ท่ีระบุถึงควำมสัมพันธ์เชิง
เศรษฐกิจระหว่ำงเครื่องมือท่ีใช้ป้องกันควำมเสี่ยงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลง  
ในกระแสเงินสดของเครื่องมือท่ีใชป้้องกันควำมเสี่ยงที่คำดว่ำจะชดเชยกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของรำยกำรท่ีมี
กำรป้องกนัควำมเสี่ยง 2) เก่ียวกับวตัถปุระสงคข์องกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกลยุทธท่ี์น ำมำใชใ้นกำรจัดกำรกับรำยกำร
ท่ีมีควำมเสี่ยง  
 
กลุ่มกิจกำรแสดงมูลค่ำยุติธรรมของอนุพันธ์ทำงกำรเงินท่ีใชป้้องกันควำมเสี่ยงทั้งจ ำนวนเป็นรำยกำรหมุนเวียนหรือไม่
หมนุเวียนตำมวนัครบก ำหนดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเสี่ยง 
 
มลูค่ำยตุิธรรมของตรำสำรอนพุนัธ์ทำงกำรเงินท่ีอยู่ในควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสี่ยงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 6 
และกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของส ำรองกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงในส่วนของเจำ้ของไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของ 
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ควำมมีประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำควำมมีประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสี่ยง ณ วนัเริ่มตน้ของควำมสมัพนัธป์้องกันควำมเสี่ยงและ
ตลอดระยะเวลำท่ีเหลืออยู่ เพื่อพิจำรณำถึงควำมคงอยู่ในควำมสัมพันธเ์ชิงเศรษฐกิจของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเสี่ยง
และเครื่องมือป้องกนัควำมเสี่ยง 
 
ส ำหรบักำรป้องกันควำมเสี่ยงของรำยกำรซือ้ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศนัน้ กลุ่มกิจกำรเขำ้ท ำรำยกำรป้องกันควำมเสี่ยง
เมื่อขอ้ก ำหนดท่ีส ำคญัของเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเสี่ยงมีควำมสอดคลอ้งเขำ้คู่กัน 
และท ำกำรประเมินเชิงคุณภำพถึงควำมมีประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสี่ยงดงักล่ำว ในกรณีท่ีมีควำมเปลี่ยนแปลง
ในสถำนกำรณ์ท่ีกระทบต่อขอ้ก ำหนดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเสี่ยง ซึ่งท ำใหข้อ้ก ำหนดท่ีส ำคัญของเครื่องมือ
ป้องกันควำมเสี่ยงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเสี่ยงไม่มีควำมสอดคลอ้งเขำ้คู่กันอีกต่อไป กลุ่มกิจกำรจะใชวิ้ธีกำร
อนพุนัธท์ำงกำรเงินเสมือน (Hypothetical derivative method) ในกำรพิจำรณำควำมมีประสิทธิผล 
 
ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงของรำยกำรซือ้ที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศนั้น ควำมไม่มีประสิทธิผลอำจเกิดจำกระยะเวลำ
กำรเกิดของรำยกำรท่ีคำดกำรณ์ ท่ีคลำดเคลื่อนไปจำกท่ีคำดกำรณ์ไว ้ หรืออำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ยง
ดำ้นเครดิตของคู่สญัญำ 
 
กลุ่มกิจกำรเขำ้ท ำสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ซึ่งมีขอ้ก ำหนดท่ีส ำคัญคลำ้ยคลึงกับขอ้ก ำหนดท่ีส ำคัญของรำยกำร  
ท่ีมีกำรป้องกนัควำมเสี่ยง เช่น อตัรำอำ้งอิง วนัท่ีก ำหนดอตัรำใหม่ วนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ วนัสิน้สดุสญัญำ และจ ำนวนเงิน
ท่ีก ำหนดไว ้เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรไม่ไดท้ ำกำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินกูย้ืมทัง้หมด ดงันัน้รำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเสี่ยง
จึงไดก้ ำหนดเป็นสดัส่วนของรำยกำรเงินกูย้ืมคงคำ้ง เทียบกบัจ ำนวนเงินท่ีก ำหนดไวข้องสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ 
และเนื่องจำกขอ้ก ำหนดท่ีส ำคญัของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงควำมสอดคลอ้ง
เขำ้คู่กนัตลอดปี จึงสรุปไดว่้ำรำยกำรป้องกนัควำมเสี่ยงดงักล่ำวมีควำมสมัพนัธเ์ชิงเศรษฐกิจ 
 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำควำมไม่มีประสิทธิผลของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ โดยใชห้ลักกำรเดียวกับกำรพิจำรณำ
ควำมไม่มีประสิทธิผลของกำรป้องกนัควำมเสี่ยงของรำยกำรซือ้ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ดงันี ้
 
- มลูค่ำเครดิตของคู่สญัญำของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัเงินกูย้ืม และ 
- ควำมต่ำงในขอ้ก ำหนดท่ีส ำคญัของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้และเงินกูย้ืม 
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4 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
กำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด 
 
กลุ่มกิจกำรรับรูส้่วนท่ีมีประสิทธิผลของกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของอนุพันธ์ทำงกำรเงินซึ่งก ำหนดและ  
เขำ้เงื่อนไขของกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสดในรำยกำรส ำรองกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด  
ในส่วนของเจ้ำของ ส ำหรบัก ำไรหรือขำดทุนท่ีเก่ียวข้องกับส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรบัรู ้ในงบก ำไรขำดทุนโดยแสดง
รวมอยู่ในรำยกำรก ำไรหรือขำดทนุอื่น - สทุธิ 
 
กลุ่มกิจกำรจะโอนจ ำนวนท่ีรบัรูส้ะสมในส่วนของเจำ้ของดงักล่ำวมำยังก ำไรหรือขำดทุนในรอบระยะเวลำเดียวกับท่ีรบัรู ้
รำยกำรท่ีป้องกนัควำมเสี่ยงในก ำไรหรือขำดทนุ ดงันี ้
 
- ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนท่ีมีประสิทธิผลของสัญญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ท่ีใชใ้นกำรป้องกันควำมเสี่ยง

ของอตัรำดอกเบีย้ผันแปรในเงินกู้ยืมของกลุ่มกิจกำร จะรบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทุนในรำยกำรตน้ทุนทำงกำรเงิน ณ ช่วงเวลำ
เดียวกบัท่ีกิจกำรรบัรูค้่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ของเงินกูย้ืมนัน้ 

 
4.28 ข้อผ่อนปรนผลกระทบจำก COVID-19 

 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรหยุดใชม้ำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 และกลับมำใช้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 36 เรื่องกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ บริษัทได้มี 
กำรประเมินและรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดต่อเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ส  ำหรบั
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเป็นจ ำนวนรวม 2,350 ลำ้นบำทตัง้แต่ไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2564 และมีกำร
ทบทวนในแต่ละปี 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 

 

45 

5 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 
 

5.1 ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 
 
ควำมเสี่ยงทำงกำรเงินและผลกระทบท่ีอำจมีต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต มีดงันี  ้
 

ควำมเส่ียง ควำมเส่ียงเกิดจำก กำรวัดมูลค่ำ บริหำรควำมเส่ียงโดย 
    

ควำมเสี่ยงจำกตลำด  
- อตัรำแลกเปลี่ยน 

รำยกำรทำงกำรคำ้ในอนำคต 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงิน
ที่ไม่ไดเ้ป็นรำยกำรที่เป็น 
เงินบำท 

ประมำณกำรกระแสเงินสด 
กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว 

สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ 

สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้ 
(“CCIRS”) 

    

ควำมเสี่ยงจำกตลำด  
- อตัรำดอกเบีย้ 

เงินกูย้ืมระยะยำวดว้ยอตัรำ
ดอกเบีย้ผนัแปร 

กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ 
(“IRS”) 

    

ควำมเสี่ยงจำกตลำด  
- รำคำตรำสำรทนุ 

เงินลงทนุในตรำสำรทนุ กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว มีควำมหลำกหลำยของตรำสำรทนุ 
ในพอรต์กำรลงทนุ 

    

ควำมเสี่ยงดำ้นกำรใหส้ินเช่ือ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ 
เงินสด, ลกูหนีก้ำรคำ้และ
ลกูหนีอ่ื้น, อนพุนัธท์ำงกำร
เงิน 

กำรวิเครำะหอ์ำย ุ
ขอ้มลูกำรจดัล ำดบัดำ้นเครดิต 

กำรจ ำกดัวงเงิน, และ 
กำรขอจดหมำยค ำ้ประกนั 

    

ควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่อง เงินกูย้ืมและหนีส้ินอ่ืน ๆ กำรประมำณกระแสเงินสด
หมนุเวียน 

กำรจดัใหมี้วงเงินดำ้นสินเช่ือและ 
กำรกูย้ืมที่สำมำรถเปิดใชไ้ด ้

 
หน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มกิจกำรขึน้ตรงกับแผนกกำรเงินกลำงของกลุ่มกิจกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูอ้นุมัติ
นโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งต่ำง ๆ ซึ่งแผนกกำรเงินกลำงของกลุ่มกิจกำรเป็นผูก้  ำหนด ประเมิน และบริหำรควำมเสี่ยงดำ้นกำรเงิน โดยจะท ำงำน
อย่ำงใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงำนของกลุ่มกิจกำร ส่วนคณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดหลักกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงในภำพรวม 
รวมถึงก ำหนดนโยบำยเฉพำะดำ้นต่ำง ๆ เช่น กำรบริหำรควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยน กำรบริหำรควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำดอกเบีย้ 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงดำ้นสินเชื่อ กำรเขำ้ท ำตรำสำรอนพุนัธ์ทำงกำรเงินและเครื่องมือทำงกำรเงินอื่น รวมทัง้กำรลงทุนในกรณีท่ีมี
สภำพคล่องส่วนเกิน 
 
ในกรณีท่ีเป็นไปตำมเงื่อนไขท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด กลุ่มกิจกำรจะถือปฏิบัติตำมกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบของ
ควำมไม่สอดคลอ้งกันระหว่ำงหลกักำรรบัรูร้ำยกำรของเครื่องมือป้องกนัควำมเสี่ยงและรำยกำรท่ีถกูป้องกันควำมเสี่ยง ซึ่งจะเป็น
ผลใหก้ลุ่มกิจกำรรบัรูก้  ำไร (ขำดทุน) จำกกำรแลกเปลี่ยนตำมอตัรำคงท่ีตำมสญัญำ และรบัรูค้่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ตำมอตัรำท่ีระบุ
ตำมสญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้ และสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ 
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5 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

5.1.1 ควำมเสี่ยงจำกตลำด 
 

ก) ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจำกธุรกรรมกำรคำ้ในอนำคต เงินลงทุนสทุธิในกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ 
และสินทรพัยแ์ละหนีส้ินสทุธิซึ่งเป็นสกลุเงินท่ีไม่ใช่สกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกิจกำรใชส้ญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้ และสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้
ในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกัน เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงและภำระผูกพันจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีคำดกำรณ์ไว ้และเพื่อจัดกำร
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีอำจเกิดขึน้จำกธุรกรรมกำรค้ำในอนำคต โดยทั่วไป กลุ่มกิจกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนให้เป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน โดยกำรกู้ยืมท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศจะถูกเปลี่ยนเป็น  
สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชส้ัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ยกเวน้สญัญำป้องกันควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำ
แลกเปลี่ยนของเงินกู้ท่ีคำดว่ำจะมีกำรรบัช ำระดว้ยสกุลเงินตรำต่ำงประเทศเดียวกัน กำรป้องกันควำมเสี่ยงเหล่ำนีม้ี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบของควำมผันผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศต่อสินทรพัย ์หนีส้ิน และก ำไร
ขำดทนุของกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกิจกำรใชเ้ครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงเงินตรำต่ำงประเทศโดยกำรเขำ้ท ำสญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและ
อตัรำดอกเบีย้เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน กลุ่มกิจกำรก ำหนดนโยบำยว่ำเงื่อนไขของสัญญำดังกล่ำว
จะตอ้งเป็นไปในแนวทำงเดียวกบัควำมเสี่ยงของรำยกำรท่ีถกูป้องกันควำมเสี่ยงนัน้  
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5 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
ควำมเสี่ยง 
 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ีมีสำระส ำคญั ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ซึ่งสรุปเป็นสกลุเงิน
บำท ดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 
เหรียญ 
สหรัฐฯ 

 
ยูโร 

เหรียญ
ออสเตรเลีย 

เหรียญ 
สหรัฐฯ 

 
ยูโร 

เหรียญ
ออสเตรเลีย 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

สินทรัพย ์       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 319 1 - 755 1 32 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 633 6 1 554 7 - 
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน 2,740 - - 1,002 - - 
เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัทอื่น 114 - - 110 - - 
       

หนีส้ิน       
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 9,389 11,991 - 9,990 12,339 - 
หุน้กู ้ 1,728 2,946 - 1,671 2,674 - 
       

ส่วนของเจ้ำของ       
หุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทนุ 19,065 - - 19,065 - - 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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5 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 
เหรียญ 
สหรัฐฯ 

 
ยูโร 

เหรียญ
ออสเตรเลีย 

เหรียญ 
สหรัฐฯ 

 
ยูโร 

เหรียญ
ออสเตรเลีย 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

สินทรัพย ์       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 319 1 - 755 1 32 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 384 - - 386 857 192 
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน 12,322 75,404 5,386 12,166 68,209 7,289 
       

หนีส้ิน       
เงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,248 - - 5,115 - - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 7,096 11,991 - 7,864 12,339 - 
หุน้กู ้ 1,728 2,946 - 1,671 2,674 - 
       

ส่วนของเจ้ำของ       
หุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทนุ 19,065 - - 19,065 - - 

 
กลุ่มกิจกำรใช้เครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน รำยละเอียดก ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนสทุธิไดเ้ปิดเผยในหมำยเหต ุ32 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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5 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

ผลกระทบจำกกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2565 
ล้ำนบำท 

พ.ศ. 2564 
ล้ำนบำท 

   

สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้   
รำคำตำมบญัชี (หนีส้ิน) (72) (1,099) 
จ ำนวนเงินตำมสญัญำ 26,488 24,000 
วนัครบก ำหนด มีนำคม พ.ศ. 2567 ถึง 

มีนำคม พ.ศ. 2577 
มีนำคม พ.ศ. 2565 ถึง 

มีนำคม พ.ศ. 2577 
ค่ำอตัรำป้องกันควำมเสี่ยง (Hedge ratio) 1:1 1:1 
กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำ ณ ปัจจบุนั (Spot value)  
ของเครื่องมอืป้องกนัควำมเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่  

 
1,027 

 
(1,037) 

กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำของรำยกำรท่ีถกูป้องกนัควำมเสี่ยงส ำหรบั
กำรก ำหนดควำมไม่มีประสิทธิผลของกำรป้องกนัควำมเสี่ยง 

 
(790) 

 
(167) 

อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้ 
ท่ีใชป้้องกันควำมเสี่ยงส ำหรบัปี 

  

   - อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (บำท ต่อ 1 ยโูร) 35.55 - 36.97 35.55 - 35.70  
   - อตัรำดอกเบีย้ รอ้ยละ 3.60 - รอ้ยละ 4.62 รอ้ยละ 3.10 - รอ้ยละ 4.62  

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 
ล้ำนบำท 

พ.ศ. 2564 
ล้ำนบำท 

   

สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศและอตัราดอกเบีย้   
รำคำตำมบญัชี (หนีส้ิน) (72) (1,099) 
จ ำนวนเงินตำมสญัญำ 26,488 24,000 
วนัครบก ำหนด มีนำคม พ.ศ. 2567 ถึง 

มีนำคม พ.ศ. 2577 
มีนำคม พ.ศ. 2565 ถึง 

มีนำคม พ.ศ. 2577 
ค่ำอตัรำป้องกันควำมเสี่ยง (Hedge ratio) 1:1 1:1 
กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำ ณ ปัจจบุนั (Spot value)  
ของเครื่องมอืป้องกนัควำมเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่  

 
1,027 

 
(1,037) 

กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำของรำยกำรท่ีถกูป้องกนัควำมเสี่ยงส ำหรบั
กำรก ำหนดควำมไม่มีประสิทธิผลของกำรป้องกนัควำมเสี่ยง 218 (296) 

อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้ 
ท่ีใชป้้องกันควำมเสี่ยงส ำหรบัปี 

  

   - อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (บำท ต่อ 1 ยโูร) 35.55 - 36.97  35.55 - 35.70  
   - อตัรำดอกเบีย้ รอ้ยละ 3.60 - รอ้ยละ 4.62  รอ้ยละ 3.10 - รอ้ยละ 4.62  



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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5 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว 
 
ดงัท่ีแสดงในตำรำงขำ้งตน้ กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงหลกัจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงเงินบำทและ 
เงินเหรียญสหรฐัฯ ยูโร และเหรียญออสเตรเลีย ควำมอ่อนไหวในก ำไรหรือขำดทนุต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยน
ส่วนใหญ่มำจำกสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินท่ีไม่มีกำรท ำสญัญำป้องกันควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 
เหรียญ 
สหรัฐฯ 

 
ยูโร 

เหรียญ
ออสเตรเลีย 

เหรียญ 
สหรัฐฯ 

 
ยูโร 

เหรียญ 
ออสเตรเลีย 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

ผลกระทบต่อก ำไรสทุธิ       
   - อตัรำแลกเปลี่ยน บำท  
      - เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 (73) (149) - (92) (150) - 
   - อตัรำแลกเปลี่ยน บำท  
      - ลดลงรอ้ยละ 1 73 149 - 92 150 - 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 
เหรียญ 
สหรัฐฯ 

 
ยูโร 

เหรียญ
ออสเตรเลีย 

เหรียญ 
สหรัฐฯ 

 
ยูโร 

เหรียญ 
ออสเตรเลีย 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

ผลกระทบต่อก ำไรสทุธิ       
   - อตัรำแลกเปลี่ยน บำท  
      - เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 20 356 54 (13) 286 75 
   - อตัรำแลกเปลี่ยน บำท  
      - ลดลงรอ้ยละ 1 (20) (356) (54) 13 (286) (75) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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5 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

ข) ควำมเสี่ยงจำกกระแสเงินสดและอตัรำดอกเบีย้ 
 

กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ในหนีส้ินและสินทรพัย์ท่ีมี  
ภำระดอกเบี ้ย ซึ่งกลุ่มกิจกำรได้บริหำรควำมเสี่ยงโดยเข้ำท ำสัญญำอนุพันธ์ ทำงกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง  
เช่น สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบีย้ สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ ทั้งนี ้ ผู้บริหำรได้
พิจำรณำควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้เป็นรำยเดือนตำมสกลุเงินและหน่วยธุรกิจ โดยค ำนึงถึงกำรจัดหำเงินทุนประกอบ
กบักำรป้องกนัควำมเสี่ยง  
 

ผลกระทบจำกสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรและบริษัทมีดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2565 
ล้ำนบำท 

พ.ศ. 2564 
ล้ำนบำท 

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้   
รำคำตำมบญัชี (หนีส้ิน) - (36) 
จ ำนวนเงินตำมสญัญำ - 4,583 
วนัครบก ำหนด - 15 ธันวำคม พ.ศ. 2565  
ค่ำอตัรำป้องกันควำมเสี่ยง (Hedge ratio) - 1:1 
กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำท่ีแทจ้ริง (Intrinsic value)  
   ของเครื่องมือป้องกนัควำมเสี่ยงท่ีคงเหลืออยู่ - 

 
45 

กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำของรำยกำรท่ีถกูป้องกนัควำมเสี่ยง 
   ส ำหรบักำรก ำหนดควำมไม่มีประสิทธิผลของกำรป้องกนั 
   ควำมเสี่ยง - 

 
- 

อตัรำดอกเบีย้ท่ีใชป้้องกันควำมเสี่ยง 
- 

รอ้ยละ 1.65 - 
รอ้ยละ 2.15 

 

ควำมเสี่ยงจำกกระแสเงินสดของอัตรำดอกเบีย้คือควำมเสี่ยงท่ีกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ในตลำดจะส่งผล
กระทบต่อกระแสเงินสดท่ีเกิดจำกสินทรพัย์หรือหนีส้ินท่ีมีอัตรำดอกเบีย้ผันแปร ดังนั้นกำรกู้ยืมบำงรำยกำรท่ีมีอัตรำ
ดอกเบีย้ลอยตัวจึงท ำใหก้ลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกกระแสเงินสดของอัตรำดอกเบีย้ กลุ่มกิจกำรบริหำรควำมเสี่ยงนี้ 
โดยกำรใชส้ญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัใหเ้ป็นอตัรำดอกเบีย้คงท่ีดงัที่กล่ำวขำ้งตน้ 
 

ควำมเสี่ยงจำกมูลค่ำยุติธรรมของอัตรำดอกเบีย้คือควำมเสี่ยงท่ีมูลค่ำของสินทรพัยห์รือหนีส้ินทำงกำรเงินและตรำสำร
อนุพนัธท์ำงกำรเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำด กลุ่มกิจกำรไดบ้ริหำรควำมเสี่ยง
จำกมลูค่ำยตุิธรรมของอตัรำดอกเบีย้โดยกำรท ำสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ซึ่งมีผลกระทบกำรในแปลงเงินกูย้ืมจำก
อตัรำดอกเบีย้คงที่เป็นอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัเพื่อรกัษำอตัรำดอกเบีย้คงท่ีใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
กลุ่มกิจกำรดงัที่กล่ำวขำ้งตน้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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5 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

ค) ควำมเสี่ยงดำ้นรำคำ 
 

กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกรำคำของหลักทรพัยข์องเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีวัดมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม  
ผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) หรือท่ีวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ (FVPL) เงินลงทนุในประเภทนี้
มีจ ำนวน 589 ลำ้นบำท และ 49 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึ่งแสดงกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมในหมำยเหตุ 11 
 

5.1.2 ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
 

ควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตเกิดจำกรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด กระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรพัยอ์นุพนัธ์
ทำงกำรเงิน รวมถึงควำมเสี่ยงดำ้นสินเชื่อแก่ลกูคำ้และลกูหนีค้งคำ้ง 
 

ก) กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

กลุ่มกิจกำรบริหำรควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตโดยกำรจัดกลุ่มของควำมเสี่ยง ส  ำหรบัเงินฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงิน กลุ่มกิจกำร
จะเลือกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงินท่ีมคีวำมน่ำเชื่อถือท่ีเป็นอิสระ 
 

ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกับลกูคำ้ กลุ่มกิจกำรจะประเมินควำมเสี่ยงจำกคุณภำพเครดิตของลกูคำ้ โดยพิจำรณำจำกฐำนะ
ทำงกำรเงิน ประสบกำรณท่ี์ผ่ำนมำ และปัจจยัอื่น ๆ และก ำหนดกำรใหว้งเงินสินเชื่อจำกผลกำรประเมินดงักล่ำวซึ่งเป็นไป
ตำมขอ้ก ำหนดของบริษัท ทัง้นี ้ผูบ้ริหำรในสำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งจะท ำกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดดำ้นวงเงิน
เครดิตของลกูคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ 
 

ข) กำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

ส ำหรบัลูกหนี้กำรค้ำ ประมำณกำรอัตรำผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้พิจำรณำจำกประวัติกำรช ำระเงิน  
จำกกำรขำยในช่วงระยะเวลำ 36 - 60 เดือนก่อนวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 รวมทัง้พิจำรณำประสบกำรณ์ผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว ทั้งนี ้อัตรำผลขำดทุนดำ้นเครดิตในอดีตจะถูกปรบัปรุงเพื่อใหส้ะทอ้นถึง
ขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัและกำรคำดกำรณล์่วงหนำ้เก่ียวกบัปัจจัยทำงเศรษฐกิจมหภำคท่ีจะมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำย
ช ำระของลกูหนี ้ถำ้ควำมสมัพนัธก์บัปัจจยัเหล่ำนัน้มีสำระส ำคญั 
 

ส ำหรบัลกูหนีอ้ื่น กลุ่มกิจกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำโดยประเมินว่ำมีหลกัฐำนท่ีเป็นรูปธรรมว่ำมีกำรดอ้ยค่ำแต่ยงัไม่ไดร้ะบ ุ
ส  ำหรบัลกูหนีก้ลุ่มนี ้ประมำณกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำรบัรูใ้นค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มกิจกำรพิจำรณำจำกขอ้บ่งชี ้
ของกำรดอ้ยค่ำดงัต่อไปนี ้ 
 

- ปัญหำทำงกำรเงินท่ีส  ำคญัของลกูหนี;้ 
- ควำมน่ำจะเป็นท่ีลกูหนีจ้ะลม้ละลำยหรือปรบัโครงสรำ้งทำงกำรเงิน; และ 
- ผิดนดัหรือช ำระล่ำชำ้ (เกินก ำหนด 1 ปี) 
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5 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดิต ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มดีงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ค่ำเผื่อผลขำดทนุ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม (2,094) (1,962) (6) (5) 
รบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดิตเพิ่มขึน้ 
   ในก ำไรหรือขำดทุนในระหว่ำงปี 45 (132) 1 (1) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม (2,049) (2,094) (5) (6) 

 
แมว่้ำกลุ่มกิจกำรจะมีรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดซึ่งเขำ้เงื่อนไขกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำภำยใต ้TFRS 9 
แต่กลุ่มกิจกำรพิจำรณำว่ำกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงินท่ีไม่มีนยัส ำคญั 

 
5.1.3 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 

 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคือกำรมีจ ำนวนเงินสดและหลกัทรพัยท่ี์อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด
อย่ำงเพียงพอ และกำรมีแหล่งเงินทุนท่ีสำมำรถเบิกใชไ้ดจ้ำกวงเงินดำ้นสินเชื่อท่ีเพียงพอต่อกำรช ำระภำระผูกพนัเมื่อถึง
ก ำหนดช ำระ และเพียงพอต่อกำรปิดสถำนะ ทัง้นี ้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชี กลุ่มกิจกำรมีเงินฝำกธนำคำรท่ีสำมำรถ
เบิกใชไ้ดท้นัทีจ ำนวน 22,964 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2564 : 25,089 ลำ้นบำท) เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรสภำพคล่องของ
กลุ่มกิจกำร จำกลกัษณะของกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจกำรซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมีควำมยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ 
ส่วนงำนบริหำรกำรเงินของกลุ่มกิจกำรไดค้งไวซ้ึ่งควำมยืดหยุ่นในแหล่งเงินทนุโดยกำรคงไวซ้ึ่งวงเงินสินเชื่อท่ีเพียงพอ 
 
ผูบ้ริหำรไดพ้ิจำรณำจำก ก) เงินส ำรองหมนุเวียน (จำกวงเงินสินเชื่อท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช)้ และ ข) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสดบนเกณฑข์องกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ นอกเหนือจำกนี ้กลุ่มกิจกำรยงัไดท้ ำกำรประมำณกำรกระแสเงินสด
ในสกุลเงินหลักต่ำงๆ พิจำรณำสินทรพัยท่ี์มีสภำพคล่องสูงและอัตรำส่วนสภำพคล่องตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และคงไว้ 
ซึ่งแผนกำรจดัหำเงิน 
 
ระยะเวลำครบก ำหนดของหนีส้ินทำงกำรเงินท่ีส  ำคญัรวมถึงเงินกูย้ืมและหุน้กูไ้ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 23 เงินกูย้ืมระยะสัน้
จำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำมในหมำยเหตุ 17 และหนังสือค ำ้ประกันตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุ 40 
ซึ่งเป็นภำระค ำ้ประกนัท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นหนีส้ินทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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5 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

ก) กำรจดักำรดำ้นกำรจดัหำเงิน 
 
กลุ่มกิจกำรมีวงเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 ตำมที่เปิดเผยไวใ้นหมำยเหต ุ23 
 

ข) วนัครบก ำหนดของหนีส้ินทำงกำรเงิน 
 
ตำรำงท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุ 23 แสดงใหเ้ห็นถึงหนีส้ินทำงกำรเงินท่ีจัดประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ 
ซึ่งแสดงด้วยจ ำนวนเงินตำมสัญญำท่ีไม่ได้มีกำรคิดลด ทั้งนี ้ยอดคงเหลือท่ีครบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดือน 
จะเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชีของหนีส้ินท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองกำรกำรคิดลดไม่มีนัยส ำคัญ กระแสเงินสดท่ีแสดงภำยใตส้ัญญำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบี ้ยและสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี ้ยนั้นเป็นกระแสเงินสด
โดยประมำณจำกอตัรำดอกเบีย้ล่วงหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน  
 

5.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 
 

วตัถปุระสงคข์องกำรบริหำรส่วนของทนุ คือ 
 

- รกัษำไวซ้ึ่งกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองและเพื่อท่ีจะสำมำรถก่อใหเ้กิดผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้และยงัประโยชนใ์หแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น ๆ 
และ 

- รกัษำโครงสรำ้งเงินทนุไวใ้หอ้ยู่ในระดบัท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและลดตน้ทุนเงินทนุ 
 
ในกำรท่ีจะรกัษำหรือปรบัระดบัโครงสรำ้งของเงินทุนนัน้ กลุ่มกิจกำรอำจตอ้งปรบัจ ำนวนเงินปันผลจ่ำย ปรบักำรคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
กำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรขำยสินทรพัยเ์พื่อลดภำระหนีส้ิน 
 
เช่นเดียวกับกิจกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน กลุ่มกิจกำรพิจำรณำระดับเงินทุนอย่ำงสม ่ำเสมอจำกอัตรำส่วนหนีส้ินต่อทุน  
ซึ่งค  ำนวณจำกหนีส้ินสทุธิหำรส่วนของเจำ้ของ 
 
กำรคงไว้ซ่ึงอัตรำส่วนตำมสัญญำเงินกู้ 
 
ภำยใตเ้งื่อนไขของวงเงินกูห้ลกัของกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรจะตอ้งคงไวซ้ึ่งอตัรำส่วนหนีส้ินต่อทนุท่ีไม่เกิน 1.75 
 
อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรไดร้บักำรยกเวน้กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดไวใ้นเงื่อนไขสญัญำเงินกู ้และขอ้ก ำหนดสิทธิ
ของหุน้กูจ้นถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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6 มูลค่ำยุติธรรม 
 

ตำรำงแสดงมลูค่ำยุติธรรมและรำคำตำมบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงิน แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีมลูค่ำยุติธรรมใกลเ้คียงกับ
รำคำตำมบญัชี เปิดเผยไวใ้นหมำยเหต ุ11 
 

ตำรำงต่อไปนีแ้สดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำหรือเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ำยุติธรรมตำมล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยตุิธรรม  
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 ซึ่งไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงจำกปีท่ีแลว้ 
 

 งบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 

 ข้อมูล 
ระดับที่ 1 

ข้อมูล 
ระดับที่ 2 

ข้อมูล 
ระดับที่ 3 

รวมมูลค่ำ
ยุติธรรม 

รำคำ 
ตำมบัญชี 

      

สินทรัพย ์      
สินทรัพยท์ำงกำรเงินทีวั่ดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

     

สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ - 77 - 77 77 
เงินลงทนุในตรำสำรทนุ - - 49 49 49 
สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ - 251 - 251 251 
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
และอตัรำดอกเบีย้ - 344 - 344 344 

      

สินทรัพยท์ำงกำรเงินทีวั่ดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

     

เงินลงทนุในตรำสำรทนุ 23 - 566 589 589 
      

ตรำสำรอนุพันธท์ำงกำรเงินทีใ่ช้ส ำหรับ
ป้องกันควำมเสี่ยง 

     

สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ      
    และอตัรำดอกเบีย้ - 536 - 536 536 
รวมสินทรัพย ์ 23 1,208 615 1,846 1,846 
      

หนีส้ิน      
หนีส้ินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

     

สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ - 317 - 317 317 
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
และอตัรำดอกเบีย้ - 1,451 - 1,451 1,451 

หุน้กู ้ - 10,343 - 10,343 10,343 
      

ตรำสำรอนุพันธท์ำงกำรเงินทีใ่ช้ส ำหรับ
ป้องกันควำมเสี่ยง 

     

สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
และอตัรำดอกเบีย้ - 608 - 608 608 

รวมหนีส้ิน - 12,719 - 12,719 12,719 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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6 มูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ล้ำนบำท) 

 ข้อมูล 
ระดับที่ 1 

ข้อมูล 
ระดับที่ 2 

ข้อมูล 
ระดับที่ 3 

รวมมูลค่ำ
ยุติธรรม 

รำคำ 
ตำมบัญชี 

      

สินทรัพย ์      
สินทรัพยท์ำงกำรเงินทีวั่ดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน      

สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ - 77 - 77 77 
สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ - 251 - 251 251 
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
และอตัรำดอกเบีย้ 

 
- 344 

 
- 344 344 

      
สินทรัพยท์ำงกำรเงินทีวั่ดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      

เงินลงทนุในตรำสำรทนุจดทะเบียน 23 - - 23 23 
      
ตรำสำรอนุพันธท์ำงกำรเงินทีใ่ช้ส ำหรับ
ป้องกันควำมเสี่ยง      

สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ      
 และอตัรำดอกเบีย้ - 536 - 536 536 

รวมสินทรัพย ์ 23 1,208 - 1,231 1,231 

      
หนีส้ิน      
หนีส้ินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน      

สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ - 317 - 317 317 
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
และอตัรำดอกเบีย้ 

 
- 

 
1,451 

 
- 

 
1,451 

 
1,451 

      
ตรำสำรอนุพันธท์ำงกำรเงินทีใ่ช้ส ำหรับ
ป้องกันควำมเสี่ยง      

สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
และอตัรำดอกเบีย้ - 608 - 608 608 

รวมหนีส้ิน - 2,376 - 2,376 2,376 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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6 มูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 

มลูค่ำยตุิธรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูที่ใชด้งันี ้
 

ขอ้มลูระดบั 1 : มลูค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินอำ้งอิงจำกรำคำปิด ท่ีอำ้งอิงจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศ 

ขอ้มลูระดบั 2 : มลูค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งใชข้อ้มลูท่ีสำมำรถสงัเกต
ไดอ้ย่ำงมีนยัส ำคญัและอำ้งอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองมำใชน้อ้ยท่ีสดุเท่ำท่ีเป็นไปได้ 

ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมลูค่ำซึ่งไม่ไดม้ำจำกขอ้มลูที่สงัเกต
ไดใ้นตลำด 

 

ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายตุธิรรม 
 

กำรประชุมระหว่ำงผูบ้ริหำรสูงสุดทำงดำ้นกำรเงิน (CFO) และคณะท ำงำนเก่ียวกับกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมเก่ียวกับกระบวนกำร
ประเมินและผลลพัธจ์ะจดัขึน้อย่ำงนอ้ยทกุไตรมำส 
 

ขอ้มลูท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดท่ี้มีสำระส ำคญัของล ำดับชัน้ของมลูค่ำยุติธรรมท่ี 3 คืออตัรำคิดลดท่ีปรบัดว้ยควำมเสี่ยง ประมำณ
โดยอ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยซ์ึ่งกลุ่มกิจกำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำมีสถำนะทำงกำรเงินท่ีเทียบเคียงไดก้บัคู่สญัญำท่ีเป็นผูอ้อกตรำสำรนัน้ 
 

7 ประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ และกำรใช้ดุลยพินิจ 
 

กำรประมำณกำรและกำรใชดุ้ลยพินิจไดม้ีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตและ
ปัจจยัอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณถ์ึงเหตกุำรณใ์นอนำคตท่ีเชื่อว่ำสมเหตสุมผลในสถำนกำรณข์ณะนัน้ 
 

ก) มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงินและตรำสำรอนพุนัธ์ทำงกำรเงิน 
 

มลูค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน ซึ่งไม่มีกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยคล่องวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมลูค่ำ 
กลุ่มกิจกำรใชด้ลุยพินิจในกำรเลือกวิธีกำรและตัง้ขอ้สมมติฐำนซึ่งส่วนใหญ่อำ้งอิงจำกสถำนะของตลำดท่ีมีอยู่ ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลำรำยงำน  
 

ข) กำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรคำ้ 
 

มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รบัคืนของหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด  (CGUs) พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้ 
กำรค ำนวณนีใ้ชป้ระมำณกำรกระแสเงินสดซึ่งอำ้งอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงินครอบคลุมช่วงเวลำในประมำณกำร  
ซึ่งไดร้บัอนมุตัิจำกผูบ้ริหำร 
 

กระแสเงินสดหลงัจำกช่วงเวลำในประมำณกำร ใชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเติบโตดงักล่ำวตำมหมำยเหต ุ20 อตัรำกำร
เติบโตดังกล่ำวสอดคลอ้งกับกำรคำดกำรณ์อัตรำกำรเติบโตท่ีรวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม โดยเฉพำะกลุ่มของ
หน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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7 ประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ และกำรใช้ดุลยพินิจ (ต่อ) 
 
ค) กำรก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำข้อเท็จจริงและสภำพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดสิ่งจูงใจทำงเศรษฐกิจส ำหรบัผู้เช่ำ  
ในกำรใช้สิทธิขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือไม่ใช้สิทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ เพื่อก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ กลุ่มกิจกำร
พิจำรณำกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำก็ต่อเมื่อสญัญำเช่ำนัน้มีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีระยะเวลำกำรเช่ำจะถูก
ขยำยหรือถกูยกเลิก  
 
ส ำหรบักำรเช่ำอสังหำริมทรพัย์ ปัจจัยหลักท่ีเก่ียวขอ้งมำกท่ีสุดคือระยะสัญญำเช่ำในอดีต ค่ำใช้จ่ำย และสภำพของ
สินทรพัยท่ี์เช่ำ 
 
สิทธิขยำยอำยสุญัญำเช่ำส่วนใหญ่ในสญัญำเช่ำอำคำรส ำนกังำนและยำนพำหนะไม่ไดถู้กรวมอยู่ในหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 
เนื่องจำกกลุ่มกิจกำรพิจำรณำ ก) สภำพของสินทรพัยท่ี์เช่ำ และ ข) กำรเปลี่ยนแทนสินทรพัยจ์ะไม่ก่อใหเ้กิดตน้ทนุอย่ำงมี
สำระส ำคญั 
 
อำยุสญัญำเช่ำจะถกูประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจกำรใช ้(หรือไม่ใช)้ สิทธิหรือกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในกำรใช ้(หรือไม่ใช)้ 
สิทธิกำรประเมินควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกิดขึน้เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ท่ีมีนัยส ำคัญหรือกำรเปลี่ยนแปลง  
ของสภำพแวดลอ้มที่มีนยัส ำคญั ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรประเมินอำยสุญัญำเช่ำและอยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของกลุ่มกิจกำร  

 
ง) กำรก ำหนดอตัรำกำรคิดลดของสญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกิจกำรประเมินอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้ืมส่วนเพิ่ม ดงันี ้
 

- ใชข้อ้มลูท่ีกำรจดัหำเงินทุนจำกบคุคลท่ีสำมของแต่ละกิจกำรท่ีเป็นผูเ้ช่ำและปรบัปรุงขอ้มลูที่ไดร้บัใหส้ะทอ้นกับกำร
เปลี่ยนแปลงในปัจจยัทำงดำ้นกำรเงินของผูเ้ช่ำหำกเป็นไปได ้

- ปรบัปรุงสญัญำเช่ำโดยเฉพำะเจำะจง เช่น อำยสุญัญำเช่ำ ประเทศ สกลุเงิน และหลกัประกนั 
 

จ) กำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงินอำ้งอิงจำกสมมติฐำนท่ีเก่ียวกับควำมเสี่ยงในกำรผิดนัดช ำระหนีแ้ละ
อตัรำกำรขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิด กลุ่มกิจกำรใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินขอ้สมมติฐำนเหล่ำนี ้และพิจำรณำเลือกปัจจัย  
ท่ีส่งผลต่อกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำบนพืน้ฐำนของขอ้มูลในอดีตของกลุ่มกิจกำรและสภำวะแวดลอ้มทำงตลำดท่ีเกิดขึน้ 
รวมทัง้กำรคำดกำรณเ์หตกุำรณใ์นอนำคต ณ ทกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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7 ประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ และกำรใช้ดุลยพินิจ (ต่อ) 
 

ฉ) กำรวดัมลูค่ำท่ีดินใหม่ 
 
มลูค่ำยุติธรรมระดับท่ี 3 ภำยใตวิ้ธีรำคำตลำดถูกประเมินโดยผูป้ระเมินโดยใชวิ้ธีกำรเปรียบเทียบรำคำขำยซึ่งคลำ้ยกับ
กำรวดัมลูค่ำท่ีดินตำมมลูค่ำยุติธรรมระดับท่ี 2 อย่ำงไรก็ตำมลักษณะของคุณสมบัติท่ีเปรียบเทียบไดม้ีกำรทบทวนและ
ปรบัมลูค่ำตลำดใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะทรพัยส์ินของกลุ่มกิจกำร 
 
มูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินภำยใต้วิธีรำยได้ถูกประเมินโดยผู้ประเมินโดยกำรประเมินมูลค่ำด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด  
จำกงบประมำณท่ีได้รบัอนุมัติจำกผู้บริหำรซึ่งคลอบคลุมช่วงเวลำในกำรประมำณกำร กระแสเงินสดท่ีอยู่นอกเหนือ
ช่วงเวลำในประมำณกำรจะประมำณกำรโดยใชอ้ัตรำกำรเติบโตโดยประมำณ ซึ่งไม่เกินอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยระยะยำว
จำกธุรกิจท่ีหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนัน้ด ำเนินกำรอยู่ ผลของกำรประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสดจะถูก
จดัสรรใหก้ับท่ีดินโดยผูป้ระเมิน โดยพิจำรณำจำกสินทรพัยด์  ำเนินงำนท่ีส ำคญัซึ่งมีส่วนท ำใหเ้กิดกระแสเงินสดของหน่วย
สินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 

 
8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
กลุ่มกิจกำรเปิดเผยส่วนงำนท่ีรำยงำนสี่ส่วนงำน ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรำ้นอำหำรและ
ธุรกิจคำ้ปลีก สี่ส่วนงำนท่ีรำยงำนในปีปัจจุบัน แบ่งตำมส่วนงำนท่ีน ำเสนอและไดร้บักำรสอบทำนโดยผูม้ีอ  ำนำจตัดสินใจสงูสุด
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (“CODM”) ซึ่งได้แก่ ประธำนกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริหำร  โดยรวมส่วนงำนท่ีมีลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีคลำ้ยคลึงกันเขำ้ดว้ยกันตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุ 4.4 ขอ้มูลท่ีแสดงดำ้นล่ำงเป็นขอ้มูลท่ีผู้มีอ  ำนำจ
ตดัสินใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนใชใ้นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำน  



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

8.1 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม (ลำ้นบำท) 

  ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง     
 ธุรกิจโรงแรม กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

รำยได ้             
   รวมรำยได ้ 89,014 45,892 5,805 6,120 27,226 21,614 2,470 2,749 (309) (164) 124,206 76,211 
             

ต้นทุน             
   รวมตน้ทนุ (41,311) (21,039) (2,383) (2,759) (8,503) (6,009) (1,154) (1,792) 849 302 (52,502) (31,297) 
             

ก ำไรขั้นต้นและรำยได้อ่ืน 47,703 24,853 3,422 3,361 18,723 15,605 1,316 957 540 138 71,704 44,914 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร (20,432) (20,741) (2,976) (2,096) (13,387) (10,857) (842) (1,296) (529) (69) (38,166) (35,059) 
(ก ำไร) ขำดทนุอื่น - สทุธิ 1,002 1,436 518 83 4 2 11 5 - (57) 1,535 1,469 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน              
   ภำษีเงินได้ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 28,273 5,548 964 1,348 5,340 4,750 485 (334) 11 12 35,073 11,324 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (15,390) (16,082) (445) (541) (3,314) (3,124) (126) (195) - - (19,275) (19,942) 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (7,953) (7,937) (386) (409) (636) (586) (17) (42) (11) (12) (9,003) (8,986) 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุ             
   ในบรษิัทรว่มและกิจกำรรว่มคำ้ (92) (157) 84 189 144 (241) - - - - 136 (209) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้ 4,838 (18,628) 217 587 1,534 799 342 (571) - - 6,931 (17,813) 
ภำษีเงินได ้ (1,790) 4,096 (87) (241) (393) (256) (138) 39 - - (2,408) 3,638 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 3,048 (14,532) 130 346 1,141 543 204 (532) - - 4,523 (14,175) 
             

กำรรับรู้รำยได ้             
   เมื่อปฏิบตัิตำมภำระที่ตอ้งปฏิบตัิเสรจ็สิน้ 32,370 21,056 4,631 5,125 25,542 20,266 2,470 2,749 (109) (24) 64,904 49,172 
   ตลอดช่วงเวลำท่ีปฏิบตัิตำมภำระที่ตอ้งปฏิบตัิ 56,644 24,836 1,174 995 1,684 1,348 - - (200) (140) 59,302 27,039 

รวมรำยได ้ 89,014 45,892 5,805 6,120 27,226 21,614 2,470 2,749 (309) (164) 124,206 76,211 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

8.2 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร ์
 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม (ลำ้นบำท) 

 ธุรกิจโรงแรม 
ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก 
 

ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
รำยได ้             
ประเทศไทย 7,223 2,304 865 1,969 16,263 12,177 2,470 2,749 (309) (164) 26,512 19,035 
ทวีปยโุรป 66,936 34,162 1,982 1,505 278 235 - - - - 69,196 35,902 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 8,155 5,369 - - 3,031 2,549 - - - - 11,186 7,918 
ประเทศมลัดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศตะวนัออกกลำง 2,407 1,751 31 23 500 331 - - - - 2,938 2,105 
ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน 63 21 - - 3,738 4,315 - - - - 3,801 4,336 
กลุ่มประเทศละตินอเมริกำ 2,007 1,186 - - - - - - - - 2,007 1,186 
อื่น ๆ 2,223 1,099 2,927 2,623 3,416 2,007 - - - - 8,566 5,729 

รวม 89,014 45,892 5,805 6,120 27,226 21,614 2,470 2,749 (309) (164) 124,206 76,211 
             

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี             
ประเทศไทย 1,020 (1,773) 22 506 811 171 204 (532) - - 2,057 (1,628) 
ทวีปยโุรป 1,005 (11,786) (92) (273) - 10 - - - - 913 (12,049) 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 512 (638) - - 204 122 - - - - 716 (516) 
สำธำรณรฐัมลัดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศตะวนัออกกลำง 806 560 5 (4) 32 16 - - - - 843 572 
สำธำรณรฐัประชำชนจีน 53 11 - - (388) 188 - - - - (335) 199 
กลุ่มประเทศละตินอเมริกำ 625 64 - - - - - - - - 625 64 
อื่น ๆ (973) (970) 195 117 482 36 - - - - (296) (817) 

รวม 3,048 (14,532) 130 346 1,141 543 204 (532) - - 4,523 (14,175) 
             

รวมสินทรัพย ์           358,210 369,633 
             

รวมหนีส้ิน           275,601 290,140 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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8 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจกำรไดม้ีกำรจัดกำรส่วนงำนธุรกิจทั่วโลกในลกัษณะเดียวกันและส่วนงำนธุรกิจเหล่ำนีด้  ำเนินงำนในเขตภมูิศำสตรห์ลัก มีดงันี ้
 
ประเทศไทย เป็นประเทศแม่ท่ีบริษัทใหญ่ตัง้อยู่และด ำเนินงำนทำงธุรกิจเป็นหลกัของบริษัท ขอบเขตกำรด ำเนินงำนหลกัประกอบดว้ย 
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบนัเทิง ธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ธุรกิจอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อขำย ธุรกิจจัดจ ำหน่ำย ธุรกิจกำรผลิต ธุรกิจใหเ้ช่ำ
ศนูยก์ำรคำ้ ธุรกิจสปำ และธุรกิจกำรจดักำร 
 
ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปยโุรป - กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม และภตัตำคำร 
 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์- กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม และธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
 
สำธำรณรฐัมัลดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง - กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปำ และธุรกิจขำย
อำหำรและเครื่องดื่ม 
 
ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน - กิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ธุรกิจสปำ และธุรกิจอสงัหำริมทรพัย์
เพื่อขำย 
 
กลุ่มประเทศละตินอเมริกำ - กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม 
 
อื่น ๆ - กิจกรรมหลกัคือ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปำและธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศอื่น ๆ ท่ีกลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนอยู่คือ 
ประเทศศรีลงักำ ประเทศเวียดนำม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศต่ำง ๆ ในทวีปแอฟริกำ เป็นตน้ 
 

9 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

เงินสดในมือ 280 229 1 1 
เงินฝำกธนำคำร 22,684 24,860 3,413 9,898 

เงินฝำกประจ ำ (อำยไุม่เกิน 3 เดือน) 2 8 - - 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 22,966 25,097 3,414 9,899 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 อตัรำดอกเบีย้ถัวเฉลี่ยของเงินฝำกประจ ำคือ รอ้ยละ 3.13 ต่อปี และครบก ำหนดภำยใน 3 เดือน 
(พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 3.08 ต่อปี และครบก ำหนดภำยใน 3 เดือน) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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10 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น 7,385 5,010 6 31 

หกั  ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ (731) (830) (1) (1) 

ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น - สทุธิ 6,654 4,180 5 30 
ส่วนของลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - สทุธิ 3,818 3,986 - - 
ส่วนของลกูหนีส้ญัญำเช่ำ     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - สทุธิ 345 486 - - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,011 887 22 16 
ลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 3,410 3,985 11 6 
ลกูหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สทุธิ  
   (หมำยเหต ุ17) 1,814 1,114 7,006 4,400 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 17,052 14,638 7,044 4,452 

 
ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม สำมำรถวิเครำะหต์ำมอำยหุนีท่ี้คำ้งช ำระไดด้งันี ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 4,332 3,097 5 31 
คำ้งช ำระ     
   นอ้ยกว่ำ 90 วนั 1,933 1,084 1 - 
   91 ถึง 180 วนั 403 206 - - 
   181 ถึง 365 วนั 341 246 - - 

   มำกกว่ำ 365 วนั 376 377 - - 

ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น - ยอดรวม 7,385 5,010 6 31 

หกั  ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ (731) (830) (1) (1) 

ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น - สทุธิ 6,654 4,180 5 30 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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10 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ไม่หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว 3,023 2,688 - - 
หกั  รำยไดด้อกเบีย้รอกำรรบัรู ้ (163) (176) - - 

หกั  ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ (1,052) (980) - - 

ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว - สทุธิ 1,808 1,532 - - 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำ 513 695 - - 

ลกูหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ17) - - 486 558 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 2,321 2,227 486 558 

 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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11 สินทรัพยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงิน 
 
สินทรัพยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินสำมำรถวิเครำะหวิ์ธีกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 

 มูลค่ำ
ยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบัญชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยุติธรรม 

มูลค่ำ
ยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบัญชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยุติธรรม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
           

สินทรัพยห์มุนเวียน           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 22,966 22,966 22,966 - - 25,097 25,097 25,097 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น  - - 17,052 17,052 17,052 - - 14,638 14,638 14,638 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน 190 - - 190  190 4 - - 4 4 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น           
- เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัทอ่ืนที่ถึงก ำหนดช ำระ 
     ภำยในหนึ่งปี 

 
- 

 
- 

 
98 

 
98 

 
98 

 
- 

 
- 

 
82 

 
82 

 
82 

           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน           
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น - - 2,321 2,321 2,321 - - 2,227 2,227 2,227 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั - - 6,381 6,381 6,381 - - 5,654 5,654 5,654 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน 482 536 - 1,018 1,018 103 - - 103 103 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น           
- เงินลงทนุระยะยำว 49 589 - 638 638 88 197 - 285 285 
- เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัทอ่ืน - - 575 575 575 - - 940 940 940 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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11 สินทรัพยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 

 มูลค่ำ
ยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบัญชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยุติธรรม 

มูลค่ำ
ยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบัญชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยุติธรรม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
           

หนีสิ้นหมุนเวียน           
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น - - 21,807 21,807 21,807 - - 18,394 18,394 18,394 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - - - - 481 481 481 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
   ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   - - 18,344 18,344 18,344 - - 7,013 7,013 7,013 
หุน้กูส้่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 3,408 3,408 3,405 - - 10,383 10,383 10,431 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 1,123 - - 1,123 1,123 89 167 - 256 256 
           
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน           
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 33,375 33,375 33,375 - - 53,792 53,792 53,792 
หุน้กู ้           
- รบัรูผ้่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 10,343 - - 10,343 10,343 11,046 - - 11,046 11,046 
- รบัรูด้ว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย - - 52,883 52,883 51,056 - - 49,646 49,646 50,203 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 644 608 - 1,252 1,252 2,637 968 - 3,605 3,605 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น           
- เงินกูย้ืมระยะยำวอื่น - - 998 998 998 - - - - - 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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11 สินทรัพยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 

 มูลค่ำ
ยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบัญชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยุติธรรม 

มูลค่ำ
ยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบัญชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยุติธรรม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
           

สินทรัพยห์มุนเวียน           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 3,414 3,414 3,414 - - 9,899 9,899 9,899 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น - - 7,044 7,044 7,044 - - 4,452 4,452 4,452 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน 190 - - 190 190 4 - - 4 4 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น           
- เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัทอ่ืนที่ถึงก ำหนดช ำระ 
     ภำยในหนึ่งปี 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน           
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น - - 486 486 486 - - 558 558 558 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั - - 131,873 131,873 131,873 - - 134,725 134,725 134,725 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน 482  536 - 1,018 1,018 103 - - 103 103 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น           
- เงินลงทนุระยะยำวอื่น - 23 - 23 23 - 24 - 24 24 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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11 สินทรัพยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 

 มูลค่ำ
ยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบัญชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยุติธรรม 

มูลค่ำ
ยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบัญชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยุติธรรม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
           

หนีสิ้นหมุนเวียน           
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น - - 1,115 1,115 1,115 - - 857 857 857 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั - - 5,128 5,128 5,128 - - 5,945 5,945 5,945 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
   ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   - - 13,402 13,402 13,402 - - 1,001 1,001 1,001 
หุน้กูส้่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 3,408 3,408 3,405 - - 10,383 10,383 10,431 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 1,122 - - 1,122 1,122 90 131 - 221 221 
           
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน           
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 9,611 9,611 9,611 - - 23,043 23,043 23,043 
หุน้กู ้ - - 50,336 50,336 48,870 - - 46,725 46,725 46,766 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 646 608 - 1,254 1,254 2,622 968 - 3,590 3,590 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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11 สินทรัพยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
รำยกำรทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ล้ำนบำท 

ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ล้ำนบำท 

ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ล้ำนบำท 

ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ล้ำนบำท 
     

ก ำไร (ขำดทุน) จำกมลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุ
ในตรำสำรทนุท่ีวดัมลูค่ำดว้ย FVOCI  - (3) - 3 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกมลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุ
ในตรำสำรทนุท่ีวดัมลูค่ำดว้ย FVPL (37) - 13 - 

รบัรูเ้งินปันผลรบัจำกเงินลงทุนในตรำสำรทนุ 
ท่ีวดัมลูค่ำดว้ย FVOCI ในก ำไรหรือขำดทนุ     

    - จำกเงินลงทนุท่ียงัคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี 2 - 1 - 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ล้ำนบำท 

ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ล้ำนบำท 

ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ล้ำนบำท 

ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

ล้ำนบำท 
     

ก ำไร (ขำดทุน) จำกมลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุ
ในตรำสำรทนุท่ีวดัมลูค่ำดว้ย FVOCI  - (1) - 3 

รบัรูเ้งินปันผลรบัจำกเงินลงทุนในตรำสำรทนุ 
ท่ีวดัมลูค่ำดว้ย FVOCI ในก ำไรหรือขำดทนุ     

    - จำกเงินลงทนุท่ียงัคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี 2 - 1 - 
 
กำรซือ้และขำยทีส่ ำคัญระหว่ำงปี 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจกำรและบริษัทไม่มีรำยกำรซือ้หรือขำยเงินลงทุนระยะยำวอื่นซึ่งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นท่ีเป็นสำระส ำคญั 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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12 สินค้ำคงเหลือ  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

อำหำรและเครื่องดื่ม 673 520 5 2 
สินคำ้ส ำเรจ็รูป (สทุธิจำกค่ำเผื่อ) 1,049 1,001 - - 
วตัถดุิบ (สทุธิจำกค่ำเผื่อ) 1,571 1,325 - - 
งำนระหว่ำงท ำ  6 7 - - 
สินคำ้ระหว่ำงทำง 147 139 - - 

วสัดสุิน้เปลืองและอื่น ๆ  463 498 1 1 

รวมสินคำ้คงเหลือ 3,909 3,490 6 3 

 
ตน้ทนุของสินคำ้คงเหลือท่ีรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยและรวมอยู่ในตน้ทุนขำยเป็นจ ำนวน 11,116 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2564 : 9,824 ลำ้นบำท) 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจกำรบนัทึกกลบัรำยกำรค่ำสินคำ้ลำ้สมยัและเสียหำยในงบก ำไรขำดทุนเป็นจ ำนวน 217 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2564 : บนัทึกค่ำเผื่อ 219 ลำ้นบำท) 

 
13 ทีดิ่นและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือขำย  

 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

อสงัหำริมทรพัยเ์พื่ออยู่อำศยั 2,058 2,146 

สถำนท่ีพกัผ่อนโดยแบ่งเวลำ 39 8 

รวมที่ดินและโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อขำย 2,097 2,154 

 
ต้นทุนของท่ีดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยท่ีรับรูเ้ป็นต้นทุนขำยในระหว่ำงปี เป็นจ ำนวน 622 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2564 : 1,454 ลำ้นบำท) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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13 ทีดิ่นและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือขำย (ต่อ) 
 
ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
 งบกำรเงินรวม 

 ล้ำนบำท 
  

ภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์  
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 24 
  
ภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์  
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 50 
 

14 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ภำษีรอขอคืน 3,391 3,212 81 59 
เงินมดัจ ำ 44 51 - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ 16 6 - - 
เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัทอื่นท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
   ภำยในหน่ึงปี 98 82 1 1 

อื่น ๆ 177 572 2 1 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 3,726 3,923 84 61 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 

 

72 

15 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถื่อไว้เพ่ือขำย 
 
สินทรพัยข์องกลุ่มที่จ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทไวเ้พื่อขำยมีรำยละเอียด ดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 320 18 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 35 89 

รวมสินทรพัย ์ 355 107 

 
สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อขำยระหว่ำงปีถูกวัดมูลค่ำโดยใช้มูลค่ำท่ีต ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกับมูลค่ำยุติธรรม  
หกัตน้ทุนในกำรขำยเมื่อมีกำรจดัประเภทใหม่ กำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมเป็นกำรวดัมลูค่ำท่ีไม่เกิดขึน้เป็นประจ ำโดยใชวิ้ธีเปรียบเทียบ
รำคำตลำด 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจกำรไดท้ ำกำรขำยสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำย ท ำใหเ้กิดก ำไรจำกกำรขำย
จ ำนวน 13.8 ลำ้นยโูร หรือเทียบเท่ำ 533.7 ลำ้นบำท 

 
16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - 8,106 8,094 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 7,319 8,009 2,796 2,796 

ส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 2,550 2,585 - - 

รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทรว่ม     

   และส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 9,869 10,594 10,902 10,890  

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

วนัท่ี 1 มกรำคม 8,094 8,102 
ลงทนุเพิ่ม 127 2,155 
ลดทนุ (115) - 
จ ำหน่ำยเงินลงทนุ - (2,126) 

ลดเงินลงทนุจำกกำรช ำระบญัชีของบริษัทย่อย - (37) 

วนัท่ี 31 ธันวำคม 8,106 8,094 

 
บริษัทย่อยท่ีถกูถือหุน้ทำงตรงโดยบริษัท มีดงันี ้
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

สัดส่วนของกำรถือหุ้น 
โดยบริษัท (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

     

บริษัท หวัหิน รีซอรท์ จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท แม่ริมเทอเรซ รีซอรท์ จ ำกดั (“MTR”) โรงแรม ประเทศไทย 45.3(1) 45.3(1) 
บริษัท สมยุ รีซอรท์ แอนด ์สปำ จ ำกดั 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 วลิเลจ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท บำ้นโบรำณเชียงรำย จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โคโค ้ปำลม์ โฮลเต็ล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โกโก ้รีครีเอชั่น จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมยุ  บีช คลบั โอนเนอร ์จ ำกดั โรงแรมและพฒันำ ประเทศไทย 100 100 
 อสงัหำริมทรพัย ์    
บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 99.7 99.7 
บริษัท รอยลักำรเ์ดน้ พลำซ่ำ จ ำกดั ศนูยก์ำรคำ้ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็ม สปำ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั  ธุรกิจสปำ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมยุ บีช เรสซิเดน้ท ์จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โกโก ้เรสซิเด็นซ ์จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 100 100 
 

(1) สดัส่วนกำรถือหุน้ รอ้ยละ 45.3 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MTR อีกรอ้ยละ 25.7 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบริษัทย่อย 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 

 

74 

16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

สัดส่วนของกำรถือหุ้น 
โดยบริษัท (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

     

บริษัท ไมเนอร ์โฮเทล กรุ๊ป จ ำกดั (“MHG”) บริหำรโรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร ์ซพัพลำยเชน โซลชูั่น จ ำกดั บริหำรงำนจดัซือ้ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เจำ้พระยำ รีซอรท์ แอนด ์ 
   เรสซิเดน้ท ์จ ำกดั 

โรงเรียนกำรบริหำร 
จดักำรโรงแรม 

ประเทศไทย 100 100 

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

จ ำหน่ำยสินคำ้ ประเทศไทย 91.4(2) 91.4(2) 

RGR International Limited บริหำรจดักำร หมู่เกำะบริติชเวอรจ์ิน  100 100 
R.G.E. (HKG) Limited บริหำรจดักำร เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง 100 100 
M&H Management Limited บริหำรจดักำร ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
  มอริเชียส   
Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทนุในบริษทัอ่ืน 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 60 60 

บริษัท ไมเนอร ์สกำย ไรเดอร ์จ ำกดั ธุรกิจบนัเทิง ประเทศไทย 100 100 
Minor Continental Holding (Mauritius) ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
  มอริเชียส   
บริษัท สยำม ซคัเซส เรียลตี ้จ ำกดั ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 60 60 

 
(2) สดัส่วนกำรถือหุน้ รอ้ยละ 91.4 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MINOR อีกรอ้ยละ 8.6 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบริษัทย่อย 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทภำยใตบ้ริษัทย่อยที่ส  ำคญัท่ีไม่ไดถ้กูถือหุน้ทำงตรงที่รวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
  

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

     

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

โรงแรม ประเทศในทวปียโุรป 
และละตินอเมริกำ 

94.1 
 

94.1 
 

Minor Hotels Portugal, S.A. 
   และบริษัทย่อย 

โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 
โปรตเุกส 

100 
 

100 
 

บริษัท รำชด ำริ ลอดจจ์ิง้ จ ำกดั  โรงแรมและขำย
อสงัหำริมทรพัย ์

ประเทศไทย  100 
 

100 
 

บริษัท สเวนเซ่นส ์(ไทย) จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร ์ชีส จ ำกดั อยู่ระหว่ำง 

กำรช ำระบญัช ี ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร ์แดรี่ จ ำกดั ผลิตและขำย 

ไอศกรีมและชีส ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร ์ดีคิว จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 97 97 
บริษัท เอส แอล อำร ์ที จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 100 100 
Over Success Enterprise 
   Pte. Ltd. และบริษัทย่อย ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม  

ประเทศสำธำรณรฐั
ประชำชนจีน 100 100 

Minor Food Group (Singapore) 
   Pte. Ltd. และบริษัทย่อย ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม  ประเทศสิงคโปร ์ 92 92 
Oaks Hotels & Resorts Limited  บริหำรดำ้นที่พกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   (“OAKS”) และบริษัทย่อย  และประเทศนิวซีแลนด ์   
Minor DKL Food Group Pty. Ltd.   ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
  และประเทศนิวซีแลนด ์   
บริษัท ไมเนอร ์ฟู้ด โฮลดิง้ จ ำกดั ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 100 100 
 
(1) NH Hotel Group S.A. ไดเ้ปิดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

   

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

    

บริษัทย่อยของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd.    
Espresso Pty. Ltd. และบริษัทย่อย ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
 อสงัหำริมทรพัย ์    
The Coffee Club Investment Pty. Ltd. เจำ้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   และบริษัทย่อย     
The Coffee Club Franchising ธุรกิจแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Company Pty. Ltd.     
The Coffee Club Supply Pty. Ltd. ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
First Avenue Company Pty. Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
BC Aus Operating Company Pty. Ltd. ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   และบริษัทย่อย     
Minor DKL Construction Pty. Ltd. บริหำรจดักำร ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Minor DKL Management Pty. Ltd. บริหำรจดักำร ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Minor DKL Stores Pty. Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   และบริษัทย่อย     
Nomad Coffee Group Pty. Ltd. ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
   และบริษัทย่อย     
     
บริษัทย่อยของ บริษัท ไมเนอร ์ฟู้ด โฮลดิง้ จ ำกดั    
บริษัท ชิคเกน้ ไทม ์จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สพนูฟลู (ประเทศไทย) จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 79 70 

 
กลุ่มกิจกำรไดใ้ชหุ้น้ของบริษัทย่อยและอสงัหำริมทรพัยข์องโรงแรม รำคำตำมบญัชีเท่ำกับ 43,869 ลำ้นบำท (วนัท่ี 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2564 : มลูค่ำ 44,760 ลำ้นบำท) และเงินสดท่ีมีขอ้จ ำกัดกำรใชจ้ ำนวน 250 ลำ้นบำท (วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 : ไม่มี) 
เพื่อเป็นหลกัประกนัส ำหรบัเงินกูย้ืมและกำรท ำหนำ้ท่ีผูค้  ำ้ประกนัหุน้กูโ้ดยสถำบนักำรเงิน 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทนุในบริษัทย่อยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 ประกอบดว้ย 
 
- บริษัทไดล้งทุนเพิ่มในหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ของบริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จ ำกัด จ ำนวน 1.15 ลำ้นหุน้โดยมีมลูค่ำท่ีตรำ

ไวหุ้น้ละ 100 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 115 ลำ้นบำท ทัง้นีบ้ริษัทไดเ้สร็จสิน้กำรปรบัปรุงมลูค่ำสินทรพัยส์ทุธิและรำคำ
ท ำใหม้ีก ำไรจำกกำรปรบัปรุงมลูค่ำจำกกำรเปลี่ยนสดัส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นจ ำนวน 7.4 ลำ้นบำท ต่อมำใน
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2565 บริษัทดงักล่ำวมีกำรลดทุนคิดเป็นจ ำนวนเงิน 115 ลำ้นบำท ตำมส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำร 
โดยสดัส่วนกำรลงทนุในบริษัทดงักล่ำวยงัคงเป็นรอ้ยละ 60 

 
- ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท สพูนฟูล 

(ประเทศไทย) จ ำกัด และ Spoonful Pte. Ltd. เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 506 ลำ้นบำท ท ำใหส้ัดส่วนกำรลงทุนเพิ่มขึน้
จำกรอ้ยละ 70 เป็นรอ้ยละ 79 

 
- ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนเพิ่มใน Jada Resort and 

Spa (Private) Limited ซึ่งท ำใหส้ดัส่วนกำรลงทนุเพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 88 เป็นรอ้ยละ 95 
 

- ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้จ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย    
ท ำใหเ้กิดก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทย่อยจ ำนวน 85.2 ลำ้นบำท 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับบริษัทย่อย 
 
รำยละเอียดดำ้นล่ำงแสดงขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยแต่ละรำยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมี
สำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร ตวัเลขท่ีเปิดเผยแต่ละบริษัทย่อย เป็นตวัเลขก่อนตดัรำยกำรระหว่ำงกนั 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป 
 

 ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 

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

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

ส่วนทีห่มุนเวียน    
สินทรพัย ์ 18,340 1,147 19,487 
หนีส้ิน 28,737 1,197 29,934 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนสุทธิ (10,397) (50) (10,447) 
    

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน    
สินทรพัย ์ 197,785 7,771 205,556 
หนีส้ิน 105,647 2,509 108,156 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนสุทธิ 92,138 5,262 97,400 

    

สินทรัพยสุ์ทธิ 81,741 5,212 86,953 

    

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุม 7,307 1,150 8,457 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 
 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 

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

รำยได ้ 65,388 3,066 68,454 

ก ำไร (ขำดทุน) หลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 2,375 244 2,619 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็รวม 2,375 244 2,619 

    
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็รวมส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย    

   ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 217 83 300 

 
งบกระแสเงินสดโดยสรุป 
 
 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 

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

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 16,348 740 17,088 
เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ 1,061 (354) 707 

เงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (15,540) (355) (15,895) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 1,869 31 1,900 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

วนัท่ี 1 มกรำคม 8,009 8,413 2,796 2,787 
ลงทนุเพิ่ม 180 9 - 9 
ลดทนุ (854) - - - 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำก     
   เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 180 (348) - - 
เงินปันผลรบั (229) (53) - - 
กำรดอ้ยค่ำ - (82) - - 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 33 70 - - 

วนัท่ี 31 ธันวำคม 7,319 8,009 2,796 2,796 
 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม มีดงัต่อไปนี ้

 งบกำรเงินรวม 

  
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร (ร้อยละ) 

   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

     

Arabian Spa (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปำ ประเทศสหรฐั 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. เจำ้ของแฟรนไชส ์ 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) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

   
สัดส่วนในส่วนได้เสีย 

ของกลุ่มกิจกำร (ร้อยละ) 

   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

     

บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั  
   (มหำชน) 

ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 36.1 36.2 

Rani Minor Holding Limited โรงแรม ประเทศสหรฐั 25 25 
  อำหรบัเอมิเรตส ์   
Serendib Hotels PLC โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 25 25 
MHG Lesotho (Proprietary) Limited โรงแรม ประเทศเลโซโท 46.9 46.9 
บริษัท นำยณ ์แอนด ์อำรจ์ีพี  ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 40 40 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั      
BTG Holding Company Pte. Ltd. ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศสิงคโปร ์ 25.1 25.1 
Cardamom Tented Camp Co., Ltd. โรงแรม ประเทศกมัพชูำ 35 35 
Borakay Beach, S.L. โรงแรม ประเทศรำชอำณำจกัร 50 50 
  สเปน   
Consorcio Grupo Hotelero T2,  
   S.A. de C.V. 

โรงแรม ประเทศสหรฐัเม็กซิโก 10 10 

Hotelera del Mar, S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 20 20 
  อำรเ์จนตินำ   
Inmobiliaria 3 Poniente, S.A. De C.V. โรงแรม ประเทศสหรฐัเม็กซิโก 17.2 17.2 
Mil Novecientos Doce, S.A. de C.V. โรงแรม ประเทศสหรฐัเม็กซิโก 25 25 
Sotocaribe SI โรงแรม ประเทศรำชอำณำจกัร 35.5 35.5 
  สเปน   
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   สัดส่วนกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 

   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

     

บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั  
   (มหำชน) 

ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 36.1 36.2 

 

กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทนุในบริษัทร่วมส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 ประกอบดว้ย 
 

- ในระหว่ำงปีพ.ศ. 2565 BTG Holding Company Pte. Ltd. มีกำรลดทุน เป็นจ ำนวน 854 ลำ้นบำท ตำมส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มกิจกำร โดยสดัส่วนกำรลงทนุในบริษัทดงักล่ำวยงัคงเป็นรอ้ยละ 25.1 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 
 

ขอ้มูลถัดไปได้แสดงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป ส ำหรบับริษัทร่วมท่ีมีสำระส ำคัญกับกลุ่มกิจกำร ขอ้มูลทำงกำรเงินนี้
ปฏิบตัิตำมวิธีส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมกำรปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร   
 

บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งประกำศ
ขอ้มูลทำงกำรเงินส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 ภำยหลงักลุ่มกิจกำร ดังนั้น ขอ้มูลทำงกำรเงินส ำหรบัปี 
พ.ศ.2565 ยังไม่ได้เปิดเผย เพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินด้ำนล่ำงนี้เท่ำนั้น  
กลุ่มกิจกำรใชข้้อมูลทำงกำรเงินล่ำสุดของ บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ท่ีประกำศกับสำธำรณชน  
ซึ่งเป็นขอ้มลูส ำหรบังวดสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 
 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินโดยสรุป 
 

 ณ วันที ่30 กันยำยน ณ วันที ่31 ธันวำคม  
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565  

 

บริษัท เอส แอนด ์
พี ซินดิเคท จ ำกัด 

(มหำชน) 

BTG Holding 
Company  
Pte. Ltd. รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สินทรัพยห์มุนเวียน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 946 3,036 3,982 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  896 1,381 2,277 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 1,842 4,417 6,259 
    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,174 15,469 18,643 
    

สินทรัพยร์วม 5,016 19,886 24,902 
    

หนีส้ินหมุนเวียน    
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 762 3,154 3,916 
หนีส้ินทำงกำรเงิน 144 1,388 1,532 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  494 5,466 5,960 

หนีส้ินหมุนเวียนรวม 1,400 10,008 11,408 
    

หนีส้ินไม่หมุนเวียน    
หนีส้ินทำงกำรเงิน 155 5,929 6,084 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 857 622 1,479 

หนีส้ินไม่หมุนเวียนรวม 1,012 6,551 7,563 
    

หนีส้ินรวม 2,412 16,559 18,971 
    

สินทรัพยสุ์ทธิ 2,604 3,327 5,931 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นบริษัท เอส แอนด์ พี  ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ท่ีถือโดย  
กลุ่มกิจกำรค ำนวณตำมรำคำท่ีประกำศโดยตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยจ ำนวน 3,386 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2564 : 
จ ำนวน 2,960 ลำ้นบำท)  
 
ทัง้นีบ้ริษัทอื่นเป็นบริษัทจ ำกดัและหุน้ของบริษัทเหล่ำนีไ้ม่มีรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำด 
 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 

 

ส ำหรับงวด 
เก้ำเดือนสิน้สุด 

วันที ่30 กันยำยน  
พ.ศ. 2565 

ส ำหรับปีสิน้สุด
วันที ่31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2565  

 

บริษัท เอส แอนด ์พี 
ซินดิเคท จ ำกัด 

(มหำชน) 
BTG Holding 

Company Pte. Ltd. รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

รำยได ้ 4,133 13,171 17,304 
    
ก ำไร (ขำดทุน) หลงัภำษี 
   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 331 (601) (270) 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่น 4 188 192 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็รวม 335 (413) (78) 

    

เงินปันผลไดร้บัจำกบริษัทร่วม 126 98 224 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงินโดยสรุปกบัรำคำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษัทรว่ม 
 

 

ส ำหรับงวด 
เก้ำเดือนสิน้สุด 

วันที ่30 กันยำยน  
พ.ศ. 2565 

ส ำหรับปีสิน้สุด
วันที ่31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2565  

 

บริษัท เอส แอนด ์พี 
ซินดิเคท จ ำกัด 

(มหำชน) 
BTG Holding 

Company Pte. Ltd. รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

สรุปข้อมูลทำงกำรเงิน    
สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2,616 7,724 10,340 
ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิส ำหรบังวด/ปี 331 (601) (270) 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ 4 188 192 
กำรลดทุนของเงินลงทนุ - (3,404) (3,404) 
ผลต่ำงอตัรำแลกเปลี่ยน - (189) (189) 

จ่ำยเงินปันผล (347) (391) (738) 

สินทรพัยส์ทุธิ  2,604 3,327 5,931 

สดัส่วนในส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำร รอ้ยละ 36.1 รอ้ยละ 25.1  

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำรในบริษัทรว่ม  940 835 1,775 

ค่ำควำมนิยม 2,157 - 2,157 

รำคำตำมบญัชี 3,097 835 3,932 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
บริษัทร่วมที่แต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ 
 
นอกเหนือจำกส่วนได้เสียในบริษัทร่วมดังกล่ำวข้ำงต้น กลุ่มกิจกำรยังมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมท่ีแต่ละรำยไม่มี
สำระส ำคญัอีกจ ำนวนหน่ึง ซึ่งไดบ้นัทึกเงินลงทนุโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
 พ.ศ. 2565 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษัทรว่มแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 3,387 
จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งในบริษัทร่วม :  
   ก ำไร (ขำดทนุ) หลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 164 

 
ค) ส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ  

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

วนัท่ี 1 มกรำคม 2,585 2,437 - - 
ลงทนุเพิ่ม 179 369 - - 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ)  
   จำกเงินลงทุนในกิจกำรรว่มคำ้ (44) 139 - - 
เงินปันผลรบั (170) (145) - - 

กำรดอ้ยค่ำ - (215) - - 

วนัท่ี 31 ธันวำคม 2,550 2,585 - - 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 

 

86 

16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
กิจกำรรว่มคำ้ มีดงัต่อไปนี ้
 

 งบกำรเงินรวม 

   

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ใน 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ประเทศ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

     

PH Resorts (Private) Ltd.  โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 49.9 49.9 
MHG Deep Blue Financing บริหำรจดักำร ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
  มอริเชียส   
O Plus E Holdings  ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
   Private Limited  มลัดีฟส ์   
บริษัท พีแคน เดอลกุซ ์ ผลิตส่วนผสมอำหำร ประเทศไทย 49.9 49.9 
   (ประเทศไทย) จ ำกดั     
Liwa Minor Food &  Beverage LLC ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสหรฐั                             49 49 
  อำหรบัเอมิเรตส ์   
Rani Minor Holding II Limited ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศสหรฐั 49 49 
  อำหรบัเอมิเรตส ์   
บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คซูีน จ ำกดั โรงเรียนสอนท ำอำหำร ประเทศไทย 50 50 
บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพำรค์  ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลอปเมน้ท ์จ ำกดั     
MHG Signity Assets  ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
   Holding (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 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 ผลิตส่วนผสมอำหำร ประเทศไทย 51(1) 51(1) 
Barbarons Beach Hotel MHG Limited แอรพ์อรต์เลำ้จ ์ ประเทศสำธำรณรฐั

เซเชลส ์
40 40 

 

(1) แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำวในรอ้ยละ 51 เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมร่วม ตำมท่ีได้ตกลง 
ในสญัญำ ดงันัน้ จึงท ำใหบ้ริษัทดงักล่ำวยงัคงจดัประเภทเป็นกิจกำรรว่มคำ้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

   

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ใน 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ประเทศ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

     

TCC Holding Joint Stock Company  ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศเวียดนำม 50 50 
Dining Collective Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 
Le Kein Investment Co., Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 
City Donut Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 
บริษัท เวอริตำ เอ็มเอ็ชจี จ ำกดั ธุรกิจบริกำรดำ้นสขุภำพ ประเทศไทย 50 50 
บริษัท กำกำ้ เบฟเวอรเ์รจส ์ ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 50.1(2) - 
   (ประเทศไทย) จ ำกดั     

 
(2) แมว่้ำกลุ่มกิจกำรถือหุน้ในบริษัทดังกล่ำวในรอ้ยละ 50.1 เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมร่วม ตำมท่ีไดต้กลงใน

สญัญำ ดงันัน้ จึงท ำใหบ้ริษัทดงักล่ำวยงัคงจดัประเภทเป็นกิจกำรรว่มคำ้ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัของส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 ประกอบดว้ย 
 
- บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรไดล้งทนุในบริษัท กำกำ้ เบฟเวอรเ์รจส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำนวน 0.6 ลำ้นหุน้ 

เป็นจ ำนวนเงิน 163 ลำ้นบำท เป็นสดัส่วนกำรลงทนุรอ้ยละ 50.1 
 
ภำระผูกพันและหนีส้ินทีอ่ำจเกิดขึน้ซ่ึงเกี่ยวข้องกับกำรร่วมค้ำ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผกูพนัและหนีส้ินท่ีอำจเกิดขึน้ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ของกลุ่มกิจกำร 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับกิจกำรร่วมค้ำ 
 
ข้อมูลถัดไปได้แสดงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับกิจกำรร่วมค้ำท่ีในควำมเห็นของผู้บริหำรมีสำระส ำคัญกับ  
กลุ่มกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 ขอ้มลูทำงกำรเงินนีป้ฏิบตัิตำมวิธีส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมกำรปรบัปรุงใหเ้ป็นไป
ตำมนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
 
บริษัททัง้หมดเป็นบริษัทจ ำกดัและหุน้ของบริษัทเหล่ำนีไ้ม่มีรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำด 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป 
 
 ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 

 
บริษัท อวำดีนะ 

ฮิลส ์จ ำกัด 

PT Wika  
Realty Minor 
Development   

 
รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

สินทรัพยห์มุนเวียน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 139 4 143 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น (ไม่รวมเงินสด) 23 61 84 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 162 65 227 

    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 524 1,596 2,120 
    

สินทรัพยร์วม 686 1,661 2,347 

    

หนีส้ินหมุนเวียน    
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 9 42 51 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  17 243 260 

หนีส้ินหมุนเวียนรวม 26 285 311 

    

หนีส้ินไม่หมุนเวียน    
หนีส้ินทำงกำรเงิน 280 1,004 1,284 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 30 - 30 

หนีส้ินไม่หมุนเวียนรวม 310 1,004 1,314 
    

หนีส้ินรวม 336 1,289 1,625 
    

สินทรัพยสุ์ทธิ 350 372 722 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 

 
บริษัท อวำดีนะ 

ฮิลส ์จ ำกัด 

PT Wika  
Realty Minor 
Development   

 
รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

รำยได ้ 240 - 240 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ 16 - 16 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 144 (1) 143 
    

ก ำไร (ขำดทุน) หลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 144 (1) 143 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็อื่น - (23) (23) 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็รวม 144 (24) 120 

 
กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงินโดยสรุปกับรำคำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 
 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 

 

บริษัท อวำดีนะ 
ฮิลส ์จ ำกัด 

PT Wika  
Realty Minor 
Development   

 
รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 206 396 602 
ก ำไร (ขำดทุน) สทุธิส  ำหรบัปี 144 (1) 143 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ - (23) (23) 

สินทรพัยส์ทุธิ 350 372 722 

ส่วนไดเ้สียในกำรรว่มคำ้ รอ้ยละ 50 รอ้ยละ 50  
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำรในกำรรว่มคำ้ 175 186 361 

ค่ำควำมนิยม 10 38 48 

รำคำตำมบญัชี 185 224 409 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
กิจกำรร่วมค้ำทีแ่ต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ 
 
นอกเหนือจำกส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ดังกล่ำวขำ้งตน้ กลุ่มกิจกำรยังมีส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ท่ีแต่ละรำยไม่มี
สำระส ำคญัอีกจ ำนวนหน่ึง ซึ่งไดบ้นัทึกเงินลงทนุโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
 พ.ศ. 2565 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 2,141 
   แต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั  
จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งในกิจกำรรว่มคำ้ :  
   ก ำไร (ขำดทนุ) หลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (116) 

 
17 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน  

 
กิจกำรและบุคคลท่ีควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกับบริษัททัง้ทำงตรงหรือทำงออ้มไม่ว่ำจะ
โดยทอดเดียวหรือหลำยทอด กิจกำรและบุคคลดังกล่ำวเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อย
ล ำดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจำ้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญเหนือกิจกำร 
ผูบ้ริหำรส ำคัญรวมทั้งกรรมกำรและพนักงำนของบริษัทตลอดจนสมำชิกในครอบครวัท่ีใกล้ชิดกับบุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและ
บคุคลทัง้หมดถือเป็นบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสมัพันธร์ะหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันซึ่งอำจมีขึน้ไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพนัธ์
มำกกว่ำรูปแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
บริษัทเป็นบริษัทใหญ่ขัน้สดุทำ้ย 
 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“MFG”) และบริษัท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“MINOR”) เป็นบริษัทย่อย 
ดงันัน้ บริษัทในเครือของ MFG และ MINOR จึงถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัของกลุ่มกิจกำร 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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17 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

17.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำร และกำรซือ้สินค้ำและบริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม     

บริษัทย่อย     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร - - 898 30 
ดอกเบีย้รบั - - 4,518 4,303 
กำรซือ้สินคำ้ - - (682) (1) 
ค่ำบริกำรจ่ำย - - (62) (41) 
ดอกเบีย้จ่ำย - - (198) (192) 
     

บริษัทร่วม     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 222 50 4 - 
เงินปันผลรบั - - 126 53 
ดอกเบีย้รบั 78 49 - - 
รำยไดอ้ื่น 12 - - - 
กำรซือ้สินคำ้ (61) (37) - - 
     

กิจกำรร่วมค้ำ     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 160 212 41 114 
ดอกเบีย้รบั 122 96 12 22 
รำยไดอ้ื่น 5 3 2 - 
กำรซือ้สินคำ้ (85) (68) - - 
     

กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 3 3 - - 
กำรซือ้สินคำ้ (26) (29) - - 
ค่ำบริกำรจ่ำย (17) (5) - - 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น (52) (25) (16) (3) 
 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรและบริษัทส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 มีจ ำนวน 252 ล้ำนบำท และ  
194 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2564 : 138 ลำ้นบำท และ 110 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวเป็นผลประโยชน์
ระยะสัน้ ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั และสวสัดิกำรอื่น 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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17 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

17.2 ยอดค้ำงช ำระทีเ่กิดจำกกำรขำยและซือ้สินค้ำและบริกำร  
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ณ วันที ่31 ธันวำคม     
     

ก) ลูกหนีก้ิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     
     

บริษัทย่อย - - 7,423 4,893 
บริษัทรว่ม 1,009 415 41 - 
กิจกำรรว่มคำ้ 782 693 27 65 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 6 1 - 

รวมลกูหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สทุธิ     

   (หมำยเหต ุ10) 1,814 1,114 7,492 4,958 

     

ข) เจ้ำหนีก้ิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     
     

บริษัทย่อย - - 106 72 
บริษัทรว่ม 9 17 1 - 
กิจกำรรว่มคำ้ 25 46 - 1 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 190 14 7 1 

รวมเจำ้หนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   (หมำยเหต ุ24) 224 77 114 74 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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17 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
17.3 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ณ วันที ่31 ธันวำคม      
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่ 
   กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย - - 131,649 134,431 
บริษัทรว่ม 1,878 1,624 - - 

กิจกำรรว่มคำ้ 4,503 4,030 224 294 

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่ 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,381 5,654 131,873 134,725 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

บริษัทย่อย     
วนัท่ี 1 มกรำคม  - - 134,431 126,225 
เพิ่มขึน้ - - 14,753 8,773 
รบัช ำระคืน - - (15,232) (7,072) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน     

   ท่ียงัไม่เกิดขึน้ - - (2,303) 6,505 

วนัท่ี 31 ธันวำคม  - - 131,649 134,431 

     

บริษัทร่วม     
วนัท่ี 1 มกรำคม 1,624 1,164 - - 
เพิ่มขึน้ 308 352 - - 
รบัช ำระคืน (91) - - - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 37 108 - - 

วนัท่ี 31 ธันวำคม 1,878 1,624 - - 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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17 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

กิจกำรร่วมค้ำ     
วนัท่ี 1 มกรำคม 4,030 4,037 294 788 
เพิ่มขึน้ 1,883 210 - 15 
รบัช ำระคืน (1,466) (729) (70) (522) 
เปลี่ยนสถำนะจำกเงินลงทนุในบริษัทย่อย 
   เป็นส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ - 177 - - 
ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ (40) - - - 
โอนไปบญัชีอื่น - (5) - - 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
   ท่ียงัไม่เกิดขึน้ 31 17 - 13 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 65 323 - - 

วนัท่ี 31 ธันวำคม 4,503 4,030 224 294 

 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันในสกุลเงิน บำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ  
มีอตัรำดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำดซึ่งอำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย ์เงินใหกู้้ยืมดงักล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำม
แต่กลุ่มกิจกำรจะไม่เรียกช ำระคืนเงินใหกู้ย้ืมดงักล่ำวในอีก 12 เดือนขำ้งหนำ้ เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมคำ้เป็นไป
ตำมสญัญำผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้  
 
ศนูยบ์ริหำรเงิน 
 
บริษัทซึ่งเป็นศูนยบ์ริหำรเงินตำมประกำศของกระทรวงกำรคลัง เพื่อประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นกำรบริหำรเงิน แก่กลุ่มกิจกำร 
รวมถึงกำรกู้ยืม และให้ยืมเงินเพื่อกำรบริหำรสภำพคล่อง และกำรเป็นตัวแทนรบัจ่ำยเงินแก่กลุ่มกิจกำรทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
 
ในปี พ.ศ. 2565 ธุรกิจศูนยบ์ริหำรเงินของบริษัทไม่มีกำรใหกู้้ยืมเพิ่มเติมแก่กลุ่มกิจกำรในต่ำงประเทศโดยท ำสัญญำเงินกูเ้ป็น  
สกุลเงินบำท ทั้งนี ้กำรอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ใหศู้นยบ์ริหำรเงินสำมำรถใหกู้้ยืมแก่กลุ่มกิจกำรในต่ำงประเทศ 
โดยท ำสัญญำเงินกู้เป็นสกุลเงินบำทนั้นได้สิน้สุดลงแล้วเมื่อ 15 มีนำคม พ.ศ. 2563 โดยมีจ ำนวนเงินให้กู้ยืมสะสมคงเหลือ
ทัง้หมดเป็นจ ำนวน 1,696 ลำ้นบำท หรือเทียบเท่ำ 49 ลำ้นเหรียญสหรฐัอเมริกำ ซึ่งเงินกูย้ืมสะสมคงเหลือดงักล่ำวจะถูกช ำระคืน
ตำมเงื่อนไขในสญัญำเงินกู ้ทัง้นี  ้ธนำคำรแห่งประเทศไทยยงัคงใหบ้ริษัทสำมำรถใหกู้ย้ืมแก่กลุ่มกิจกำรในต่ำงประเทศไดโ้ดยท ำ
สญัญำเงินกูเ้ป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
เงินกูด้งักล่ำวไม่ไดท้ ำสญัญำป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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17 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

17.4 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ณ วันที ่31 ธันวำคม     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย - - 5,128 5,945 

บริษัทรว่ม - 481 - - 

รวมเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   (หมำยเหต ุ23) - 481 5,128 5,945 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี  ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

บริษัทย่อย     
วนัท่ี 1 มกรำคม  - - 5,945 5,379 
เพิ่มขึน้ - - 2,799 1,290 
จ่ำยช ำระคืน - - (3,660) (1,203) 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน     

   ท่ียงัไม่เกิดขึน้ - - 44 479 

วนัท่ี 31 ธันวำคม  - - 5,128 5,945 

     

บริษัทร่วม     
วนัท่ี 1 มกรำคม  481 - - - 
เพิ่มขึน้ 50 464 - - 
จ่ำยช ำระคืน (531) - - - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - 17 - - 

วนัท่ี 31 ธันวำคม  - 481 - - 

 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันในสกุลเงิน บำท มีก ำหนดช ำระคืนเมื่ อทวงถำม และ 
มีอตัรำดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำดซึ่งอำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย ์



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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18 อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
ทีดิ่นและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุงอำคำร รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564    
รำคำทนุ 182 2,671 2,853 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (68) (1,382) (1,450) 

 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม - (116) (116) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 114 1,173 1,287 
    

มลูค่ำยตุิธรรม   1,424 

    

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2564    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 114 1,173 1,287 
ซือ้สินทรพัย ์ - 18 18 
ค่ำเสื่อมรำคำ (6) (65) (71) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 2 1 3 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 110 1,127 1,237 

    

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2564    
รำคำทนุ 183 2,690 2,873 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (73) (1,447) (1,520) 

 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม - (116) (116) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 110 1,127 1,237 
    

มลูค่ำยตุิธรรม   1,581 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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18 อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
ทีดิ่นและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
อำคำรและ 

ส่วนปรับปรุงอำคำร รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 110 1,127 1,237 
ซือ้สินทรพัย ์ - 11 11 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (9) (32) (41) 
โอนไปบญัชีอื่น - (4) (4) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (6) (66) (72) 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำ - 21 21 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1) (2) (3) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 94 1,055 1,149 

    

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565    
รำคำทนุ 173 2,656 2,829 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (79) (1,506) (1,585) 

 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม - (95) (95) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 94 1,055 1,149 
    

มลูค่ำยตุิธรรม   1,573 

 
รำคำยุติธรรมถูกประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพและมีประสบกำรณ์ในท ำเลท่ีตั้งและ
ประเภทของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุท่ีมีกำรประเมินนัน้  
 
กลุ่มกิจกำรค ำนวณมลูค่ำยุติธรรมของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนโดยใชวิ้ธีรำยไดแ้ละวิธีรำคำตลำด ซึ่งถือเป็นกำรวดัมูลค่ำ
ยตุิธรรมระดบัท่ี 3  



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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18 อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (ต่อ) 
 
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลทีไ่ม่สำมำรถสังเกตได้อย่ำงมีสำระส ำคัญ (ข้อมูลระดับที ่3) 
 
กลุ่มกิจกำรได้มีกำรเปิดเผยกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของอสังหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนซึ่งเป็นข้อมูลระดับท่ี 3 กลุ่มกิจกำร 
ไดว่้ำจำ้งผูป้ระเมินอิสระจำกภำยนอกในกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมเป็นระยะตำมนโยบำยของกลุ่มกิจกำร 
 
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงส ำหรบัวิธีกำรประมำณมลูค่ำยตุิธรรมระหว่ำงปี 
 
ขั้นตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของกลุ่มกิจกำร 
 
ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินของกลุ่มกิจกำรร่วมกับผูป้ระเมินอิสระ ไดท้ ำกำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์  ำหรบักำรรำยงำน  
ในงบกำรเงิน รวมถึงมลูค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 3 คณะท ำงำนนีไ้ดร้ำยงำนโดยตรงต่อผูบ้ริหำรสงูสดุทำงดำ้นกำรเงิน (Chief Financial 
Officer) กำรประชมุระหว่ำงผูบ้ริหำรสงูสดุทำงดำ้นกำรเงินและคณะท ำงำนเก่ียวกับกระบวนกำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมไดจ้ัดขึน้
อย่ำงนอ้ยหน่ึงครัง้ในแต่ละปี ซึ่งสอดคลอ้งกบัวนัท่ีรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มกิจกำร 
 
ขอ้มูลหลกัท่ีกลุ่มกิจกำรใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมระดับท่ี 3 ของอตัรำคิดลดส ำหรบัอสังหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ไดแ้ก่ 
ประมำณกำรจำกกระแสเงินสดคิดลดของรำยได้ค่ำเช่ำจำกสัญญำเช่ำในปัจจุบัน รวมถึงขอ้สมมติฐำนเก่ียวกับรำยได้ค่ำเช่ำ 
จำกสัญญำเช่ำในอนำคตภำยใตเ้งื่อนไขของตลำดท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน มูลค่ำยุติธรรมสะทอ้นกระแสเงินสดจ่ำยต่ำง ๆ ท่ีคำดว่ำ 
จะเกิดขึน้เน่ืองจำกอสังหำริมทรพัย ์อตัรำคิดลดประมำณกำรจำกอตัรำผลตอบแทน โดยพิจำรณำจำกสดัส่วนโครงสรำ้งเงินทุน
และตน้ทุนทำงกำรเงินของบริษัทซึ่งผู้บริหำรเห็นสมควร รวมถึงส่วนชดเชยควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม อัตรำคิดลดท่ีใชส้ะท้อนถึง 
กำรประเมินสภำวะตลำดปัจจุบันในเรื่องมูลค่ำของกำรเงินและปัจจัยควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม โดยส่วนใหญ่มีอัตรำคิดลดรอ้ยละ 
10 ต่อปี  
 
จ ำนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุท่ีไดร้บัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน มีดงันี ้
 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

รำยไดค้่ำเช่ำ 122 73 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงท่ีเกิดจำก   
   อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุซึ่งก่อใหเ้กิดรำยไดค้่ำเช่ำ 72 71 
 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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19 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ ์ 
 งบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 

 รำคำท่ีตีใหม ่ รำคำทุน 
     เครือ่งจักร    
  ส่วน อำคำรและสว่น เครือ่งตกแต่งและ  งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน ปรับปรุงท่ีดิน ปรับปรุงอำคำร อุปกรณอ์ื่น ยำนพำหนะ ก่อสรำ้ง รวม 

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564        
รำคำทนุ 45,324 438 112,614 38,574 501 6,313 203,764 
หกั ค่ำเสือ่มรำคำสะสม - (304) (53,107) (26,584) (371) - (80,366) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยคำ่สะสม (171) - (142) (367) - - (680) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 45,153 134 59,365 11,623 130 6,313 122,718 
        

ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564        
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 45,153 134 59,365 11,623 130 6,313 122,718 
กำรตีรำคำใหม ่ 18,899 - - - - - 18,899 
ซือ้สินทรพัย ์ 5 15 1,010 704 14 2,344 4,092 
จ ำหนำ่ยสนิทรพัย ์- สทุธิ (3,299) (1) (1,752) (104) -   (63) (5,219) 
ตดัจ ำหนำ่ยสนิทรพัย ์- สทุธิ - - (205) (99) (1) (19)   (324) 
จดัประเภทใหม ่ (289) -  3,651 3 - (3,365) - 
โอนมำจำก (ไป) บญัชอีื่น (154) 2 241 38 - (1,531) (1,404) 
กำรปรบัปรุงมลูคำ่ยตุธิรรม ณ วนัซือ้กจิกำร - - (2) (16) 1 - (17) 
กำรเปลี่ยนสถำนะจำกเงนิลงทนุในบริษัทยอ่ยเป็นสว่นไดเ้สียในกจิกำรรว่มคำ้ - - (7) (6) (6) (3) (22) 
ค่ำเสือ่มรำคำ - (14) (4,765) (2,863) (40) - (7,682) 
กลบัรำยกำร (กำรดอ้ยคำ่) (3,178) -   (2,903) (33) - - (6,114) 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 1,813 1 2,530 (128) 10 310 4,536 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 58,950 137 57,163 9,119 108 3,986 129,463 
        

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564        
รำคำทนุ / รำคำทีต่ีใหม ่ 62,586 450 118,481 38,618 514 3,986 224,635 
หกั ค่ำเสือ่มรำคำสะสม - (313) (58,324) (29,312) (406) - (88,355) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยคำ่สะสม (3,636) - (2,994) (187) - - (6,817) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 58,950 137 57,163 9,119 108 3,986 129,463 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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19 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 งบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 

 รำคำท่ีตีใหม ่ รำคำทุน 

    เครือ่งจักร    
  ส่วน อำคำรและสว่น เครือ่งตกแต่งและ  งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน ปรับปรุงท่ีดิน ปรับปรุงอำคำร อุปกรณอ์ื่น ยำนพำหนะ ก่อสรำ้ง รวม 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565        
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ (จดัประเภทใหม)่ 58,950 137 57,163 9,119 108 3,986 129,463 
ซือ้สินทรพัย ์ - 2 1,292 1,388 26 2,372 5,080 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุในบริษัทยอ่ย (หมำยเหต ุ38) - - 602 158 - 185 945 
จ ำหนำ่ยสนิทรพัย ์- สทุธิ (420) - (188) (39) (1) (9) (657) 
ตดัจ ำหนำ่ยสนิทรพัย ์- สทุธิ - (2) (284) (102) - (7) (395) 
จดัประเภทใหม ่ 240 126 2,005 1,451 7 (3,829) - 
โอนมำจำก (ไป) สนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พือ่ขำย (980) - (536) (6) - (2) (1,524) 
โอนมำจำก (ไป) บญัชอีื่น - - (24) 79 (1) (353) (299) 
กำรจ ำหนำ่ยเงนิลงทนุในบริษัทยอ่ย (121) - (27) (11) - - (159) 
กำรสญูเสียควำมควบคมุในบริษทัย่อย (หมำยเหต ุ38) - - (640) (158) - (191) (989) 
ค่ำเสือ่มรำคำ - (19) (4,426) (2,717) (38) (7) (7,207) 
กลบัรำยกำร (กำรดอ้ยคำ่) 10 - (2) 136 - (16) 128 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (834) (3) (1,237) (118) - 18 (2,174) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 56,845 241 53,698 9,180 101 2,147 122,212 
        

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565        
รำคำทนุ / รำคำทีต่ีใหม ่ 60,334 572 116,530 38,576 533 2,216 218,761 
หกั ค่ำเสือ่มรำคำสะสม - (331) (59,956) (29,368) (432) - (90,087) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยคำ่สะสม (3,489) - (2,876) (28) - (69) (6,462) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 56,845 241 53,698 9,180 101 2,147 122,212 
 

ค่ำเสื่อมรำคำแสดงไวใ้นตน้ทุนขำยและบริกำร จ ำนวน 5,431 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2564 : 5,961 ลำ้นบำท) ไวใ้นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยจ ำนวน 1,154 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2564 : 1,201 ลำ้นบำท) และไวใ้นค่ำใชจ้่ำยในกำร
บริหำรจ ำนวน 622 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2564 : 520 ลำ้นบำท)  



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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19 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ล้ำนบำท) 

 รำคำท่ีตีใหม ่ รำคำทุน 

     เครือ่งจักร    
  ส่วน อำคำรและสว่น เครือ่งตกแต่งและ  งำนระหว่ำง  

 ท่ีดิน ปรับปรุงท่ีดิน ปรับปรุงอำคำร อุปกรณอ์ื่น ยำนพำหนะ ก่อสรำ้ง รวม 

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564        
รำคำทนุ 9 1 668 523 20 3 1,224 

หกั ค่ำเสือ่มรำคำสะสม - (1) (624) (429) (19) - (1,073) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 9 - 44 94 1 3 151 
        

ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564        
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 9 - 44 94 1 3 151 
กำรตีรำคำใหม ่ 38 - - - - - 38 
ซือ้สินทรพัย ์ - - - 3 - - 3 
โอนมำจำก (ไป) บญัชอีื่น - - (1) - - - (1) 

ค่ำเสือ่มรำคำ - - (5) (20) (1) - (26) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 47 - 38 77 - 3 165 

        

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564        
รำคำทนุ / รำคำทีต่ีใหม ่ 47 1 667 525 20 3 1,263 

หกั ค่ำเสือ่มรำคำสะสม - (1) (629) (448) (20) - (1,098) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 47 - 38 77 - 3 165 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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19 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร (ล้ำนบำท) 

 รำคำท่ีตีใหม่ รำคำทุน 

    เคร่ืองจักร    
  ส่วน อำคำรและส่วน เคร่ืองตกแต่งและ  งำนระหว่ำง  

 ท่ีดิน ปรับปรุงท่ีดิน ปรับปรุงอำคำร อุปกรณอ่ื์น ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
        

ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565        
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 47 - 38 77 - 3 165 
ซือ้สินทรพัย ์ - - 3 4 - 4 11 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - - - - - (3) (3) 

ค่ำเสื่อมรำคำ - - (5) (17) - - (22) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 47 - 36 64 - 4 151 

        

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565        
รำคำทนุ / รำคำท่ีตีใหม ่ 47 1 668 524 20 4 1,264 

หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (1) (632) (460) (20) - (1,113) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 47 - 36 64 - 4 151 

 
ตน้ทนุกำรกูย้ืมจ ำนวน 582 ลำ้นบำท มำจำกเงินกูย้ืมเพื่อใชใ้นกำรก่อสรำ้งอำคำร และไดบ้นัทึกเป็นตน้ทนุของสินทรพัยซ์ึ่งรวมอยู่ในรำยกำรซือ้สินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรใชอ้ตัรำกำรตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ 3 ต่อปี
คิดจำกตน้ทนุกำรกูย้ืมท่ีรวมเป็นรำคำทุนของสินทรพัย ์
 
บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรไดใ้ชท่ี้ดิน และอำคำรซึ่งมีมลูค่ำ 23,613 ลำ้นบำท ตำมวิธีรำคำท่ีตีใหม่ (31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 : 29,862 ลำ้นบำท ตำมวิธีรำคำท่ีตีใหม่) เพื่อค ำ้ประกันเงินกูย้ืมจำกธนำคำร 
(หมำยเหต ุ23) 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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19 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 
ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
 งบกำรเงินรวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนยูโร 
   

ภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรปรบัปรุงและกำรก่อสรำ้งอำคำรและ   
   กำรซือ้สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 74 69 
   
ภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรปรบัปรุงและกำรก่อสรำ้งอำคำรและ   
   กำรซือ้สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 601 27 
 
ตำรำงต่อไปนีแ้สดงกำรวิเครำะหท่ี์ดินท่ีแสดงดว้ยวิธีมลูค่ำยตุิธรรมตำมกำรจดัประเภทล ำดบัชัน้มลูค่ำยตุิธรรมเป็นดงันี  ้
 
 งบกำรเงินรวม 

 ข้อมูลอื่นทีไ่ม่สำมำรถ
สังเกตได้ทีม่ีนัยส ำคัญ  

(ระดับ 3) 
 ล้ำนบำท 

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมทีเ่กิดขึน้ประจ ำ  
ท่ีดิน - ทวีปยโุรป 45,037 
ท่ีดิน - ทวีปอื่น ๆ 11,808 

 56,845 

 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 ข้อมูลอื่นทีไ่ม่สำมำรถ
สังเกตได้ทีม่ีนัยส ำคัญ  

(ระดับ 3) 
 ล้ำนบำท 

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมทีเ่กิดขึน้ประจ ำ  
ท่ีดิน - ประเทศไทย 47 
 47 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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19 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 
การวดัมูลค่ายตุธิรรมโดยใชข้อ้มูลทีม่ีนยัส าคญัทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้(ระดบั 3) 
 
มลูค่ำยุติธรรมของท่ีดินประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระที่มีคุณสมบัติอย่ำงมืออำชีพมีคุณวุฒิวิชำชีพท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นท่ียอมรบั 
และมีประสบกำรณใ์นดำ้นสถำนท่ีและประเภทของทรพัยส์ินท่ีประเมิน 
 
กลุ่มกิจกำรใชวิ้ธีรำคำตลำด (ท่ีมีกำรปรบัปรุงลกัษณะท่ีดิน) และวิธีรำยไดใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำยุติธรรมของท่ีดิน โดยมลูค่ำยุติธรรม
ถกูจดัอยู่ในระดบัท่ี 3 ของล ำดบัขัน้ของมลูค่ำยตุิธรรม 
 
มลูค่ำยุติธรรมระดับท่ี 3 ภำยใตวิ้ธีรำคำตลำดถูกประเมินโดยผูป้ระเมินโดยใชวิ้ธีกำรเปรียบเทียบรำคำขำยซึ่งคลำ้ยกับกำรวดัมูลค่ำ
ท่ีดินตำมมูลค่ำยุติธรรมระดับท่ี 2 อย่ำงไรก็ตำมลักษณะของคุณสมบัติท่ีเปรียบเทียบได้มีกำรทบทวนและปรบัมูลค่ำตลำดให้
สอดคลอ้งกบัลกัษณะทรพัยส์ินของกลุ่มกิจกำร 
 
มลูค่ำยตุิธรรมภำยใตวิ้ธีรำยไดถ้กูประเมินโดยผูป้ระเมินโดยกำรประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสดจำกงบประมำณท่ีไดร้บั
อนุมตัิจำกผูบ้ริหำรซึ่งครอบคลมุช่วงเวลำในกำรประมำณกำร กระแสเงินสดท่ีอยู่นอกเหนือช่วงเวลำในประมำณกำรจะประมำณกำร
โดยใชอ้ัตรำกำรเติบโตโดยประมำณ ซึ่งไม่เกินอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยระยะยำวจำกธุรกิจท่ีหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น
ด ำเนินกำรอยู่ ผลของกำรประเมินมูลค่ำด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดจะถูกจัดสรรให้กับท่ีดินโดยผู้ประเมิน โดยพิจำรณำจำก
สินทรพัยด์  ำเนินงำนท่ีส ำคญัซึ่งมีส่วนท ำใหเ้กิดกระแสเงินสดของหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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19 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 
ข้อมูลเก่ียวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ท่ีมีนัยส ำคัญ (ระดับ 3) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
สำมำรถแสดงไดด้งันี ้
 

งบกำรเงินรวม 

ค ำอธิบำยรำยกำร 
มูลค่ำยุติธรรม 

(ล้ำนบำท) 
เทคนิค 

กำรประเมินมูลค่ำ 
ข้อมูลทีไ่ม่สำมำรถ 

สังเกตได้ พืน้ที่ 

ควำมสัมพันธ ์
ของข้อมูลทีไ่ม่สำมำรถ
สังเกตได้ทีมี่ต่อมูลค่ำ

ยุติธรรม 
      
ที่ดิน - ทวีปยโุรป 
 
 

45,037 วิธีรำยได ้
 
 

รำคำต่อตำรำงเมตร 
 
 

842,109 ตำรำงเมตร 
 
 

มลูค่ำยตุิธรรมสงูขึน้เม่ือ
รำคำต่อตำรำงเมตร 
สงูขึน้  

      
ที่ดิน - ทวีปอ่ืน ๆ 
 

11,808 วิธีรำคำตลำด รำคำต่อตำรำงวำ 137,790 ตำรำงวำ มลูค่ำยตุิธรรมสงูขึน้เม่ือ
รำคำต่อตำรำงวำสงูขึน้ 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ค ำอธิบำยรำยกำร 
มูลค่ำยุติธรรม 

(ล้ำนบำท) 
เทคนิค 

กำรประเมินมูลค่ำ 
ข้อมูลทีไ่ม่สำมำรถ 

สังเกตได้ พืน้ที่ 

ควำมสัมพันธ ์
ของข้อมูลทีไ่ม่สำมำรถ
สังเกตได้ทีมี่ต่อมูลค่ำ

ยุติธรรม 
      
ที่ดิน  - ประเทศไทย 
 

47 วิธีรำคำตลำด รำคำต่อตำรำงวำ 1,624 ตำรำงวำ มลูค่ำยตุิธรรมสงูขึน้เม่ือ
รำคำต่อตำรำงวำสงูขึน้ 

 
 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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20 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน  

 งบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 

 

สิทธิในกำรบริหำร
สินทรัพย ์

 
 

ค่ำควำมนิยม 
 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร ์
ระหว่ำงติดต้ัง อ่ืน ๆ 

 
 

รวม 

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564        
รำคำทนุ 7,955 12,945 45,947  5,816  227 889  73,779  
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,782) (366) -  (3,949) - (298)  (6,395) 

 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (3) -    (147)  (1) -    -  (151) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 6,170 12,579 45,800 1,866 227 591 67,233 
        

ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564        
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 6,170 12,579 45,800 1,866 227 591 67,233 
ซือ้สินทรพัย ์ 372 - - 202 86 24 684 
กำรปรบัปรุงมลูค่ำยติุธรรม ณ วนัซือ้กิจกำร - (347) - - - 596 249 
กำรเปล่ียนสถำนะจำกเงินลงทนุในบริษัทย่อย 
   เป็นส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ - (65) - - - - (65) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (1) - - (10) - (4) (15) 
กำรจดัประเภทใหม ่ - - - 94 (94) - - 
โอนมำจำก (ไป) บญัชีอ่ืน 11 - - 29 (5) - 35 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (472) - - (719) - (102) (1,293) 
กลบัรำยกำร (กำรดอ้ยค่ำ)  - (80) - (7) (97) (2) (186) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 483 921 1,353 78 2 99 2,936 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 6,563 13,008 47,153 1,533 119 1,202 69,578 
        

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564        
รำคำทนุ 8,885 13,460 47,313 6,237 218 1,474 77,587 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,319) (367) - (4,696) - (270) (7,652) 

 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (3) (85) (160) (8) (99) (2) (357) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 6,563 13,008 47,153 1,533 119 1,202 69,578 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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20 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (ต่อ) 

 งบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 

 

สิทธิในกำรบริหำร
สินทรัพย ์

 
 

ค่ำควำมนิยม 
 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร ์
ระหว่ำงติดต้ัง 

 
อ่ืน ๆ 

 
 

รวม 

        
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565        
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 6,563 13,008 47,153 1,533 119  1,202   69,578  
ซือ้สินทรพัย ์ 5 - - 285 82  59   431  
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุในบริษัทย่อย (หมำยเหต ุ38) - 885 1,348 - -  -     2,233  
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - - - (9) -  (32)  (41) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (38) - - (1) -  (1)  (40) 
กำรจดัประเภทใหม ่ - - - 78 (76)  (2)  -    
โอนมำจำก (ไป) สินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย 65 (13) - - -  -     52  
โอนมำจำก (ไป) บญัชีอ่ืน - - - 8 (6)  -     2  
กำรสญูเสียควำมควบคมุในบริษัทย่อย (หมำยเหต ุ38) - (328) (1,390) - -  -    (1,718)  
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (520) - - (578) -  (69)  (1,167) 
กลบัรำยกำร (กำรดอ้ยค่ำ)  (8) - - 4 -  (2)  (6) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (116) (98) (1,398) (15) 1  (7)  (1,633) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 5,951 13,454 45,713 1,305 120  1,148   67,691  
        

วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565        
รำคำทนุ 8,756 13,870 45,880 6,463 219  1,521   76,709  
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,794) (367) - (5,156) -  (367)  (8,684) 

 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (11) (49) (167) (2) (99)  (6)  (334) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 5,951 13,454 45,713 1,305 120 1,148 67,691 
 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยแสดงไวใ้นตน้ทุนขำยและบริกำรจ ำนวน 896 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2564 : 950 ลำ้นบำท) ไวใ้นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยจ ำนวน 29 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2564 : 45 ลำ้นบำท) และไวใ้นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรจ ำนวน 
242 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2564 : 298 ลำ้นบำท)  



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 

 

108 

20 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ล้ำนบำท) 

 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงติดต้ัง 

 
 

รวม 
    

วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564    
รำคำทุน 73 - 73 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (50) - (50) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 23 - 23 

    

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2564    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 23 - 23 
ซือ้สินทรพัย ์ - 1 1 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (4) - (4) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 19 1 20 

    
วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2564    
รำคำทุน 73 1 74 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (54) - (54) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 19 1 20 

    

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 19 1 20 
ซือ้สินทรพัย ์ - 8 8 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (4) - (4) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 15 9 24 

    

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565    
รำคำทุน 71 9 80 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (56) - (56) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 15 9 24 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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20 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (ต่อ) 
 
บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรไดเ้ขำ้ลงทุนในสินทรพัยด์ิจิทัลสกุลเงิน KUB ภำยใตส้ัญญำ Node Validator กับเครือข่ำย
บล็อกเชน เป็นจ ำนวน 32 ลำ้นบำท โดยบริษัทย่อยมีขอ้ตกลงกำรนัตีมูลค่ำเงินลงทุนกับคู่สัญญำทั้งจ ำนวนและทั้งหมดไดถู้ก 
ไถ่ถอนในไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2565 
 
บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้น ำสิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย์จ ำนวน 3,309 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2564 : 3,587 ล้ำนบำท)  
ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกธนำคำร (หมำยเหต ุ23) 
 
ค่ำควำมนิยมและเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
 
มลูค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGUs) พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณ
ดังกล่ำวใชป้ระมำณกำรกระแสเงินสดก่อนภำษีซึ่งอ้ำงอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินครอบคลุม ช่วงเวลำในประมำณกำร  
ซึ่งไดร้บัอนมุตัิจำกผูบ้ริหำร กระแสเงินสดหลงัจำกช่วงเวลำในประมำณกำรใชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเติบโตดงักล่ำวในตำรำง
ขำ้งล่ำง อตัรำกำรเติบโตดงักล่ำวไม่สงูกว่ำอตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยของส่วนงำนท่ีหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 
ค่ำควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรคำ้ไดถ้กูปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดของกลุ่มกิจกำร ท่ีถกูก ำหนดตำมส่วนงำน 
 
กำรปันส่วนของค่ำควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรคำ้ใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสำมำรถแสดงไดด้งันี ้
 
 งบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 

 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 

 ธุรกิจ ธุรกิจ  ธุรกิจ ธุรกิจ  
 โรงแรม ร้ำนอำหำร รวม โรงแรม ร้ำนอำหำร รวม 
       

ค่ำควำมนิยม 3,668 9,786 13,454 3,771 9,237 13,008 
เครื่องหมำยกำรคำ้ 38,869 6,844 45,713 40,073 7,080 47,153 
 

 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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20 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (ต่อ) 
 
ขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี ้
 

 ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร 
   

ก ำไรขัน้ตน้1 รอ้ยละ 15 - รอ้ยละ 68 รอ้ยละ 65 - รอ้ยละ 85 
อตัรำกำรเติบโต2 รอ้ยละ 1.9 - รอ้ยละ 70.6 รอ้ยละ 1.5 - รอ้ยละ 20 
อตัรำคิดลด3 รอ้ยละ 7.5 - รอ้ยละ 14.5 รอ้ยละ 6.9 - รอ้ยละ 10.2 
อตัรำกำรเติบโตระยะยำว4 รอ้ยละ 2 - รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 1.5 - รอ้ยละ 2 
 
1  ก ำไรขัน้ตน้จำกงบประมำณ 
2  อตัรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักตำมช่วงเวลำในประมำณกำร  อำ้งอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตท่ีผ่ำนมำประกอบกับ

กำรคำดกำรณข์องผูบ้ริหำรส ำหรบักำรเติบโตของตลำด 
3  อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงินสด 
4  อตัรำกำรเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักเพื่อคำดกำรณก์ระแสเงินสดเกินช่วงเวลำในประมำณกำร 
 
ขอ้สมมติฐำนเหล่ำนีไ้ดถ้กูใชเ้พื่อกำรวิเครำะหห์น่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดภำยในส่วนงำนธุรกิจ 
 
ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำก ำไรขัน้ตน้จำกงบประมำณโดยอำ้งอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตท่ีผ่ำนมำประกอบกับกำรคำดกำรณก์ำรเติบโต
ของตลำด อัตรำกำรเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีใชส้อดคลอ้งกับประมำณกำรท่ีรวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม ซึ่งอตัรำคิดลด
ตอ้งเป็นอตัรำก่อนหกัภำษีท่ีสะทอ้นถึงควำมเสี่ยงซึ่งเป็นลกัษณะเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนนัน้ ๆ 
 
ขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ีจะมีผลกระทบต่อมลูค่ำกำรใช ้ไดแ้ก่ อตัรำคิดลด ซึ่งฝ่ำยบริหำรไดพ้ิจำรณำควำมอ่อนไหวของกำรเปลี่ยนแปลง
ในอตัรำคิดลดท่ีมีต่อหน่วยสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดบำงแห่งภำยใตธุ้รกิจโรงแรม ซึ่งมีมลูค่ำจำกกำรใชม้ำกกว่ำมลูค่ำตำมบญัชี
เล็กนอ้ย ในกรณีนี ้หำกอัตรำคิดลดก่อนหักภำษีเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 1 ต่อปี จำกประมำณกำรของผูบ้ริหำรจะท ำใหก้ลุ่มกิจกำร 
เกิดกำรด้อยค่ำประมำณ 270 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับหน่วยสินทรพัย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดอื่นยังคงมีมูลค่ำจำกกำรใช ้
ซึ่งมำกกว่ำมลูค่ำตำมบญัชีเพียงพอ 
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21 สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ท่ีดินและอสงัหำริมทรพัย ์ 83,335 86,755 598 685 
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 5 6 1 1 

ยำนพำหนะ 1 6 - - 

รวม  83,341 86,767 599 686 

 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 มีจ ำนวนท่ีรบัรูไ้ปยังก ำไรขำดทุน และกระแสเงินสดท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบักำรเช่ำดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม     
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้:     
ท่ีดินและอสงัหำริมทรพัย ์ 10,824 10,870 86 73 
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 1 14 - 1 

ยำนพำหนะ 4 12 - 1 

รวม 10,829 10,896 86 75 

     

สินทรพัยส์ิทธิกำรใชเ้พิ่มขึน้ระหว่ำงปี 9,880 8,595 - 389 

     

กระแสเงินสดไหลออกส ำหรบักำรเช่ำ 12,573 13,969 137 38 

     
ค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญำเช่ำระยะสัน้ 239 121 2 1 
ค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญำเช่ำสินทรพัย ์
   มลูค่ำนอ้ย 70 49 3 3 
ค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญำเช่ำผนัแปร 732 275 - - 
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22 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัทอื่น 575 940 - - 
เงินมดัจ ำ 2,267 1,904 7 9 
ค่ำใชจ้่ำยรอกำรตดับญัชี 93 128 1 - 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม     
   ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 49 88 - - 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม     
   ผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 589 197 23 24 
เงินสดที่มีขอ้จ ำกดักำรใช ้ 250 - 250 - 

อื่น ๆ 207 229 4 7 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  4,030 3,486 285 40 

 
23 เงินกู้ยืม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

หมุนเวียน     
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมำยเหต ุ17) - 481 5,128 5,945 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน     
   ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 18,344 7,013 13,402 1,001 

หุน้กูส้่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 3,408 10,383 3,408 10,383 

รวมเงินกูย้ืมหมนุเวียน 21,752 17,877 21,938 17,329 

     
ไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 33,375 53,792 9,611 23,043 

หุน้กู ้ 63,226 60,692 50,336 46,726 

รวมเงินกูย้ืมไม่หมนุเวียน 96,601 114,484 59,947 69,769 
     

รวมเงินกู้ยืม 118,353 132,361 81,885 87,098 
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23 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม      
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 60,805 71,804 24,044 25,352 
กำรกูย้ืมเพิ่ม 5,483 660 - - 
กำรจ่ำยช ำระคืน (13,638) (14,699) (999) (2,605) 
กำรสญูเสียควำมควบคมุในบริษัทย่อย 
   (หมำยเหต ุ38) (166) - - - 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน 151 120 84 14 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
   ท่ียงัไม่เกิดขึน้ (118) 1,284 (116) 1,283 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (798) 1,636 - - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 51,719 60,805 23,013 24,044 
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23 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีมีสำระส ำคญัของกลุ่มกิจกำรและบริษัท ประกอบดว้ย 
 

  งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร     
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

  
  

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 
  

ก ำหนดช ำระคืน สกุลเงิน ล้ำน ล้ำน เงื่อนไข อัตรำดอกเบีย้ 
  

  
  

ในระหว่ำงปี 2566-2569 บำท 4,000.0 4,000.0 มีหลกัประกนั บริษัทย่อยไดใ้ชอ้สงัหำริมทรพัย ์
   ของโรงแรมและหลกัทรพัยเ์พื่อค ำ้ประกนั  
   (หมำยเหต ุ16 และหมำยเหต ุ19) 

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2566 เหรียญสหรฐัอเมริกำ 205.3 205.3 ไม่มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2566 ยโูร 145.6 145.6 ไม่มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั EURIBOR บวกดว้ย 
   อตัรำรอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2569 ยโูร 180.0 180.0 ไม่มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั EURIBOR บวกดว้ย 
   อตัรำรอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2565 เหรียญสหรฐัอเมริกำ 19.5 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2565-2566 รูปีศรีลงักำ 50.0 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้คงท่ี 
ในระหว่ำงปี 2566-2567 เหรียญออสเตรเลีย 164.4 - มีหลกัประกนั บริษัทย่อยไดใ้ชส้ินทรพัย ์

   เพื่อค ำ้ประกัน (หมำยเหต ุ19 และหมำยเหต ุ20) 
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BBSY บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2566 เหรียญออสเตรเลีย 14.7 - มีหลกัประกนั บริษัทย่อยไดใ้ชอ้สงัหำริมทรพัย ์
   ของโรงแรมเพื่อค ำ้ประกนั (หมำยเหต ุ19) 

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BBSY บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2562-2568 เหรียญสหรฐัอเมริกำ 4.1 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวัของตน้ทนุเงินทนุ  
   บวกดว้ยอตัรำรอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2564-2569 มำเลเซียริงกิต 123.5 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั KLIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2563-2566 มำเลเซียริงกิต 31.0 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั KLIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2565-2569 ยโูร 21.0 - มีหลกัประกนั บริษัทย่อยไดใ้ชอ้สงัหำริมทรพัย ์
   ของโรงแรมเพื่อค ำ้ประกนั (หมำยเหต ุ19) 

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวัและคงท่ี 

ในระหว่ำงปี 2565-2580 ยโูร 185.4 - ไม่มีหลกัประกนั  อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 
ในปี พ.ศ. 2567 ยโูร 310.0 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั EURIBOR บวกดว้ย 

   อตัรำรอ้ยละคงท่ีต่อปี 
ในระหว่ำงปี 2566-2574 บำท 1,536.5 - มีหลกัประกนั บริษัทย่อยไดใ้ชอ้สงัหำริมทรพัย ์

   ของโรงแรมเพื่อค ำ้ประกนั (หมำยเหต ุ19) 
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั MLR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2566-2570 ปอนดส์เตอรล์ิง 26.0 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั SONIA บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2566 เหรียญสิงคโปร ์ 24.9 - มีหลกัประกนั 
 

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั SOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2567 เหรียญออสเตรเลีย 12.9 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BBSY บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงท่ีต่อปี 

 
รำคำตำมบัญชีของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินซึ่งมีอัตรำดอกเบีย้ลอยตัว ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 มีมูลค่ำ
ใกลเ้คียงกบัมลูค่ำยตุิธรรม รำคำตำมบญัชีของเงินกูย้ืมระยะสัน้มีมลูค่ำใกลเ้คียงกบัมลูค่ำยตุิธรรม 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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23 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
หุ้นกู ้
 
หุน้กูป้ระกอบดว้ย 
 

   
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

  
   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม   

  ระยะเวลำ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 อัตรำ  
วันท่ีออก ก ำหนดช ำระคืน (ปี) ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ดอกเบีย้ เงื่อนไข 

         
สิงหำคม 2555 สิงหำคม 2565 10 - 2,700 - 2,700 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไมม่ีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2568 10 4,000 4,000 4,000 4,000 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไมม่ีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 
มีนำคม 2559 มีนำคม 2574 15 1,200 1,200 1,200 1,200 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไมม่ีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
กรกฎำคม 2560 กรกฎำคม 2570 10 1,728 1,671 1,728 1,671 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไมม่ีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2567 7 1,000 1,000 1,000 1,000 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไมม่ีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2575 15 1,000 1,000 1,000 1,000 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไมม่ีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 
มีนำคม 2561 มีนำคม 2571 10 1,000 1,000 1,000 1,000 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไมม่ีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
ตลุำคม 2561 ตลุำคม 2576 15 2,946 3,032 2,946 3,032 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไมม่ีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2565 3 - 7,700 - 7,700 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2567 5 6,800 6,800 6,800 6,800 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2572 10 7,500 7,500 7,500 7,500 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2574 12 4,000 4,000 4,000 4,000 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2577 15 5,500 5,500 5,500 5,500 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 
เมษำยน 2564 เมษำยน 2566 2 350 350 350 350 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไมม่ีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 
กรกฎำคม 2564 กรกฎำคม 2566 2 3,059 3,059 3,059 3,059 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 
กรกฎำคม 2564 กรกฎำคม 2567 3 3,501 3,501 3,501 3,501 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 
กรกฎำคม 2564 กรกฎำคม 2568 4 3,440 3,440 3,440 3,440 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 
กรกฎำคม 2564 กรกฎำคม 2569 5 14,731 15,158 - - รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 
มีนำคม 2565 พฤษภำคม 2568 3 2,769 - 2,769 - รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 
มีนำคม 2565 พฤษภำคม 2569 4 2,000 - 2,000 - รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 

มีนำคม 2565 พฤษภำคม 2570 5 2,231 - 2,231 - รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 

   68,755 72,611 54,024 57,453   

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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23 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของหุน้กูส้ำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 71,075 64,395 57,109 51,262 
ออกหุน้กูเ้พิ่ม 6,977 25,432 6,977 10,307 
กำรจ่ำยช ำระคืน (10,400) (18,824) (10,400) (4,600) 
ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินและค่ำตดัจ ำหน่ำย 134 (97) 86 (111) 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
   ท่ียงัไม่เกิดขึน้ (28) 251 (28) 251 
ปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรมจำกกำรบญัชีป้องกนั 
   ควำมเสี่ยง (703) (619) - - 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (421) 537 - - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 66,634 71,075 53,744 57,109 

 
หุน้กู้ทั้งหมดดังกล่ำวขำ้งตน้มีเงื่อนไขของขอ้ก ำหนดและสิทธิของผูถื้อหุน้กู้ซึ่งได้ระบุขอ้ปฏิบัติและขอ้จ ำกัดบำงประกำร เช่น  
กำรด ำรงอตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ กำรจ่ำยเงินปันผลและกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือจ ำน ำทรพัยส์ินอนัเป็นสำระส ำคญั
ท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจหลกั 
 
จ ำนวนรวมกับหุ้นกู้เดิมของบริษัทท่ียังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหน่ึง ต้องมีจ ำนวนรวมกันไม่เกิน 120,000 ล้ำนบำท  
(ตำมหลักเกณฑ์เงินทุนหมุนเวียน) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 บริษัทมีหุ้นกู้ท่ียังไม่ได้ออกและเสนอขำยเป็นจ ำนวนเงิน 
32,238 ลำ้นบำท ตำมมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ขำ้งตน้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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23 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
รำคำตำมบญัชีและมลูค่ำยตุิธรรมของหุน้กูข้องกลุ่มกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม มีดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม 

 รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

หุน้กู ้ 66,634 71,075 64,804 71,680 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

หุน้กู ้ 53,744 57,109 52,275 57,197 
 
มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใช้อัตรำตลำดท่ีก ำหนดโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย ณ วันท่ี  
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่งถือเป็นกำรวดัเป็นมลูค่ำระดบัท่ี 2 
 
ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงินกูย้ืมของกลุ่มกิจกำรและบริษัท มีดงันี  ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

เงินกูย้ืม     
   - อตัรำดอกเบีย้คงท่ี 67,470 71,399 53,670 56,950 

   - อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 50,883 60,962 28,215 30,148 

รวมเงินกูย้ืม 118,353 132,361 81,885 87,098 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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23 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
อตัรำดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 4.39 2.31 4.58 2.11 
หุน้กู ้ 3.98 3.93 3.96 3.85 
 
ระยะเวลำกำรครบก ำหนดของเงินกูย้ืมระยะยำว สำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 18,344 7,013 13,402 1,001 
ครบก ำหนดภำยในระหว่ำง 2 - 5 ปี 31,053 51,004 9,611 23,043 

ครบก ำหนดมำกกว่ำ 5 ปี 2,322 2,788 - - 

รวมเงินกูย้ืมระยะยำว 51,719 60,805 23,013 24,044 

 
วงเงินกู้ยืม 
 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีวงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งัต่อไปนี ้
 
 วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ล้ำนเหรียญ   ล้ำนเหรียญ ล้ำนเหรียญ ล้ำนปอนด ์  ล้ำนเหรียญ  
 สหรัฐอเมริกำ ล้ำนยูโร ล้ำนหยวน เรียล ออสเตรเลีย สเตอรลิ์ง ล้ำนบำท สหรัฐอเมริกำ ล้ำนบำท 
          

อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว          
   ระยะสัน้ 186 19 - 5 11 1 6,821 186 6,301 

   ระยะยำว - 110 - - - 10 - - - 

 186 129 - 5 11 11 6,821 186 6,301 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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23 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
 วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ล้ำนเหรียญ   ล้ำนเหรียญ ล้ำนเหรียญ ล้ำนปอนด ์  ล้ำนเหรียญ  
 สหรัฐอเมริกำ ล้ำนยูโร ล้ำนหยวน เรียล ออสเตรเลีย สเตอรลิ์ง ล้ำนบำท สหรัฐอเมริกำ ล้ำนบำท 
          

อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว          
   ระยะสัน้ 195 14 50 5 17 - 6,905 195 6,700 

   ระยะยำว - 225 - - - - 280 - - 

 195 239 50 5 17 - 7,185 195 6,700 

 
24 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

เจำ้หนีก้ำรคำ้ - บริษัทอื่น 12,622 11,416 105 4 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน     
   (หมำยเหต ุ17) 44 68 43 24 
เจำ้หนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ17) 180 9 71 50 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 7,462 5,075 879 762 
เจำ้หนีค้่ำก่อสรำ้ง 127 219 - - 

เจำ้หนีอ้ื่น 1,372 1,607 17 17 

รวมเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 21,807 18,394 1,115 857 

 
25 หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

เงินมดัจ ำค่ำหอ้งพกั 2,744 1,601 11 11 
เจำ้หนีก้รมสรรพำกร 1,371 1,178 2 2 
เงินกูย้ืมจำกบริษัทอื่น - 1,020 - - 

อื่น ๆ 4,006 3,068 66 43 

รวมหนีส้ินหมนุเวียนอื่น 8,121 6,867 79 56 

 
เงินมดัจ ำค่ำหอ้งพกัจะรบัรูเ้ป็นรำยไดภ้ำยในหน่ึงปี และเงินกูย้ืมจำกบริษัทอื่นจะช ำระคืนภำยในหน่ึงปี 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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26 ภำระผูกพันผลประโยชนพ์นักงำน  
 
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษียณอำยุ ตำมอตัรำเงินเดือนเดือนสดุทำ้ยซึ่งใหผ้ลประโยชนแ์ก่สมำชิกในรูปแบบกำรประกันระดบัเงิน
เกษียณอำยุท่ีจะไดร้บั โดยผลประโยชนท่ี์ให้จะขึน้อยู่กับระยะเวลำกำรท ำงำนและเงินเดือนในปีสุดท้ำยของสมำชิกก่อนท่ีจะ
เกษียณอำย ุ
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 1,180 1,422 39 28 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมีดงันี  ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

วนัท่ี 1 มกรำคม 1,422 1,408 28 28 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ของ     
   ภำระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน (258) 99 10 - 
ตน้ทนุบริกำรปัจจบุนั 194 44 1 1 
ตน้ทนุดอกเบีย้ 7 5 - - 
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน ์ (154) (111) - (1) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (31) (23) - - 

วนัท่ี 31 ธันวำคม 1,180 1,422 39 28 

 
จ ำนวนท่ีรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนส ำหรบัแต่ละรำยกำรมีดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 194 44 1 1 

ตน้ทุนดอกเบีย้ 7 5 - - 

รวม (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ้่ำย     

   เก่ียวกบัพนกังำน) 201 49 1 1 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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26 ภำระผูกพันผลประโยชนพ์นักงำน (ต่อ) 
 
ภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไวโ้ดยแยกแสดงเป็นแต่ละประเทศ มีดงันี ้ 
 
 งบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 

 พ.ศ. 2565 

  
 

ไทย 

สหรัฐ 
อำหรับ 

เอมิเรตส ์

 
 

แอฟริกำ 

 
 

ออสเตรเลีย 

 
 

ศรีลังกำ 

 
ทวีป 
ยุโรป 

 
 

รวม 
        

มลูค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนั 386 18 2 15 2 757 1,180 

รวม 386 18 2 15 2 757 1,180 

 
 งบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 

 พ.ศ. 2564 

  
 

ไทย 

สหรัฐ 
อำหรับ 

เอมิเรตส ์

 
 

แอฟริกำ 

 
 

ออสเตรเลีย 

 
 

ศรีลังกำ 

 
ทวีป 
ยุโรป 

 
 

รวม 
        

มลูค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนั 367 13 3 12 5 1,022 1,422 

รวม 367 13 3 12 5 1,022 1,422 

 
ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกันภยัท่ีใชเ้ป็นดงันี  ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     

อตัรำคิดลด รอ้ยละ 2.3 - รอ้ยละ 2.9 รอ้ยละ 1.4 - รอ้ยละ 1.6 รอ้ยละ 2.4  รอ้ยละ 1.4  
อตัรำเงินเฟ้อ รอ้ยละ 2.0 รอ้ยละ 2.5 รอ้ยละ 2.0 รอ้ยละ 2.5 
อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของเงินเดือน รอ้ยละ 4.0 - รอ้ยละ 5.0 รอ้ยละ 0.0 - รอ้ยละ 5.0 รอ้ยละ 5.0 รอ้ยละ 0.0 - รอ้ยละ 5.0 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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26 ภำระผูกพันผลประโยชนพ์นักงำน (ต่อ) 
 

กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว 
 

 งบกำรเงินรวม 

 กำรเปลีย่นแปลง ผลกระทบต่อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไว้ 

 ของข้อสมมต ิ กำรเพิ่มขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
       

อตัรำคิดลด รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง รอ้ยละ 9.85  ลดลง รอ้ยละ 17.22  เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 11.19 เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 19.95 
อตัรำกำรเพิ่มขึน้ 
   ของเงินเดือน รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 1.41  เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 1.51  ลดลง รอ้ยละ 1.35 ลดลง รอ้ยละ 1.50 
อตัรำกำรลำออก รอ้ยละ 10.0 รอ้ยละ 10.0 ลดลง รอ้ยละ 2.70 ลดลง รอ้ยละ 8.67 เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 3.03 เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 10.19 
 

กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งตน้นีอ้ำ้งอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีใหข้อ้สมมติอื่นคงท่ี ในทำงปฏิบตัิสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวยำกท่ีจะเกิดขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติอำจมีควำมสัมพันธ์กัน ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว  
ของภำระผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชวิ้ธีเดียวกัน (มลูค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนั
โครงกำรผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไวค้  ำนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลำรำยงำน) ในกำรค ำนวณหนีส้ินบ ำเหน็จบ ำนำญท่ีรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

 ธุรกิจโรงแรม 
ธุรกิจ

ร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก 
    

ระยะเวลำถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักของภำระผกูพนั    
   ตำมโครงกำรผลประโยชน ์ 9 ปี 10 ปี 13 ปี 
 

ภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชนท่ี์ยงัไม่ไดค้ิดลดส ำหรบักลุ่มธุรกิจหลกัในประเทศไทย สำมำรถวิเครำะหต์ำมก ำหนดช ำระมี
ดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม 

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

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565    

ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอำย ุ 20 31 127 

รวม 20 31 127 
    

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2564    

ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอำย ุ 18 7 116 

รวม 18 7 116 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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27 หนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

รำยไดร้อตดับญัชี 206 244 - - 
เงินมดัจ ำค่ำเช่ำ 110 139 1 2 
ประมำณกำรรือ้ถอน 307 312 1 1 
เงินกูย้ืมระยะยำวอื่น 998 - - - 

อื่น ๆ 2,462 2,806 3 3 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 4,083 3,501 5 6 

 
28 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
จ ำนวน 

หุ้นสำมัญ หุ้นสำมัญ 
ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุ้น รวม 

 ล้ำนหุ้น ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 5,182 5,182 24,195 29,377 

กำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 32 32 697 729 

วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 5,214 5,214 24,892 30,106 

กำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 61 61 1,414 1,475 

วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 5,275 5,275 26,306 31,581 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
จ ำนวน 

หุ้นสำมัญ หุ้นสำมัญ 
ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุ้น รวม 

 ล้ำนหุ้น ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 5,182 5,182 24,170 29,352 

กำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 32 32 697 729 

วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 5,214 5,214 24,867 30,081 

กำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 61 61 1,414 1,475 

วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 5,275 5,275 26,281 31,556 
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28 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 ทนุจดทะเบียนทัง้หมดประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 5,998 หุน้ (วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 : 
จ ำนวน 5,998 ล้ำนหุ้น) ซึ่งมีมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท โดยมีหุ้นสำมัญจ ำนวน 5,275 หุ้น (วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 : จ ำนวน 
5,214 ลำ้นหุน้) ซึ่งมีมลูค่ำหุน้ละ 1 บำท ท่ีไดอ้อกและช ำระเต็มมลูค่ำแลว้  
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2565 มีกำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สำมัญจ ำนวน 61.3 ลำ้นหน่วย คิดเป็นจ ำนวนเงิน 1,475.3 ลำ้นบำท 
ท ำใหม้ีกำรออกหุน้สำมญัจ ำนวน 61.3 ลำ้นหุน้ ในมลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท คิดเป็นจ ำนวน 61.3 ลำ้นบำท และส่วนเกินมลูค่ำ
หุน้สำมญัจ ำนวน 1,414 ลำ้นบำท หุน้สำมญัออกใหม่ทัง้หมดไดถ้กูช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 

 

125 

29 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมัญ 
 
กลุ่มกิจกำรไดม้ีกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท โดยผ่ำนกำรอนุมตัิจำกกำรประชมุผูถื้อหุน้ กลุ่มกิจกำรไม่ไดบ้นัทึกตน้ทุนส ำหรบัมลูค่ำยตุิธรรมหรือมลูค่ำท่ีแทจ้ริงของใบส ำคญั
แสดงสิทธิซือ้หุน้สำมญัดงักล่ำวในงบกำรเงินนี ้
 

    
ณ วันท่ี  

31 ธันวำคม 
 ณ วันท่ี  

31 ธันวำคม 

    พ.ศ. 2564 ลดลงระหว่ำงปี พ.ศ. 2565 

   

 
 

ก ำหนดวันท่ีใช้สิทธิ 

 
 

จ ำนวน
คงเหลือ 

 
 

ใช้สิทธิ 

 อัตรำกำรใช้สิทธิ 
ซือ้หุ้นสำมัญ 
ต่อใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ  

หุ้นสำมัญ 
ออกเพิ่ม 
ระหว่ำงปี 

 รำคำในกำร 
ใช้สิทธิซือ้ 
หุ้นสำมัญ  

 
 

จ ำนวนเงิน 

 
 

จ ำนวน
คงเหลือ 

ออกโดย จัดสรรให้แก่ วันท่ีอนุมัติ คร้ังแรก คร้ังสุดท้ำย ล้ำนหน่วย ล้ำนหน่วย  1 หน่วย  ล้ำนหุ้น บำท  ล้ำนบำท ล้ำนหน่วย 
            

บริษัท ผูถ้ือหุน้เดิม (MINT - W7) 19 มิถนุำยน 2563 16 พฤศจิกำยน 2563 31 กรกฎำคม 2566 211 38.42 1.00 38.42 21.60 829.8 173 
บริษัท ผูถ้ือหุน้เดิม (MINT - W8) 22 เมษำยน 2564 16 สงิหำคม 2564 5 พฤษภำคม 2566 174 20.70 1.00 20.70 28.00 579.6 153 

บริษัท ผูถ้ือหุน้เดิม (MINT - W9) 22 เมษำยน 2564 16 สงิหำคม 2564 15 กมุภำพนัธ ์2567 160 2.13 1.00 2.13 31.00 65.9 158 

 รวมกำรออกโดยบรษิัท    545 61.25  61.25  1,475.3 484 

 
ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุน้ของบริษัทเมื่อวนัท่ี 22 เมษำยน พ.ศ. 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิใหอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท (MINT-W8) จ ำนวนไม่เกิน 179 ลำ้นหน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิม โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิดงักล่ำวมีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับจำกวนัท่ีไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้แรก และมีอตัรำกำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สำมัญ 1 หุน้ ท่ีรำคำใชส้ิทธิ 28 บำทต่อหุน้ และ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท (MINT-W9) จ ำนวนไม่เกิน 162 ลำ้นหน่วย เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีอำยไุม่เกิน 3 ปี นับจำกวนัท่ีไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้แรก 
และมีอตัรำกำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ ท่ีรำคำใชส้ิทธิ 31 บำทต่อหุน้ 
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30 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 

งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

วนัท่ี 1 มกรำคม  600 589 

จดัสรรระหว่ำงปี - 11 

วนัท่ี 31 ธันวำคม 600 600 

 
ภำยใตพ้ระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษัทตอ้งจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธิ
ประจ ำปีหลังหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ส ำรองดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

 
31 รำยได้อื่น 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

รำยไดค้่ำเช่ำ 207 157 - - 
รำยไดจ้ำกกำรขำยของสมนำคณุ 148 124 - - 
รำยไดค้่ำขนส่ง 79 126 - - 
เงินสนบัสนุนจำกรฐับำล 1,231 3,143 - - 
เงินสนบัสนุน 191 173 - - 
รำยไดค้่ำท่ีปรกึษำ 192 189 - - 
ขำยวตัถดุิบใหแ้ฟรนไชส ์ 68 32 - - 
รำยไดค้่ำซ่อมบ ำรุง 73 72 - - 
รำยไดภ้ำษีโรงเรือน 2 6 - - 
รำยไดจ้ำกเครื่องหมำยกำรคำ้ 122 107 - - 
ก ำไรจำกขำยและบริหำรจดักำรโรงแรมกลบั - 937 - - 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย 85 - 7 880 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน     
   ท่ีถือไวเ้พื่อขำย 534 - - - 

อื่น ๆ 478 1,030 101 72 

รวมรำยไดอ้ื่น 3,410 6,096 108 952 
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32 (ก ำไร) ขำดทุนอื่น - สุทธิ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน - สทุธิ 1,553 (962) 1,521 (1,037) 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรวดัมลูค่ำ 
   เครื่องมือทำงกำรเงิน - สทุธิ (3,088) (507) (2,083) (880) 

รวม (ก ำไร) ขำดทนุอื่น - สทุธิ (1,535) (1,469) (562) (1,917) 

 
33 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 
รำยกำรบำงรำยกำรท่ีรวมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน สำมำรถแยกตำมลกัษณะไดด้งันี ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำริมทรพัย ์     
   เพื่อกำรลงทนุ (หมำยเหต ุ18) 72 71 - - 
ค่ำเสื่อมรำคำของที่ดิน      
   อำคำรและอปุกรณ ์(หมำยเหต ุ19) 7,207 7,682 22 26 
กำรดอ้ยค่ำ (กลบัรำยกำร) ของที่ดิน      
   อำคำรและอปุกรณ ์(หมำยเหต ุ19) (128) 6,114 - - 
กำรตดัจ ำหน่ำยของที่ดิน อำคำร     
   และอปุกรณ ์(หมำยเหต ุ19) 395 324 3 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน     
   (หมำยเหต ุ20) 1,167 1,293 4 4 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน     
   (หมำยเหต ุ20) 6 186 - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้     
   (หมำยเหต ุ21) 10,829 10,896 86 75 
กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ 
   ส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ (หมำยเหต ุ16) - 297 - - 
ผลขำดทนุดำ้นเครดิต (3) 110 - - 
ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำน  32,039 23,160 500 280 
ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือ (หมำยเหต ุ12) 11,116 9,824 69 32 
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34 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ 
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี  ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 9,903 11,110 - - 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (29,244) (30,082) (250) (244) 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (19,341) (18,972) (250) (244) 

 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีและหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีจะสำมำรถแสดงหักลบกลบกันไดเ้มื่อสินทรพัยแ์ละ
หนีส้ินภำษีเงินไดด้งักล่ำวเก่ียวขอ้งกับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีเดียวกัน ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมสินทรพัย์ภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชี
และหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีแสดงยอดรวมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินสทุธิในแต่ละบริษัท 
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34 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม 

  เพ่ิม / (ลด) เพ่ิม / (ลด)  
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ในก ำไรขำดทุน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2564 ขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
กำรขำยสินคำ้ฝำกขำย 96 2 - 98 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์ 342 600 29 971 
กำรประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังำน 347 (7) 25   365  
ค่ำเสื่อมรำคำ 82 (24) (14) 44 
รำยไดร้บัล่วงหนำ้ 22 (6) -  16  
ผลขำดทนุสะสมยกไป 5,370 1,191 153  6,714  
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 1,910 1,189 4  3,103  
ส ำรองตน้ทนุของกำรป้องกนัควำมเสี่ยง 24 - (12) 12 

อื่น ๆ 304 (27) 10 287 

 8,497 2,918 195 11,610 

     

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ลกูหนีก้ำรคำ้ (13) - - (13) 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย ์ (1,096)   29  (54)      (1,121)  
รำยไดภ้ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (590)  (75)  -    (665) 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทนุ 
   ดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่น 
   ท่ียงัไม่เกิดขึน้ (210) - - (210) 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรพัยร์ะหว่ำง 
   กลุ่มกิจกำรท่ียงัไม่เกิดขึน้ (24) 9 - (15) 
กำรปรบัมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัย ์
   ณ วนัท่ีซือ้กิจกำร (23,059)  193  (1,128) (23,994) 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมอนพุนัธท่ี์ยงัไม่เกิดขึน้ (6)  (38)   -    (44)  
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรตีมลูค่ำท่ีดินท่ียงัไม่เกิดขึน้  -    703 (4,370) (3,667) 

อื่น ๆ (889) 81 (45) (853) 

 (25,887) 902 (5,597) (30,582) 
     

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (17,390) 3,820 (5,402) (18,972) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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34 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

  เพ่ิม / (ลด) เพ่ิม / (ลด)  
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ในก ำไรขำดทุน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2565 ขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พ.ศ. 2565 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

     

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
กำรขำยสินคำ้ฝำกขำย 98 (39) - 59 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์ 971 (59) (17) 895 
กำรประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชนพ์นกังำน  365  24 (9) 380 
ค่ำเสื่อมรำคำ 44 7 (32) 19 
รำยไดร้บัล่วงหนำ้  16  - - 16 
ผลขำดทนุสะสมยกไป  6,714  (1,100) (181) 5,433 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ  3,103  (193) (35) 2,875 
ส ำรองตน้ทนุของกำรป้องกนัควำมเสี่ยง 12 (10) - 2 

อื่น ๆ 287 - (3) 284 

 11,610 (1,370) (277) 9,963 

     

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ลกูหนีก้ำรคำ้ (13) - - (13) 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย ์ (1,121)  39 38 (1,044) 
รำยไดภ้ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (665) 78 - (587) 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทนุ 
   ดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่น 
   ท่ียงัไม่เกิดขึน้ (210) - - (210) 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรพัยร์ะหว่ำง 
   กลุ่มกิจกำรท่ียงัไม่เกิดขึน้ (15) (17) - (32) 
กำรปรบัมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัย ์ 
   ณ วนัท่ีซือ้กิจกำร (23,994) 328 524 (23,142) 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมอนพุนัธท่ี์ยงัไม่เกิดขึน้ (44)  2 - (42) 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรตีมลูค่ำท่ีดินท่ียงัไม่เกิดขึน้ (3,667) - 82 (3,585) 

อื่น ๆ (853) - 204 (649) 

 (30,582) 430 848 (29,304) 
     

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (18,972) (940) 571 (19,341) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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34 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  เพ่ิม / (ลด) เพ่ิม / (ลด)  
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ในก ำไรขำดทุน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2564 ขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์ 3 - - 3 
กำรประมำณกำรหนีส้ิน 5 2 - 7 
ผลขำดทนุสะสมยกไป 7 (7) - - 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 4 9 - 13 

 19 4 - 23 
     

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทนุดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่น 
   ท่ียงัไม่เกิดขึน้ (211) - 

 
 

- (211) 
ก ำไรจำกกำรตีมลูค่ำท่ีดินท่ียงัไม่เกิดขึน้ - - (8) (8) 

ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมอนพุนัธท่ี์ยงัไม่เกิดขึน้ (11) (37) - (48) 

 (222) (37) (8) (267) 
     

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (203) (33) (8) (244) 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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34 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  เพ่ิม / (ลด) เพ่ิม / (ลด)  
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ในก ำไรขำดทุน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2565 ขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พ.ศ. 2565 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์ 3 - - 3 
กำรประมำณกำรหนีส้ิน 7 (2) - 5 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 13 (6) - 7 

 23 (8) - 15 
     

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทนุดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่น 
   ท่ียงัไม่เกิดขึน้ (211) - 

 
 

- (211) 
ก ำไรจำกกำรตีมลูค่ำท่ีดินท่ียงัไม่เกิดขึน้ (8) - - (8) 

ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมอนพุนัธท่ี์ยงัไม่เกิดขึน้ (48) 2 - (46) 

 (267) 2 - (265) 
     

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (244) (6) - (250) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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34 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส  ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ดไ้ม่เกินจ ำนวนท่ีเป็นไปไดค้่อนขำ้ง
แน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์ำงภำษีนัน้ กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรขำดทนุทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไป
จ ำนวน 2,453 ลำ้นบำท ท่ีจะหมดอำยุในช่วงปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2570 และจ ำนวน 5,478 ลำ้นบำท ท่ีจะหมดอำยุหลังจำก 
ปี พ.ศ. 2570 เป็นตน้ไป ตำมกฎหมำยทำงภำษีในประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
กลุ่มกิจกำรไม่ไดร้บัรูห้นีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีส  ำหรบัก ำไรท่ีไม่ไดจ้ัดสรรและผลต่ำงในกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมคำ้ เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจังหวะเวลำกำรกลบัรำยกำร
ของรำยกำรดงักล่ำวได ้
 
ภำษีเงินได้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ภำษีเงินได ้:     
ภำษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 1,460 171 - 86 

ภำษีเงินไดข้องปีก่อนท่ีรบัรูใ้นปีปัจจบุนั 8 11 - - 

รวมภำษีเงินได้ 1,468 182 - 86 

     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :     
กำรเปลี่ยนแปลงของรำยกำรท่ีเกิดจำก     

   ผลแตกต่ำงชั่วครำว 940 (3,820) 6 33 

รวมภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 940 (3,820) 6 33 
     

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 2,408 (3,638) 6 119 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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34 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
ภำษีเงินได้ส  ำหรบัก ำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบัญชีคูณกับภำษี  
ของประเทศท่ีบริษัทใหญ่ตัง้อยู่ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษี 6,931 (17,813) 2,970 4,821 
     

ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษีรอ้ยละ 20 1,386 (3,563) 594 964 
ผลกระทบ :     
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทรว่มสทุธิจำกภำษี 5 76 - - 
ผลกระทบของอตัรำภำษีท่ีแตกต่ำง (380) (1,134) (537) (701) 
ค่ำใชจ้่ำยทำงภำษีท่ีหกัไดเ้พิ่มเติม (99) (120) (99) (121) 
ค่ำใชจ้่ำยที่ไม่สำมำรถหกัภำษี 1,205 1,228 1 40 
รำยไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภำษี (895) (325) (35) (15) 
กำรปรบัปรุงจำกปีก่อน 8 11 - - 
ผลประโยชนจ์ำกกำรหกัภำษีไดเ้พิ่มเติม (102) (175) - - 
กำรเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่ำง     
   ชั่วครำวท่ีไม่ไดร้บัรู ้ 11 (84) - - 
กำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรขำดทุน 
   ปีก่อนท่ีไม่ไดร้บัรู ้ (59) (108) - (86) 
กำรรบัรูข้ำดทุนทำงภำษีปีก่อนท่ีไม่ไดร้บัรู ้ (42) - - - 
กำรปรบัปรุงเก่ียวกบัมลูค่ำยุติธรรม 
   ของอนพุนัธท์ำงกำรเงิน (2) 38 (2) 38 
ขำดทนุทำงภำษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น     
   สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 1,372 518 84 - 

ภำษีเงินได ้ 2,408 (3,638) 6 119 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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34 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
ภำษีเงินไดท่ี้เพิ่มที่เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นมีดงันี ้
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ก่อนภำษี ภำษีเพิ่ม หลังภำษี ก่อนภำษี ภำษีเพิ่ม หลังภำษี 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระ       
   ผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 303 (60) 243 (99) 20 (79) 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทนุ       
   ในตรำสำรทนุดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำน       
   ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน (3) - (3) 4 (1) 3 
ก ำไรจำกกำรตีมลูค่ำที่ดิน - - - 18,903 (4,371) 14,532 
ส ำรองตน้ทนุของกำรป้องกนัควำมเสี่ยง 174 - 174 123 (12) 111 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 474 (60) 414 18,931 (4,364) 14,567 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ก่อนภำษี ภำษีเพิ่ม หลังภำษี ก่อนภำษี ภำษีเพิ่ม หลังภำษี 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระ       
   ผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน (8) - (8) - - - 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทนุ       
   ในตรำสำรทนุดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำน       
   ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน (1) - (1) 3 - 3 
ก ำไรจำกกำรตีมลูค่ำที่ดิน - - - 38 (8) 30 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน (9) - (9) 41 (8) 33 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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35 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีช ำระแลว้
และออกจ ำหน่ำยอยู่ในระหว่ำงปี 
 
ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยได้ปรับปรุงด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดโดยถือว่ำ  
หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรบัลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 
 
ในกำรค ำนวณจ ำนวนหุน้สำมัญท่ีเพิ่มขึน้หำกมีกำรใชส้ิทธิ บริษัทค ำนวณว่ำหำกน ำเงินท่ีไดร้บัจำกกำรใชส้ิทธิจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ท่ีเหลืออยู่ดังกล่ำวมำซือ้หุน้สำมัญกลับคืนในรำคำตลำดถัวเฉลี่ยของปีเพื่อก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมัญท่ีต้องออกเพิ่ม แล้วน ำจ ำนวน 
หุน้สำมญัส่วนเพิ่มดงักล่ำวมำรวมกบัหุน้สำมญัท่ีมีอยู่ 
 

 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนหุ้น ล้ำนหุ้น 

   
จ ำนวนหุน้สำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีใชค้  ำนวณก ำไรต่อหุน้ - สทุธิ 5,249 5,196 

หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรบัลดจำกกำรใชส้ิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สำมญั 65 67 
   

จ ำนวนหุน้สำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 5,314 5,263 

 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั 4,286 (13,167) 

ดอกเบีย้จ่ำยสะสมส ำหรบัหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทนุ (สทุธิจำกภำษี) (1,458) (1,546) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปีท่ีใชค้  ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 2,828 (14,713) 
   

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน 0.54 (2.83) 
   

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด 0.53 (2.80) 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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35 ก ำไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ก ำไรส ำหรบัปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั 2,964 4,702 

ดอกเบีย้จ่ำยสะสมส ำหรบัหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทนุ (สทุธิจำกภำษี) (1,458) (1,546) 

ก ำไรส ำหรบัปีท่ีใชค้  ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 1,506 3,156 
   

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน 0.29 0.61 
   

ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 0.28 0.60 

 
36 เงินปันผล 

 
เมื่อวันท่ี 22 เมษำยน พ.ศ. 2565 ท่ีประชุมสำมัญประจ ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท ไดม้ีกำรอนุมัติงดกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรบั  
ผลกำรด ำเนินงำนปี พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวันท่ี 22 เมษำยน พ.ศ. 2564 ท่ีประชุมสำมัญประจ ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท ไดม้ีกำรอนุมัติงดกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรบั  
ผลกำรด ำเนินงำนปี พ.ศ. 2563 

 
37 หุ้นกู้ทีม่ีลักษณะคล้ำยทุน 

 
ในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2565 บริษัทมีกำรไถ่ถอนคืนหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทุนจ ำนวนเงิน 15,000 ลำ้นบำท และไดช้ ำระคืนหุน้กู้
ดงักล่ำวเสรจ็สิน้ทัง้หมดแลว้ในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2565 
 
ในเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2565 บริษัทออกหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทนุจ ำนวนเงิน 13,000 ลำ้นบำท ก่อนหกัค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กู ้
ซึ่งรบัรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของส่วนของเจำ้ของในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยมีอตัรำดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 6.1 ต่อปี 
ใน 5 ปีแรก และจะมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหม่ทุกๆ 5 ปีถัดไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิของหุน้กู้ท่ีมีลักษณะคลำ้ย
ทนุดงักล่ำว 
 
ในปี พ.ศ. 2565 บริษัทไดจ้่ำยดอกเบีย้ใหก้บัผูถื้อหุน้กูแ้ลว้เป็นจ ำนวนเงิน 1,411 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2564 : 1,451 ลำ้นบำท) 
 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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38 กำรซือ้ธุรกิจ 
 
กำรสูญเสียกำรควบคุมและกำรรวมกิจกำร 
 
เมื่อวันท่ี 25 มกรำคม พ.ศ. 2565 Corbin & King Limited (“บริษัทย่อย”) ได้จดทะเบียนเขำ้สู่กระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำร
ภำยใตก้ฏหมำยของสหรำชอำณำจักร กระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำรมีวัตถุประสงคเ์พื่อจัดกำรทรพัยส์ินของบริษัทย่อยใหไ้ด้
ผลตอบแทนดีท่ีสดุและใชเ้งินไปช ำระหนีเ้จำ้หนีค้งคำ้ง ภำยใตก้ระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มกิจกำรสญูเสียกำรควบคุมและ
อิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญในบริษัทย่อยใหแ้ก่ผูร้บัผิดชอบภำยใตก้ระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำรในกำรตัดสินใจจัดกำรทรพัยส์ิน
และวำงแผนกำรช ำระหนีข้องเจำ้หนี ้ดังนั้นกลุ่มกิจกำรจึงจัดประเภทเงินลงทุนใหม่เป็นเงินลงทุนภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 ดว้ยมลูค่ำยุติธรรมและไม่ไดร้วมบริษัทย่อยดงักล่ำวในงบกำรเงินรวมตัง้แต่วนันัน้ รำยละเอียดรำยกำรแสดง
ไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 101 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 207 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 989 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ 2,167 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 1,718 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ (2,381) 
หนีส้ิน (2,947) 

ส่วนของเจำ้ของ 93 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 53 

สทุธิ  - 

 
ภำยใตก้ระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำรไดม้ีกำรเสนอขำยเงินลงทุนของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบดว้ยเงินลงทุนใน C&K Holdings 
Limited และบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจกำร CKH”) ซึ่งเป็นธุรกิจรำ้นอำหำรหลกัของบริษัทย่อยเพื่อขำยในตลำดโดยท่ีกลุ่มกิจกำรและ
นักลงทุนรำยอื่น ๆ เขำ้ร่วม กระบวนกำรขำยท ำกำรประมูลเมื่อวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 และกลุ่มกิจกำรเป็นผูช้นะในกำร
ประมลู โดยฝ่ำยบริหำรถือว่ำกลุ่มกิจกำรไดร้บัอ ำนำจควบคมุในกลุ่มกิจกำร CKH ดงันัน้กลุ่มกิจกำร CKH จึงถกูรวมในงบกำรเงิน
รวมซึ่งถือเป็นกำรรวมธุรกิจ 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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38 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 1,239 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 354 

  

รำคำซือ้สงูกว่ำประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมสทุธิ (แสดงรวมในสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน) 885 

 
มลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยส์ทุธิและประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกลงทนุ มีดงันี ้ 
 
 ล้ำนบำท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 67 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 167 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินภำยใตม้ำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 808 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 945 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ 2,149 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 1,348 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 193 
เงินกูย้ืมจำกบริษัทอื่น (1,697) 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ (2,524) 

หนีส้ิน (1,102) 

มลูค่ำทำงบญัชีและประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 354 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำใหเ้สร็จสิน้ โดยจะ
ปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูค่ำยตุิธรรมและรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สรจ็สิน้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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39 ภำระผูกพัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัดงัต่อไปนี ้
 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
- บริษัทไดท้ ำสัญญำกำรใชส้ิทธิในเครื่องหมำยกำรคำ้และสัญญำกำรบริหำรงำนโรงแรมกับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ในกำรนี้

บริษัทผูกพันท่ีจะจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรใชส้ิทธิในเครื่องหมำยกำรคำ้ และค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรงำนเป็นอัตรำรอ้ยละ  
ของรำยไดต้ำมที่ระบใุนสญัญำ สญัญำนีม้ีก ำหนดระยะเวลำ 10 ปี โดยจะสิน้สดุในปี พ.ศ. 2569 

 
- บริษัทไดท้ ำสญัญำบริกำรควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคและสญัญำกำรใชเ้ครื่องหมำยกำรคำ้และชื่อทำงกำรคำ้กับบริษัทแห่งหน่ึง

ในต่ำงประเทศ โดยบริษัทจะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมซึ่งค ำนวณเป็นอัตรำรอ้ยละของยอดขำยตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ โดยสัญญำ
แรกมีผลตัง้แต่กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2537 โดยสญัญำจะมีผลจนกว่ำบริษัทใดบริษัทหน่ึงจะยกเลิกสญัญำ ตำมสญัญำบริษัทย่อย
ตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำรอ้ยละของยอดขำย และปฏิบตัิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ท่ีระบไุวใ้นสญัญำ 

 
งบกำรเงินรวม 
 
ธุรกิจโรงแรม 
 
- บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจโรงแรมมีกำรท ำสญัญำกำรใชเ้ครื่องหมำยกำรคำ้และกำรบริหำรโรงแรมเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม

ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ ซึ่งมีระยะเวลำสัญญำตั้งแต่ 10 ปี ถึง 20 ปี โดยจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำง  ๆ ในอัตรำ
ระยะเวลำและวิธีกำรค ำนวณตำมที่ก ำหนดในแต่ละสญัญำ 

 
ธุรกิจแฟรนไชสอ์ำหำร 
 
- บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชสอ์ำหำรมีกำรท ำสญัญำแฟรนไชส ์เพื่อประกอบธุรกิจรำ้นอำหำรภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ 

ซึ่งมีระยะเวลำสัญญำโดยเฉลี่ยประมำณ 10 ปีและมีเงื่อนไขกำรต่ออำยุ โดยจะตอ้งจ่ำยค่ำตอบแทนโดยคิดจำกรอ้ยละ 
ของยอดขำยและปฏิบตัิตำมเงื่อนไขและขอ้ตกลงตำมท่ีระบไุวใ้นสญัญำ  

 
ธุรกิจค้ำปลีก 
 
- บริษัทย่อยในธุรกิจค้ำปลีกมีกำรท ำสัญญำภำยใต้สัญญำกำรจัดจ ำหน่ำยเพื่อประกอบธุรกิจจัดจ ำหน่ำยสินค้ำภำยใต้

เครื่องหมำยกำรคำ้ ซึ่งมีระยะเวลำสญัญำตัง้แต่ 2 ปี ถึง 10 ปี โดยส่วนใหญ่จะเป็นค่ำธรรมเนียมแปรผันและจะตอ้งปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นสญัญำ  



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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39 ภำระผูกพัน (ต่อ) 
 
ภำระผูกพันภำยใต้สัญญำอื่น ๆ 
 
- ภำระผูกพันหลักอื่น ๆ เก่ียวข้องกับกำรบริกำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรเช่ำพื ้นท่ีส  ำนักงำน รำ้นอำหำร และรำ้นขำยสินค้ำ  

ซึ่งเป็นค่ำธรรมเนียมคงที่ต่อเดือน ระยะเวลำสญัญำมีตัง้แต่ 2 ปี ถึง 30 ปี รำยละเอียดของภำระผกูพนัสำมำรถแสดงไดด้งันี ้
 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 239 282 
ครบก ำหนดภำยในระหว่ำง 2 ปี - 5 ปี 159 408 

ครบก ำหนดมำกกว่ำ 5 ปี 42 88 

รวม 440 778 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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40 หนังสือค ำ้ประกัน 
 
หนงัสือค ำ้ประกนัเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจปกติ มีดงันี ้
 
 วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

         ล้ำน        ล้ำน  

  ล้ำน ล้ำน ล้ำน   ล้ำน ล้ำน เหรียญ ล้ำน  ล้ำน ล้ำน  ล้ำน ล้ำน เหรียญ ล้ำน 

 ล้ำน เหรียญ ปอนด ์ เหรียญ ล้ำน ล้ำน เหรียญ เหรียญ มำเลเซีย รูปี ล้ำน เหรียญ ปอนด ์ ล้ำน เหรียญ เหรียญ มำเลเซีย รูปี 

 บำท สหรัฐฯ สเตอรล์ิง ออสเตรเลีย ยูโร หยวน สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต ศรีลังกำ บำท สหรัฐฯ สเตอรล์ิง ยูโร สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต ศรีลังกำ 

หนงัสือค ำ้ประกนัที่ธนำคำร                   
   ออกใหบ้คุคลภำยนอก 1,261.7 15.3 - 20.7 38.0 - - - 0.5 - 821.8 - - - - - 0.5 - 
หนงัสือค ำ้ประกนั ที่กลุ่มกิจกำร                   
   ออกใหแ้ก่สถำบนักำรเงิน                   
   เพื่อค ำ้ประกนัสินเชื่อ                   
   ของกลุ่มกิจกำร 6,312.5 89.1 6.2 - 514.2 125.0 24.9 5.0 100.2 50.0 3,509.5 89.1 6.1 513.0 24.9 5.0 100.2 50.0 

 

 วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

         ล้ำน        ล้ำน    

  ล้ำน ล้ำน ล้ำน   ล้ำน ล้ำน เหรียญ ล้ำน  ล้ำน ล้ำน  ล้ำน ล้ำน เหรียญ ล้ำน 

 ล้ำน เหรียญ ปอนด ์ เหรียญ ล้ำน ล้ำน เหรียญ เหรียญ มำเลเซีย รูปี ล้ำน เหรียญ ปอนด ์ ล้ำน เหรียญ เหรียญ มำเลเซีย รูปี 

 บำท สหรัฐฯ สเตอรล์ิง ออสเตรเลีย ยูโร หยวน สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต ศรีลังกำ บำท สหรัฐฯ สเตอรล์ิง ยูโร สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต ศรีลังกำ 

หนงัสือค ำ้ประกนัที่ธนำคำร                   
   ออกใหบ้คุคลภำยนอก 1,328.0 18.4 - 20.4 43.7 - - - 0.5 - 844.7 - - - - - 0.5 - 
หนงัสือค ำ้ประกนั ที่กลุ่มกิจกำร                   
   ออกใหแ้ก่สถำบนักำรเงิน                   
   เพื่อค ำ้ประกนัสินเชื่อ                   
   ของกลุ่มกิจกำร 6,344.6 114.9 6.2 - 604.2 125.0 55.0 5.0 100.2 50.0 3,499.5 114.9 6.1 603.0 55.0 5.0 100.2 50.0 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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41 เหตุกำรณภ์ำยหลังวันทีใ่นงบกำรเงิน 
 
เมื่อวนัท่ี 10 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2566 บริษัทไดอ้อกหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีไม่มีก ำหนดไถ่ถอนจ ำนวน 10,500 ลำ้นบำท (ก่อนหกัค่ำใชจ้่ำย
ในกำรออกหุน้กู)้ ซึ่งมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้เพียงครัง้เดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผูอ้อกหุน้กูใ้ชส้ิทธิไถ่ถอนหุน้กูต้ำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 
ทั้งนี ้ผูอ้อกหุน้กู้มีสิทธิเลื่อนกำรช ำระดอกเบีย้พรอ้มกับสะสมดอกเบีย้จ่ำยไปช ำระในวันใด  ๆ ก็ไดใ้หแ้ก่ผูถื้อหุ้นกู้โดยไม่จ ำกัด
ระยะเวลำและจ ำนวนครัง้ตำมดุลยพินิจของผูอ้อกหุน้กู้แต่เพียงผูเ้ดียว หุน้กู้ดังกล่ำวไม่มีหลักทรพัยค์  ำ้ประกันและไม่สำมำรถ
แปลงสภำพได้ มีอัตรำดอกเบีย้รอ้ยละ 6.10 ต่อปี ส  ำหรับ 5 ปีแรก หลังจำกนั้นจะมีกำรปรบัอัตรำดอกเบีย้ทุก  ๆ 5 ปี ตำมท่ี
ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 
 
เมื่อวันท่ี 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2566 มีผู้ใช้สิทธิแปลงสภำพ MINT-W7 MINT-W8 และ MINT-W9 ประจ ำงวดเดือนกุมภำพันธ ์
พ.ศ. 2566 จ ำนวน 45,604,833 หุ้น รวมเป็นเงินจ ำนวน 1,156 ล้ำนบำท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว ซึ่งแล้วเสร็จ 
ในวนัท่ี 20 กมุภำพนัธ ์พ.ศ.2566 
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