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1 ขอมูลท่ัวไป 
 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (บริษัท) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดต้ังและอาศัยอยูในประเทศไทย
ตามที่อยูที่ไดจดทะเบียนไวดังน้ี 

 
กรุงเทพฯ :  ช้ัน 16  อาคารเบอรล่ียุคเกอร 99  ซอย รูเบีย  ถ.สุขุมวิท 42  กรุงเทพมหานคร 10110  ประเทศไทย 
พัทยา : 218/2-4 ม.10 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ประเทศไทย 

 
บริษัทไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายไทยและเขาเปนสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2531  บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ดําเนินธุรกิจหลักในดานการลงทุน
และการประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคารในประเทศไทย 

 
กลุมบริษัทประกอบกิจการสวนใหญในประเทศไทย และมีจํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ทั้งสิ้น 
14,369 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 : 13,503 คน) 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2550 

 
2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปน้ี 
 
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต            
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี     
พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอ   
รายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน (ตอ) 

 
หลักการบัญชีที่ใชอาจแตกตางไปจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งใชในประเทศอื่น ดังน้ัน งบการเงินรวมและ               
งบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยมิไดมีจุดประสงคที่จะแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และกระแส          
เงินสด ใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปที่กําหนดไวในประเทศอื่น ดังน้ัน บริษัทจึงจัดทํางบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัทดวยขอสมมติฐานที่วาผูใชงบการเงินมีความเขาใจหลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี                
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยแลว 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ
งบการเงิน  ยกเวนเงินลงทุนบางประเภทซึ่งใชมูลคายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี 
 
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกําหนดใหฝายบริหารประมาณการ
และกําหนดสมมติฐานที่เก่ียวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหน้ีสิน รวมทั้งเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพย
และหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว 
ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาตัวเลขประมาณการไดจัดทําขึ้นดวยความเขาใจที่ดีที่สุด   
ในเหตุการณและสิ่งที่ไดกระทําไปในปจจุบัน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเปนภาษาไทย        
ในกรณีที่มีความหมายขัดแยงกันหรือมีความแตกตางในการตีความระหวางสองภาษา ใหใชงบการเงินตามกฎหมาย
ฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการแกไขและมีผลบังคับใชสําหรับงวดเร่ิมตนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2550 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (แกไขป พ.ศ. 2549) เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย 
และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 (แกไขป พ.ศ. 2549) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมมีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ไดกําหนดใหการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะบริษัทใชวิธีราคาทุน (แตกอนใชวิธีสวนไดเสีย) ภายใตวิธีราคาทุนรายไดจากเงินลงทุน
จะบันทึกเมื่อมีการประกาศจายเงินปนผล กลุมบริษัทไดใชหลักเกณฑเดียวกันน้ีกับเงินลงทุนในกิจการที่มีอํานาจควบคุม
รวมกันในงบการเงินเฉพาะบริษัทดวย กลุมบริษัทจะนําวิธีราคาทุนน้ีมาปฏิบัติต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป 
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 
2.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 
บริษัทยอย หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญในกลุมบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออมมากกวาก่ึงหน่ึงของสิทธิ
ในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทยอยดังกลาว
ไดถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงินโดยเริ่มต้ังแตวันที่บริษัทใหญมีอํานาจควบคุม จนถึงวันที่บริษัทใหญไมมีอํานาจ
ในการควบคุมอีกตอไป กลุมบริษัทใชวิธีซื้อสําหรับการบันทึกการไดมาซึ่งบริษัทยอย ตนทุนการไดมาซึ่งบริษัทยอย   
วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่สงมอบใหในการไดมา มูลคาของหุนที่ออกให หรือหน้ีสินที่ตองรับผิดชอบ 
ณ วันที่ไดมา และยังรวมถึงตนทุนที่สัมพันธโดยตรงกับการไดมาน้ัน สวนของจํานวนตนทุนการไดมา ซึ่งบริษัทยอย   
ที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ไดมาจะบันทึกเปนคาความนิยม หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอที่ 2.12  อธิบายนโยบายการบัญชีเก่ียวกับคาความนิยม รายการและยอดคงเหลือระหวางกลุมบริษัท ตลอดจนกําไร
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นไดตัดออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว นโยบายการบัญชีสําหรับบริษัทยอยจะเปล่ียนแปลงเพ่ือใช
นโยบายการบัญชีเดียวกับกลุมบริษัทในการจัดทํางบการเงินรวม ขอมูลเก่ียวกับสวนของผูถือหุนสวนนอยไดแสดงเปน
รายการแยกตางหากในงบดุลรวมและงบกําไรขาดทุนรวม 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
 
รายช่ือของบริษัทยอยของกลุมบริษัท และผลกระทบทางการเงินจากการซื้อบริษัทยอย ไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 10 
 
ในกรณีที่บริษัทต้ังใจลงทุนในบริษัทยอยที่ดําเนินงานภายใตขอกําหนดที่เขมงวดจากภายนอกซึ่งมีผลกระทบระยะยาว
ทําใหบริษัทยอยขาดความสามารถในการโอนเงินใหกับบริษัท มูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอยจะแสดงในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัทตามนโยบายการบัญชีเก่ียวกับเงินลงทุนที่ระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.11 
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 
2.4 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 
เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินรวมโดยใชวิธีสวนไดเสียซึ่งวิธีดังกลาวจะทําใหสวนแบงกําไรหรือขาดทุน
ภายหลังการไดมาที่เปนสวนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมจะบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน และสวนแบงในสวนของ
ความเคล่ือนไหวในสํารองสวนเกินทุนภายหลังการไดมา จะบันทึกไวในสวนของสํารองสวนเกินทุน ผลสะสมของการ
เปล่ียนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับตนทุนของเงินลงทุน บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยาง
เปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุม รายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางกลุมบริษัทกับบริษัท
รวมถูกตัดบัญชีเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียในบริษัทรวมน้ัน เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงดังกลาว       
ซึ่งมีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการดอยคา เงินลงทุนในบริษัทรวมรวมถึงคาความนิยมที่เกิดจากการไดมา 
(สุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม) กลุมบริษัทตองไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไปเมื่อสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทใน
บริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวม เวนแตกลุมบริษัท เกิดภาระหน้ี
หรือตองจายชําระหน้ีแทนบริษัทรวม 
 
รายช่ือของบริษัทรวมของกลุมบริษัทไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 10 
 

2.5 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
 
กลุมบริษัทแปลงคารายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีเกิดขึ้นใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิด              
รายการและแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดย         
ใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดจาก         
การแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินดังกลาว ไดบันทึกทันทีในงบกําไรขาดทุน  
 
งบกําไรขาดทุนของหนวยงานตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหวางป            
รายการในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล ผลตางจากการแปลงคารายการใน         
งบการเงินดังกลาวจะแสดงภายใตสวนของผูถือหุน จนกระทั่งกลุมบริษัทจําหนายหนวยงานตางประเทศ จึงบันทึก             
ผลตางดังกลาวเปนสวนหน่ึงของกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหนวยงานตางประเทศน้ัน 

 
งบกําไรขาดทุนของกิจการในตางประเทศซึ่งถือวาเปนสวนหน่ึงของบริษัทไดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตรา             
แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียในระหวางป รายการในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ในงบดุล สวนรายการ
ที่ไมเปนตัวเงินแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ผลตางจากการแปลงคาบันทึกทันที    
ในงบกําไรขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 
2.6 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน ลูกหน้ีการคา            
ลูกหน้ีกิจการที่ เ ก่ียวของกัน หน้ีสินทางการเงินที่แสดงอยูในงบดุลประกอบดวย เจาหน้ีการคา เจาหน้ีกิจการ                
ที่เก่ียวของกัน สัญญาเชาการเงิน และเงินกูยืม ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผย         
แยกไวในแตละหัวขอที่เก่ียวของ 
 

2.7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดไดแสดงในงบดุลที่ราคาทุน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย เงินสด
ในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่น ที่มีสภาพคลองในการเปล่ียนมือซึ่งม ี               
ระยะเวลาลงทุนเมื่อซื้อไมเกิน 3 เดือน และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ซึ่งไดแสดงเปนหน้ีสินหมุนเวียนในงบดุล 
 

2.8 ลูกหน้ีการคา 
 
ลูกหน้ีการคาแสดงดวยมูลคาที่จะไดรับ คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป              
หน้ีสูญที่เกิดขึ้นในระหวางปตัดเปนคาใชจายทันทีที่เกิดขึ้น 
 

2.9 สินคาคงเหลือ 
 
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดยวิธี
ถัวเฉล่ีย ตนทุนในการซื้อประกอบดวยราคาซื้อ และคาใชจายทางตรงที่เก่ียวของกับการซื้อสินคาน้ัน เชน คาภาษีอากร 
คาขนสง หักดวยสวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซ้ือสินคา มูลคาที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายได
ตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพ่ือใหสินคาน้ันสําเร็จรูปและคาใชจายในการขาย ในระหวางป กลุมบริษัท
ไดทําการต้ังคาเผ่ือลดมูลคาสําหรับสินคาเกา ลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพ 
 

2.10 ท่ีดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย 
 

ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย แสดงดวยราคาทุน หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ แลวแตราคาใด        
จะตํ่ากวา ราคาทุนประกอบดวย ที่ดิน คาพัฒนาที่ดิน คากอสราง คาใชจายที่เก่ียวของโดยตรงกับโครงการและดอกเบ้ีย
เงินกูยืมที่เก่ียวของ ซึ่งจะหยุดบันทึกดอกเบี้ยจายเขามาเปนตนทุน เมื่องานกอสรางแลวเสร็จ 
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 

2.11 เงินลงทุนอ่ืน 
 

เงินลงทุนอื่นที่ไมใชเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคาไดจัดประเภทไดเปนสามประเภทคือ            
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป หลักทรัพยที่ซื้อมาเพ่ือหวังกําไร
จากการเปล่ียนแปลงราคาในระยะสั้นไดถูกจัดประเภทเปนหลักทรัพยเพ่ือคาและแสดงในสินทรัพยหมุนเวียน เงินลงทุน
ที่ไมระบุชวงเวลาที่แนนอนซึ่งอาจขายเพื่อเสริมสภาพคลองหรือเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียที่ไดรับไดถูกจัดประเภทเปน   
หลักทรัพยเผ่ือขายและแสดงในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตผูบริหารจะแสดงเจตจํานงเพ่ือถือหลักทรัพยไวนอยกวา 
12 เดือน นับจากวันที่ในงบดุลหรือเวนแตผูบริหารตองการขายเพ่ือเพ่ิมเงินทุนในการประกอบกิจการซึ่งจะจัดประเภท
เปนสินทรัพยหมุนเวียน เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดที่จัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไป  
 

เงินลงทุนเพ่ือคามีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคลองแสดงในงบดุลดวยมูลคายุติธรรม โดยการอางอิงราคาเสนอซื้อของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขณะปดทําการ ณ วันที่ในงบดุล ราคาตามบัญชีที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของเงินลงทุนเพ่ือคา
ไดบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

ตราสารทุนที่อยูในความตองการของตลาดที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงในงบดุลดวยมูลคายุติธรรม              
มูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่อยูในความตองการของตลาดคํานวณโดยอางอิงจากราคาเสนอซื้อในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ขณะปดทําการ ณ วันที่ในงบดุล ราคาตามบัญชีที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงไดบันทึกเปนสวนเกินทุนจากการ
ตีมูลคายุติธรรมและแสดงภายใตสวนของผูถือหุน 
 

เงินลงทุนทั่วไปแสดงในงบดุลดวยราคาทุนหักดวยการดอยคา 
 

ผูบริหารกําหนดการจัดประเภทเงินทุนเมื่อซื้อและประเมินจุดประสงคใหมอยางสม่ําเสมอ 
 

กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนตอเมื่อมีขอบงช้ีวาเงินลงทุนน้ันอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น ถาราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาที่เกิดขึ้นบันทึกในงบกําไรขาดทุนทันที 
 

ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางเงินสดสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนน้ัน จะบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนทันที 
 

เมื่อเงินลงทุนในตราสารทุนชนิดเดียวกันมีการจําหนายเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายคํานวณ
โดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักจากจํานวนที่ถือครองทั้งหมด 
 

เมื่อเงินลงทุนที่มีการปรับมูลคายุติธรรมในสวนของผูถือหุน ไดขายออกไปหรือมีการดอยคา ผลสะสมของการปรับ    
มูลคายุติธรรมที่บันทึกไวในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกไปเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 

 

2.12  สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

ตนทุนการพัฒนาแฟรนชายส 
 

ตนทุนที่เกิดขึ้นเพ่ือการพัฒนาแฟรนชายสใหม ซึ่งเก่ียวของกับการออกแบบภัตตาคารและการทดสอบผลิตภัณฑใหม       
รับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตนในจํานวนไมเกินรายจายที่คาดวาจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต สวนรายจาย
ในการพัฒนาอ่ืนรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุนการพัฒนาที่ไดรับรูเปนคาใชจายไปแลวในงวดกอนไมสามารถ       
รับรูเปนสินทรัพยในงวดถัดไป การทยอยตัดจําหนายตนทุนการพัฒนาที่บันทึกเปนสินทรัพยจะเริ่มตนต้ังแตเมื่อเริ่ม
ดําเนินงานแฟรนชายสเพ่ือการพาณิชยโดยตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเปน
ระยะเวลาประมาณ 1-3 ป ตนทุนการพัฒนาที่บันทึกเปนสินทรัพยจะไมมีการตีราคาเพ่ิม แตจะมีการทบทวนราคาตาม
บัญชีใหมในแตละปและปรับปรุงหากการดอยคาเกิดขึ้น 
 

คาลิขสิทธ์ิแฟรนชายส 
 

รายจายที่เกิดขึ้นเพ่ือใหไดมาซึ่งสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการคา และใบอนุญาตของแฟรนชายสตาง ๆ บันทึกไวเปน
สินทรัพยไมมีตัวตนและตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรง ตลอดอายุสัญญาเปนระยะเวลา 3-20 ป สินทรัพยไมมีตัวตน           
ดังกลาว จะไมมีการตีราคาเพ่ิม แตจะมีการทบทวนราคาตามบัญชีใหมในแตละปและปรับปรุงหากการดอยคาเกิดขึ้น 
 

คาความนิยม 
 

คาความนิยมเกิดจากสวนของราคาทุนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุมบริษัทมีสวนแบงในสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ณ วันที่ซื้อกิจการ คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการแสดงเปนสินทรัพยไมมีตัวตน             
ในงบดุลรวมและตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตามระยะเวลาที่คาดวาจะกอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจโดยประมาณ
ต้ังแต 20 ป ถึง 40 ป  
 

คาความนิยมติดลบเกิดจากสวนของมูลคายุติธรรมที่กลุมบริษัทมีสวนแบงในทรัพยสินสุทธิที่ไดมาสูงกวาราคาทุน                
คาความนิยมติดลบไดแสดงเปนสินทรัพยไมมีตัวตนในงบดุลรวม ในกรณีที่คาความนิยมติดลบที่สัมพันธกับผลขาดทุน
และคาใชจายในอนาคตไดระบุอยูในแผนการซื้อธุรกิจของกลุมบริษัทและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเช่ือถือ แตไมเปน
หน้ีสินที่ระบุได สวนของคาความนิยมติดลบดังกลาวไดบันทึกเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน คาความนิยมติดลบ                
สวนที่เหลือซึ่งไมสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินที่ระบุไดจะบันทึกเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน
ตามเกณฑที่เปนระบบตลอดอายุการใชงานและอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยเสื่อมสภาพที่ระบุได          
โดยใชจํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของอายุการใชงานและอายุการใหประโยชนดังกลาวในการคํานวณ  คาความนิยม        
ติดลบสวนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินที่ระบุไดบันทึกเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนทันที 
 

กลุมบริษัทไดพิจารณาทบทวนมูลคาของคาความนิยมที่แสดงในงบดุลทุกป และเมื่อมีขอบงช้ีที่ทําใหเช่ือไดวาอาจ            
เกิดการดอยคาขึ้น ก็จะประเมินและปรับลดมูลคาของคาความนิยมเพื่อไมใหเกินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 

 
2.13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน  
 
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง เพ่ือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิด ตามอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสินทรัพยดังตอไปน้ี ยกเวนที่ดินซึ่งมีอายุการใชงานไมจํากัด 
 
สิทธิการเชา อายสุัญญาเชา 
สวนปรับปรุงสิทธิการเชา อายุสัญญาเชา 
อาคารและอุปกรณประกอบ อายุสัญญาเชา 10 ป, 20 ป, 30 ป และ 40 ป 
สวนปรับปรุงอาคารและสินทรัพยเชา อายุสัญญาเชาและ 10 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5-15 ป 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและอุปกรณสํานักงาน 5 ป, 10 ป และ 15 ป 
อุปกรณอื่น 5 ป และ 10 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 
 
เครื่องใชในการดําเนินธุรกิจโรงแรมที่ซื้อมากอนป พ.ศ. 2543 แสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม              
สวนที่ซื้อเพ่ิมเติมต้ังแตป พ.ศ. 2543 เปนตนไปจะถือเปนเครื่องใชในโรงแรมและถือเปนคาใชจายทันทีเมื่อมีการเบิกใช  

 
เมื่อมีการซื้ออุปกรณในการดําเนินงานและเครื่องใชในครัวของธุรกิจภัตตาคารอาหารจะแสดงดวยราคาทุน โดยที่ยังไมมี
การคิดคาเสื่อมราคาจนกระทั่งเมื่อมีการเบิกครั้งแรกเพ่ือใชในภัตตาคาร โดยจะคิดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชงาน เปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่เริ่มใชครั้งแรก การเบิกใชครั้งตอไปเพ่ือการเปล่ียนแทนจะถือเปนคาใชจาย
ทันที  
 
ในกรณีที่มีการปรับปรุงเปล่ียนรปูแบบการตกแตงของภัตตาคาร คาใชจายที่เกิดขึ้นจะบันทึกเปนคาปรับปรุงอาคารหรือ
คาปรับปรุงสินทรัพยเชา โดยคิดคาเสื่อมราคาดวยวิธีเสนตรงดวยอายุที่เหลือของสัญญาเชาอาคารหรือตามอายุการ           
ใชงานโดยประมาณ 3-7 ป แลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา 
 
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซึ่งคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิด
ในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเน่ือง หรือจํานวนที่จะไดรับจากการขายสินทรัพยหักดวยตนทุนจากการจําหนาย
สินทรัพยน้ันแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 

 
2.13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 

 
กําไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณคํานวณโดยการเปรียบเทียบจํานวนเงินที่ไดรับจากการจําหนาย               
กับราคาตามบัญชี และไดรวมอยูในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงาน 
 
ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการกอสรางสินทรัพยใหเสร็จสมบูรณหรือเตรียมสินทรัพยใหอยูในสภาพพรอมที่จะ           
ใชงานไดตามประสงคไดบันทึกรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย ตนทุนการกูยืมประกอบดวย: 
- ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และจากเงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังภาษีที่เก่ียวของ 
- จํานวนตัดจําหนายของสวนลดหรือสวนเกินที่เก่ียวกับการกูยืม 
- จํานวนตัดจําหนายของรายจายที่เก่ียวกับการจัดการกูยมื 
- คาใชจายทางการเงินที่เกิดจากสัญญาเชาการเงิน 
 
อัตราการต้ังขึ้นเปนทุนที่ใชคํานวณตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพย คือ อัตราดอกเบี้ยถัวเฉล่ียของ            
ยอดเงินกูในระหวางป ในกรณีที่เงินกูยืมเกิดขึ้นโดยเฉพาะเพื่อซื้อ กอสรางหรือผลิตสินทรัพย  จํานวนตนทุนการกูยืม                
ที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจะเปนตนทุนการกูยืมที่เกิดจริงในระหวางงวดของเงินกูน้ันหักดวยรายไดที่เกิดจาก 
การนําเงินกูดังกลาวไปลงทุนเปนการช่ัวคราว   
 
การซอมแซมและบํารุงรักษา จะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการข้ึน ตนทุนของการปรับปรุงใหดีขึ้น
อยางสําคัญจะถูกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตที่บริษัทจะไดรับจากสินทรัพยน้ันเพ่ิมขึ้นจากมาตรฐานการปฏิบัติงานด้ังเดิมของสินทรัพยที่เคยประเมินไวต้ังแตตน
เมื่อไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาว การปรับปรุงหลักจะถูกตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพย
ที่เก่ียวของ คาซอมแซมและคาบํารุงรักษารับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น 
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 
2.14 การบัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว 

 
กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูเชา 
 
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา
ถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนตามมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจาย
ตามสัญญาเชา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหน้ีสินและคาใชจายทางการเงินเพ่ือใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่
ตอหน้ีสินคงคางอยู ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจาย
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุ
การใชงานของสินทรัพยน้ัน  

 
สัญญาเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชา จะจัดเปนสัญญา
เชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของ
สัญญาเชาน้ัน 
 
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชนเบี้ยปรับที่ตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึก
เปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกน้ันเกิดขึ้น 
 
กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูใหเชา 
 
สัญญาเชาดําเนินงาน 
 
สินทรัพยที่ใหเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานแสดงรวมอยูในที่ดิน อาคาร และอุปกรณในงบดุล และตัดคาเสื่อมราคา
ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยเชนเดียวกับสินทรัพยถาวรที่มีลักษณะเหมือนกัน รายไดคาเชารับรูโดยวิธีเสนตรง
ตามระยะเวลาการใหเชา 
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 
2.15 ประมาณการหนี้สิน 

 
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินซึ่งไมรวมถึงประมาณการหน้ีสินสําหรับผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกิดภาระ    
ผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือโดยอนุมานจากผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีต  ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะ
สงผลใหตองใชทรัพยากรเพ่ือจายชําระตามภาระผูกพันและสามารถประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเช่ือถือ   
เมื่อไดจายชําระประมาณการหน้ีสินไปแลวหากแนใจวาจะไดรับคืนอยางแนนอนใหบันทึกรายจายที่จะไดรับคืนเปน  
สินทรัพยแยกตางหาก 
 

2.16 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 
กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามท่ีไดกําหนดการจายสมทบไวแลว 
สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัท และไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุน
ภายนอก  กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัทที่เก่ียวของ  
เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการน้ัน 

 
2.17 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 
กลุมบริษัทไมรบัรูภาษีเงินไดคางจายและภาษีเงินไดคางรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากผลแตกตางช่ัวคราวระหวางฐานภาษี
ของทรัพยสินและหน้ีสิน และมูลคาตามงบการเงิน ผลแตกตางช่ัวคราวที่สําคัญเกิดจากคาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ การต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ คาเผ่ือสินคาลาสมัย คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย ยอดยกมาของ    

ผลขาดทุนทางภาษีและผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและฐานภาษี 
 

2.18 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายแกผูถือหุนเดิม 
 
บริษัทไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม เงินสดรับจากการขายใบสําคัญแสดงสิทธิ         
ดังกลาวหลังจากหักคาใชจายที่เก่ียวของแลวไดแสดงไวภายใตหัวขอ “ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ” ในสวนของ   
ผูถือหุนสามัญ 
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 
2.18 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (ตอ) 

 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายแกผูถือหุนเดิม (ตอ) 
 
ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทเอง จํานวนเงินตามมูลคาที่ตราไวของ        
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจะแสดงหักจากสวนของผู ถือหุนสามัญภายใตหัวขอ  “ใบสําคัญแสดงสิทธิ                
ซื้อหุนสามัญที่ถือโดยบริษัท” หรือ “ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่ถือโดยกลุมบริษัท” ตามลําดับ จํานวนเงินที่จาย
ซื้อเฉพาะสวนที่เกินมูลคาที่ตราไวของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจะแสดงเปนสวนเกินมูลคา ภายใตหัวขอ         
“สวนเกินใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่ถือโดยบริษัท” หรือ “สวนเกินมูลคาใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่ถือ                
โดยกลุมบริษัท” ตามลําดับ 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีเสนอใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 
 
พนักงานและผูบริหารจํานวนหน่ึงของกลุมบริษัทไดรับการอนุมัติจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ ในกรณี             
ที่มีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ จะไมรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน เมื่อมีการใชสิทธิใน          
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว เงินที่ไดรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญหักดวยคาใชจายที่เกิดขึ้น
จะบันทึกเปนทุนเรือนหุน 
 

2.19 การรับรูรายได 
 
รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรมโดยสวนใหญประกอบดวย รายไดคาหองพัก คาขายอาหาร และเคร่ืองด่ืม และ
บริการท่ีเก่ียวของอื่นจะบันทึกเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว 
 
รายไดคาขายอาหารและเครื่องด่ืมในภัตตาคารรับรูเปนรายไดเมื่อสงของและใหบริการแลวที่จํานวนสุทธิจากภาษีขาย
และสวนลด 
 
รายไดคาเชาจากกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพยจะรับรูเปนรายไดตามอัตราที่ระบุในสัญญาเชา รายไดคาเชา    
รับลวงหนาจะรับรูเปนรายไดในจํานวนที่เทา ๆ กัน ตลอดระยะเวลาของสัญญาเชา 
 
รายไดจากกิจการบันเทิงจะรับรูเปนรายไดเมื่อมีการแสดง 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 
2.19 การรับรูรายได (ตอ) 

 
รายไดจากกิจการจัดการโรงแรมและธุรกิจบันเทิง จะรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว 
 
รายไดจากธุรกิจคาปลีกแสดงมูลคาตามใบกํากับสินคาของสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลด โดยรับรูเมื่อมีการ   
สงมอบสินคาใหลูกคา 
 
รายไดและตนทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย รับรูโดยวิธีอัตรารอยละของงานท่ีทําเสร็จ ซึ่งจะคํานวณโดยใชอัตราสวน
ของงานที่กอสรางที่เสร็จแลว เปรียบเทียบกับตนทุนทั้งหมดที่ประมาณไว โดยจะเริ่มรับรูรายไดเมื่อไดรับชําระเงิน    
เกินกวารอยละ 20 ของแตละสัญญา  
 
รายไดอื่นรับรูตามเกณฑดังตอไปน้ี 
-  รายไดคาสิทธิ แฟรนชายสและคาเชา - รับรูตามเกณฑคงคางซึ่งเปนไปตามเน้ือหาของสัญญาที่เก่ียวของ 
-  รายไดดอกเบี้ย - รับรูตามเกณฑคงคาง เวนแตจะมีความไมแนนอนในการรับชําระ  
-  รายไดเงินปนผล - รับรูเมื่อผูถือหุนมีสิทธิไดรับเงินปนผล 
-  รายไดรับลวงหนา - รับรูตามเกณฑคงคางซึ่งเปนไปตามเน้ือหาของสัญญาที่เก่ียวของ 
 

2.20 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมหรือถูกควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรง
หรือทางออมซึ่งกระทําผานบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ี
กิจการท่ีเก่ียวของกันยังรวมความถึง บริษัทรวมและบุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับกิจการไมวาจะเปน      
โดยทางตรงหรือทางออม ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของกิจการ  รวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิด
กับบุคคลดังกลาวซึ่งมีอํานาจชักจูง หรืออาจถูกชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลดังกลาว และกิจการที่เก่ียวของกับบุคคล             
ขางตน 

 
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันแตละรายการ กลุมบริษัทคํานึงถึงเน้ือหาของ 
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 
 

2.21 ขอมูลเปรียบเทียบ 
 
ขอมูลที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงเพ่ือใหเปรียบเทียบไดกับการแสดงรายการท่ีเปล่ียนแปลงไป                
ในปปจจุบัน 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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3 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัทและบริษัทดําเนินธุรกิจในประเทศไทยในหลายธุรกิจ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของงบการเงินรวมมีดังตอไปนี้ :  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ลานบาท) 

  

 

ธุรกิจโรงแรม 

 

ธุรกิจใหเชา 

ศูนยการคา 

 

 

ธุรกิจบันเทิง 

 

 

ธุรกิจสปา 

ธุรกิจขาย

อาหารและ

เครื่องดื่ม 

 

 

ธุรกจิการจดัการ 

 

 

ธุรกิจพัฒนาที่ดิน 

 

ธุรกิจลงทุน 

ในบริษัทอื่น 

 

รายการ 

ระหวางกัน 

 

 

รวม 

 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 

                     

รายได 4,660 4,358 477 446 95 88 380 316 6,084 4,951 230 171 97 - - - (307) (285) 11,716 10,045 

กําไรขั้นตน 3,112 2,949 354 336 56 50 161 125 3,871 3,248 230 171 34 - - - (187) (176) 7,631 6,703 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย          (1,310) (1,153)  
กําไรขั้นตนหลังหักคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย          6,321 5,550 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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3 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ลานบาท) 
  

ธุรกิจโรงแรม 
ธุรกิจใหเชา 
ศูนยการคา 

 
ธุรกิจบันเทิง 

 

ธุรกิจสปา 

ธุรกจิขายอาหารและ
เครือ่งดื่ม 

 
ธุรกจิการจดัการ 

ธุรกิจ 
พัฒนาที่ดิน 

ธุรกิจลงทุน 
ในบริษัทอื่น 

รายการ 
ระหวางกัน 

 
รวม 

 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
                     
ที่ดินรอการพัฒนา 777 230 15 15 - - - - - - - - 489 738 - - - (124) 1,281 859 
ที่ดินอาคารและอุปกรณ 7,230 7,205 604 660 57 65 79 77 2,436 2,187 4 3 - - 1 2 - - 10,411 10,199 
สินทรัพยอื่น 13,493 11,344 474 572 5 4 170 161 4,195 2,677 872 506 434 76 1,267 1,337 (14,815) (12,296) 6,095 4,381 

รวมสินทรัพย 21,500 18,779 1,093 1,247 62 69 249 238 6,631 4,864 876 509 923 814 1,268 1,339 (14,815) (12,420) 17,787 15,439 

                     

เจาหนี้การคา 183 194 2 2 - - 4 5 483 435 1 1 73 1 - - - - 746 638 
เงินกูยืมระยะยาว 4,814 3,954 - - 30 25 115 131 463 646 520 276 533 667 625 725 (4,898) (3,798) 2,202 2,626 
หุนกู 3,556 3,769 - - - - - - - - - - - - - - - - 3,556 3,769 
หนี้สินอื่น 2,354 1,953 916 980 11 7 53 47 1,008 632 39 27 86 61 193 140 (1,501) (1,379) 3,159 2,468 
รวมหนี้สิน 10,907 9,870 918 982 41 32 172 183 1,954 1,713 560 304 692 729 818 865 (6,399) (5,177) 9,663 9,501 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สวนงานที่ดําเนินงานอยูในตางประเทศยังไมมีสาระสําคัญตองบการเงินรวม ดังนั้นบริษัทจึงยังไมไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
  บาท บาท บาท บาท 

      

 เงินสด 71,559,657 65,964,211 2,253,931 1,768,289 

 เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม 440,334,000 267,767,850 101,217,152 7,783,997 

 รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 511,893,657 333,732,061 103,471,083 9,552,286 

 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารมีอัตราถัวเฉล่ียประมาณรอยละ 0.50 ถึงรอยละ 1.00 ตอป (พ.ศ. 2548 : รอยละ 0.25 ถึงรอยละ 
1.00 ตอป) 
 

5 เงินลงทุนระยะส้ัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 

     
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 249,809,282 252,840,623 - - 
จําหนาย (249,481,802) (4,905,890) - - 
การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 7,229 1,874,549 - - 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 334,709 249,809,282 - - 

 
เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนในกองทุนเปด 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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6 ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 

 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ .ศ. 2549 พ .ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
  บาท บาท บาท บาท 

      
 ลูกหน้ีการคา 557,675,051 509,610,094 39,116,773 36,620,702 
 หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (8,400,730) (4,953,283) (1,355,976) (875,976) 

 ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ 549,274,321 504,656,811 37,760,797 35,744,726 

 
ลูกหน้ีการคาขางตนไดรวมลูกหน้ีที่มีปญหาในการชําระหน้ี กลุมบริษัทไดต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีการคา
เหลาน้ีแลว ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคาสามารถจําแนกตามอายุหน้ีไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ .ศ. 2549 พ .ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 

     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 345,478,034 331,089,893 29,943,149 26,234,434 

คางชําระ     

นอยกวา 90 วัน 173,031,261 117,567,671 7,111,084 7,894,104 

91 -180 วัน 28,650,621 55,938,284 750,175 548,356 

มากกวา 181 วัน 10,515,135 5,014,246 1,312,365 1,943,808 

ลูกหน้ีการคา 557,675,051 509,610,094 39,116,773 36,620,702 

หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (8,400,730) (4,953,283) (1,355,976) (875,976) 

ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ 549,274,321 504,656,811 37,760,797 35,744,726 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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7 สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ .ศ. 2549 พ .ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 
     

อาหารและเครื่องด่ืม 39,561,788 36,087,790 1,459,314 1,432,839 
อุปกรณใชในการดําเนินงาน 3,695,747 3,985,947 - - 
สินคาสําเร็จรูป 38,300,729 32,010,484 - - 
วัสดุสิ้นเปลือง 49,127,164 53,301,369 2,301,731 1,912,164 
วัตถุดิบ 286,277,871 211,982,554 - - 
อื่น ๆ 4,853,103 5,266,343 - - 

 421,816,402 342,634,487 3,761,045 3,345,003 
หัก  คาเผ่ือสินคาลาสมัย (3,728,219) (2,509,837) - - 

สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ 418,088,183 340,124,650 3,761,045 3,345,003 

 
8 ท่ีดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2549 
บาท 

  
ที่ดิน 31,633,734 
คากอสราง 190,565,395 
เครื่องตกแตงและเฟอรนิเจอร 9,433,870 
ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน 12,020,566 

อื่น ๆ  339,828 

 243,993,393 

หัก  สวนที่โอนเปนตนทุนขาย (53,917,858) 

ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขายสุทธ ิ 190,075,535 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันในสัญญากอสรางโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนจํานวนเงิน 
309.6 ลานบาท 
 
ในระหวางป พ.ศ. 2549 ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุนอยูในอัตราถัวเฉล่ียรอยละ 7.08 ตอป 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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9 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ .ศ. 2549 พ .ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีอื่น 116,499,896 74,776,365 8,715,955 3,352,091 
คาใชจายจายลวงหนา 71,059,285 71,400,341 4,067,293 4,697,886 
ภาษีเงินไดจายลวงหนา 36,858,684 38,549,383 - - 
เงินจายลวงหนาสําหรับคากอสราง 26,835,525 60,105,455 - - 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่น 358,579,336 - 358,579,336 - 
อื่น ๆ 104,537,104 104,901,510 1,315,806 1,322,571 

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 714,369,830 349,733,054 372,678,390 9,372,548 

 
10 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ .ศ. 2549 พ .ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 บาท บาท บาท บาท 

     
บริษัทยอย - - 8,682,093,055 7,907,987,590 
บริษัทรวม 443,805,588 301,954,123 322,170,724 180,941,672 

รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  443,805,588 301,954,123 9,004,263,779 8,088,929,262 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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10 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย  

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 บาท บาท 

   
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 7,907,987,590 6,651,381,221 
ยอดคงเหลือตนป - สวนไดเสียที่เกินเงินลงทุนในบริษัทยอย (82,351,223) (37,654,392) 
ลงทุนเพ่ิมระหวางป  222,919,616 538,235,729 
จําหนายเงินลงทุน (76,427,825) - 
การจัดสรรคืนทุนของหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (44,215,171) (94,535,835) 
สวนแบงกําไรในบริษัทยอย - สุทธ ิ 1,092,784,438 999,762,963 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (37,190,883) 18,400,193 
การเปล่ียนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมของ   
   หลักทรัพยเผ่ือขายในบริษัทยอย 113,948,834 82,662,272 
เงินปนผลรับ (434,186,478) (357,741,546) 
เงินปนผลรับที่บริษัทยอยไดรับจากการถือหุนบริษัทใหญ (หมายเหตุ 28) 22,239,705 18,196,123 
โอนกลับกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยใหแกบริษัทยอย (69,123,053) - 
รับรูสวนแบงขาดทุนในบริษัทยอยที่ถือโดยบริษัทยอย  - (12,781,482) 
รับรูกําไรจากการขายใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทโดยบริษัทยอย - 19,711,121 
ยอดคงเหลือปลายป - สวนไดเสียสวนที่เกินเงินลงทุนของบริษัทยอย 65,707,505 82,351,223 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 8,682,093,055 7,907,987,590 

 
เงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดเปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยและหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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10 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั  - วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

  จัดตั้งขึ้น ลักษณะ ทุนทีชําระแลว สัดสวนของการ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ความสมัพันธ ลานบาท ถือหุน (รอยละ) บาท บาท บาท 

บริษัท เจาพระยา รซีอรท จํากัด โรงแรมและศูนยการคา ประเทศไทย ผูถือหุน 450 81.24 625,811,571 810,891,666 53,617,685 
บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 200 100 230,967,920 593,719,528 - 
บริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 300 45.30  (1) 161,418,899 273,649,570 2,718,740 
บริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 700 100   929,262,397 1,115,615,851 - 
บริษัท สมุยรีซอรท แอนด สปา จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 10 100 10,000,000 3,929,972 - 
บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด ศูนยการคา ประเทศไทย ผูถือหุน 75 100 75,000,000 109,197,084 149,998,600 
บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ธุรกิจบันเทิง ประเทศไทย ผูถือหุน 10 100 10,000,000 20,974,558 35,997,840 
บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (MST) ธุรกิจสปา ประเทศไทย ผูถือหุน 41 51  (3) 20,910,000 40,842,406 - 
บริษัท รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท จํากัด บริหารโรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 17 100 93,500,000 60,402,726 - 
RGR International Limited บริหารงาน หมูเกาะบริติช ผูถือหุน 2.6 100 2,586,000 207,384,759 - 
  เวอรจิน  (100,000 เหรียญสหรัฐฯ)     
บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 420 100 362,226,929 114,861,684 - 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (MFG) ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย ผูถือหุน 327 99.67 2,300,932,647 3,771,207,983 - 
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (RHC) โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 450 54.28  (4) 909,374,739 1,249,685,768 33,278,348 
บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 10 100 10,000,000 9,442,039 - 
บริษัท สมุย บีช เรสซเิดนท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 1 100 1,000,000 30,028,861 - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทว ี ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 42 99.86  (5) 42,205,829 42,207,767 44,343,182 
กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 228  (2) 100 228,032,259 228,050,833 114,232,083 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย      6,013,229,190 8,682,093,055 434,186,478 
         
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี้ ฟนด ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 75 99.90 74,797,460 37,088,727 - 
R.G.E. (HKG) Limited บริหารงาน ประเทศฮองกง ผูถือหุน 0.5 100 542,740 22,317,878 - 

    (100,000 เหรียญฮองกง)     
M&H Management Limited บริหารโรงแรม ประเทศมอริเชียส ผูถือหุน - 100 36,231 271,550 - 
Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศมาเลเชีย ผูถือหุน - 100 36,231 163,944 - 
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 22 99.93 21,999,300 5,865,406 - 
รวมสวนไดเสียทเีกินเงินลงทุนในบริษัทยอย      97,411,962 65,707,505 - 
  

(1) สัดสวนการถือหุน รอยละ 45.30 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด อีกรอยละ 24.95 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 
(2) ทุนชําระแลวของกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย เปนการลงทุนในหนวยลงทุนประเภท ค และประเภท ง 
(3) สัดสวนการถือหุน รอยละ 51 เปนการถือหุนทางตรงใน MST อีกรอยละ 49 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 
(4) สัดสวนการถือหุน รอยละ 54.28 เปนการถือหุนทางตรงใน RHC อีกรอยละ 41.53 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 
(5) สัดสวนการถือหุน รอยละ 99.86 เปนการถือหุนทางตรงในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี อีกรอยละ 0.14 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย ทุนชําระแลวของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี เปนการลงทุนใน 
      หนวยลงทุนประเภท ข และประเภท ค 
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10 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั  - วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

  จัดตั้งขึ้น ลักษณะ ทุนทีชําระแลว สัดสวนของการ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ความสมัพันธ ลานบาท ถือหุน (รอยละ) บาท บาท บาท 

บริษัท เจาพระยา รซีอรท จํากัด โรงแรมและศูนยการคา ประเทศไทย ผูถือหุน 450 81.24 625,811,571 727,596,211 53,617,685 
บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 200 100 230,967,920 478,581,793 - 
บริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 300 45.30  (1) 161,418,899 261,508,559 2,718,740 
บริษัท บานโบราณเชียงราย จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 165 100 145,550,878 119,999,310 - 
บริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 700 100   929,262,397 1,042,688,564 - 
บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด ศูนยการคา ประเทศไทย ผูถือหุน 75 100 75,000,000 203,806,630 - 
บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ธุรกิจบันเทิง ประเทศไทย ผูถือหุน 10 100 10,000,000 37,159,568 - 
บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (MST) ธุรกิจสปา ประเทศไทย ผูถือหุน 41 51  (3) 20,910,000 27,712,810 54,054,700 
บริษัท รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท จํากัด บริหารโรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 17 100 93,500,000 76,354,642 - 
RGR International Limited บริหารงาน หมูเกาะบริติช ผูถือหุน 2.6 100 2,586,000 154,377,860 - 
  เวอรจิน  (100,000 เหรียญสหรัฐฯ)     
บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 420 72.39 304,042,200 42,340,764 - 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (MFG) ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย ผูถือหุน 327 99.67 2,300,921,647 3,340,669,854 - 
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (RHC) โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 450 49.30  (4) 774,723,314 1,078,867,532 33,278,348 
บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 1 100 1,000,000 913,188  
บริษัท สมุย บีช เรสซเิดนท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 1 100 1,000,000 939,930  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทว ี ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 50 99.86  (5) 49,930,000 49,932,274 33,969,706 
กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 265  (2) 100 264,523,259 264,538,101 97,710,345 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย      5,991,148,085 7,907,987,590 275,349,524 
         
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี้ ฟนด ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 75 99.90 74,797,460 (37,600,211) 82,392,022 
บริษัท สมุยรีซอรท แอนด สปา จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 10 100 10,000,000 (17,163,533) - 
R.G.E. (HKG) Limited บริหารงาน ประเทศฮองกง ผูถือหุน 0.5 100 542,740 (24,350,250) - 

    (100,000 เหรียญฮองกง)     
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 1 99.93 999,300 (3,237,229) - 
รวมสวนไดเสียทเีกินเงินลงทุนในบริษัทยอย      86,339,500 (82,351,223) 82,392,022 
  

(1) สัดสวนการถือหุน รอยละ 45.30 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด อีกรอยละ 23.65 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 
(2) ทุนชําระแลวของกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย เปนการลงทุนในหนวยลงทุนประเภท ค และประเภท ง 
(3) สัดสวนการถือหุน รอยละ 51 เปนการถือหุนทางตรงใน MST อีกรอยละ 49 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 
(4) สัดสวนการถือหุน รอยละ 49.3 เปนการถือหุนทางตรงใน RHC อีกรอยละ 41.53 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 
(5) สัดสวนการถือหุน รอยละ 99.86 เปนการถือหุนทางตรงในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี อีกรอยละ 0.14 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย ทุนชําระแลวของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี เปนการลงทุนใน 
      หนวยลงทุนประเภท ข และประเภท ค 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 

35 
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ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

 บริษัทยอยของบริษัท เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (MFG) บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด บริษัท เอ็ม สปา อนิเตอร
เนช่ันแนล จํากัด และบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (RHC) ที่รวมในการจัดทํางบการเงินรวม มีดังตอไปน้ี 

 
   สัดสวนของ 
  จัดตั้งขึ้นใน การถอืหุน 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ประเทศ (รอยละ) 
บริษัทยอยของ MFG    
บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 
บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด ผลิตและขายเนย ประเทศไทย 100 
บริษัท ไมเนอร แดร่ี จํากัด ผลิตและขายไอศครีม ประเทศไทย 100 
บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 
บริษัท อาร.จี.อาร.ฟูด เซอรวิส จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 
บริษัท เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส จํากัด ใหบริการดานอาหาร ประเทศไทย 51 
 และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ   
บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 95 
International Franchise Holding  เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศมาเลเซีย 100 
   (Labuan) Limited    
บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 
บริษัท เอส.แอล.อาร.ที จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 
    
บริษัทยอยของ International Franchise Holding (Labuan) Limited    
Franchise Investment Corporation of  เจาของลิขสิทธิ ์ หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 
   Asia Ltd.    
Beijing Lejazz Food & Beverage ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ 92.59 
   Co., Ltd.  ประชาชนจีน  
    
บริษัทยอยของบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด    
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย 100 
บริษัท บานโบราณเชียงราย จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย 100 
    
บริษัทยอยของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด     
บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด  ธุรกิจสปา หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 
   (เดิมช่ือ “บริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด”)    
M Spa Enterprise Management (Shianghai) Limited   ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ 100 
   (เดิมช่ือ “Mandara Spa Enterprise Management  ประชาชนจีน  
   (Shianghai) Limited”)      
    
บริษัทยอยของบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)    
บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด พัฒนาโครงการ ประเทศไทย 100 
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ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย 
 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2545  กลุมบริษัทไดรวมลงทุนในกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย ซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังกับ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  กองทุนรวมดังกลาวมีวัตถุประสงค เ พ่ือรวมลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย บริษัทไดนํางบการเงินของกองทุนรวมดังกลาวมารวมจัดทํางบการเงินรวม เพราะบริษัทมีอิทธิพลในการ
ควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของกองทุนรวม  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กลุมบริษัทถือหนวยลงทุนรอยละ 100 ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ค และ ง           
โดยท่ีผูถือหนวยลงทุนประเภท ค และ ง จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลภายหลังจากที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และ ข           
ไดรับไปแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และ ข ถือหนวยลงทุน ซึ่งมีมูลคาเงินลงทุน
ทั้งสิ้น 624.9 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 : 724.9 ลานบาท)โดยเปนผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับเงินปนผลในอัตรา   
ดอกเบี้ยที่กําหนดไว และมีสิทธิไดรับเงินปนผลกอนผูถือหนวยลงทุนประเภทอื่น ตามเน้ือหาในทางบัญชี  เงินลงทุน
ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และ ข  ถือเปนเงินกูยืมในงบการเงินรวม (หมายเหตุ 19)  

 
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)  

 
ในระหวางป บริษัทไดลงทุนเพ่ิมในหุนสามัญของ บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) จํานวน 2,238,900 หุน เปน
จํานวนเงินรวม 135 ลานบาท ซึ่งมีผลใหสัดสวนการถือหุนของกลุมบริษัทเพ่ิมขึ้นเปน 43,112,055 หุน คิดเปนรอยละ 
95.8 ในการลงทุนเพ่ิมดังกลาว มีคาความนิยมเกิดขึ้นจํานวน 28.3 ลานบาท 

 
บริษัท บานโบราณเชียงราย จํากัด  

 

ในระหวางป บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท บานโบราณเชียงราย จํากัด ใหแกบริษัท หัวหินรีซอรท จํากัด 
ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึง เปนจํานวนเงิน 145.6 ลานบาท โดยมีกําไรจากการจําหนายจํานวน 69.1 ลานบาท 
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ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 
บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด 
 
ในระหวางป กลุมบริษัทไดลงทุนเพ่ิมในหุนสามัญของ บริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด จํานวน 1,159,811 หุน        
เปนจํานวนเงินรวม 58.2 ลานบาท ซึ่งมีผลใหสัดสวนการถือหุนของกลุมบริษัทเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 100 ในการลงทุนเพ่ิม
ดังกลาว มีคาความนิยมเกิดขึ้นจํานวน 34.8 ลานบาท 
 
บริษัท ลักซเซอรี ลีมูซีน จํากัด 
 
ในระหวางป กลุมบริษัทไดจําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ลักซเซอรี ลีมูซีน จํากัด เปนจํานวนเงิน 27.3 ลานบาท 
โดยมีกําไรจากการจําหนายจํานวน 13.7 ลานบาท บริษัท ลักซเซอรี ลีมูซีน จํากัด เดิมเปนบริษัทยอยภายใตบริษัท      
โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) 
 

 ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัท ลักซเซอรี ลีมูซีน จํากัด มีดังน้ี 
 

 บาท 

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 10,763,846 
อุปกรณ - สุทธิ 23,795,653 
สินทรัพยอื่น  2,164,159 
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน (21,461,582) 
หน้ีสินอื่น (1,663,506) 

มูลคาสินทรัพยสุทธิ 13,598,570 
หัก  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน (27,300,000) 

กําไรจากการขายเงินลงทุน (13,701,430) 

  
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 27,300,000 
หัก  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในวันที่ขายบริษัทยอย (10,763,846) 

กระแสเงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 16,536,154 
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ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

R. G. E. (HKG) Limited 
 

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2549 ของ R.G.E. (HKG) Limited ที่นํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวม
เปนงบการเงินที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทยอยดังกลาวและยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ของบริษัทยอย  อยางไรก็ตามงบการเงินของบริษัทดังกลาวไมมีสาระสําคัญตองบการเงินรวม 
 
China Food Group Limited 
 
กอนป พ.ศ. 2548  International Franchise Holding (Labuan) Limited  ถือหุนใน China Food Group Limited (CFG) 
รอยละ 18.52 ของหุนที่ออก โดยถือเปนเงินลงทุนระยะยาวอื่น นอกจากน้ี International Franchise Holding (Labuan) 
Limited ยังไดจายเงินมัดจําจํานวนเงิน 1,700,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เปนคาสิทธิในการซื้อหุนที่ไมสามารถยกเลิกได
เพ่ือซื้อหุนสามัญของ CFG โดยจะตองใชสิทธิภายในวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 
 
ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 International Franchise Holding (Labuan) Limited ไดลงทุนเพ่ิมในหุนสามัญของ CFG 
อีกรอยละ 81.48 ของหุนที่ออกเปนจํานวนเงิน 31.7 ลานบาท ซึ่งมีผลใหกลุมบริษัทมีสัดสวนการถือหุนใน CFG เพ่ิมขึ้น
เปนรอยละ 100 ของหุนที่ออกและมีผลทําใหสถานะของเงินลงทุนใน CFG เปล่ียนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นเปนเงินลงทุน
ในบริษัทยอย ในการลงทุนเพ่ิมดังกลาวมีคาความนิยมเกิดขึ้นจํานวน 83.3 ลานบาท กลุมบริษัทไดรวมงบการเงินของ 
CFG ในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป กลุมบริษัทไดรับรูสวนแบงขาดทุนของ 
CFG กอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เปนจํานวน 12.8 ลานบาท โดยปรับกับกําไรสะสมในป พ.ศ. 2548 และรับรูสวนแบง
ขาดทุนจากการดําเนินงานของ CFG สําหรับป พ.ศ. 2548 จํานวน 18.9 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนสําหรับป พ.ศ. 2548 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 

39 

 
10 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

     

ราคาตามบัญชีตนป  301,954,123 126,911,919 180,941,672 91,251,171 

ซื้อเงินลงทุน - 83,257,936 - 7,285,167 

สวนแบงกําไรของบริษัทรวม - สุทธ ิ 141,851,465 91,784,268 141,229,052 82,405,334 

ราคาตามบัญชีปลายป 443,805,588 301,954,123 322,170,724 180,941,672 

 
บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด 
 
กลุมบริษัทไมไดนํางบการเงินของบริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมของ MFG มารวมใน             
การจัดทํางบการเงินรวม เน่ืองจากกลุมบริษัทไมมีอํานาจในการควบคุมเหนือบริษัทดังกลาว ถึงแมวากลุมบริษัทถือหุน
ในบริษัทดังกลาวในอัตรารอยละ 51 บริษัทใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวในงบการเงินรวม
และในงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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10 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 
 ข) เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 

 งบการเงินรวม - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
  จัดตั้งขึ้น ลักษณะความ ทุนที่ชําระแลว สัดสวนของการ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 

 ประเภทธุรกจิ ในประเทศ สัมพันธ ลานบาท ถือหุน (รอยละ) บาท บาท บาท 
         

บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ขายสิทธิในสถานที่พักผอน ประเทศไทย ผูถือหุน 40 50 22,999,292 260,601,565 - 
 โดยแบงเวลา        
         
บริษัทโคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 92.5 40 55,000,000 45,069,024 - 
         
Arabian Spa (Dubai) Limited ธุรกิจสปา ประเทศ 

สาธารณรัฐ
อาหรับเอมิเร็ตส 

 

ผูถือหุน 3.4 
(0.3 ลานเหรียญ 

ดีแรหม) 

49 1,667,936 726,876 - 

Eutopia Private Holding Limited โรงแรม ประเทศ 
สาธารณรัฐ 

มัลดีฟส 

ผูถือหุน 163.2 
(4 ลานเหรียญ 

สหรัฐฯ) 

50 81,590,000 43,154,395 - 

Sizzler China Pte Limited เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศสิงคโปร ผูถือหุน - 50 - 4,809,382 - 
         
บริษัท ซีเลค เซอรวสิ พารทเนอร จํากัด ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย ผูถือหุน 45     51 22,950,000 89,444,346 - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม      184,207,228 443,805,588 - 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 

 

41 

10 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 
 ข) เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 

 งบการเงินรวม - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
  จัดตั้งขึ้น ลักษณะความ ทุนที่ชําระแลว สัดสวนของการ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 

 ประเภทธุรกจิ ในประเทศ สัมพันธ ลานบาท ถือหุน (รอยละ) บาท บาท บาท 
         

บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ขายสิทธิในสถานที่พักผอน ประเทศไทย ผูถือหุน 40 50 22,999,292 118,232,036 - 
 โดยแบงเวลา        
         
บริษัทโคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 92.5 40 55,000,000 46,209,500 - 
         
Arabian Spa (Dubai) Limited ธุรกิจสปา ประเทศ 

สาธารณรัฐ
อาหรับเอมิเร็ตส 

 

ผูถือหุน 3.4 
(0.3 ลานเหรียญ 

ดีแรหม) 

49 1,667,936 1,646,532 - 

Eutopia Private Holding Limited โรงแรม ประเทศ 
สาธารณรัฐ 

มัลดีฟส 

ผูถือหุน 163.2 
(4 ลานเหรียญ 

สหรัฐฯ) 

50 81,590,000 76,228,876 - 

Sizzler China Pte Limited เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศสิงคโปร ผูถือหุน - 50 - 2,882,800 - 
         
บริษัท ซีเลค เซอรวสิ พารทเนอร จํากัด ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย ผูถือหุน 45     51 22,950,000 56,754,379 - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม      184,207,228 301,954,123 - 

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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10 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  (ตอ) 
 
 ข) เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

  จัดตั้งขึ้น ลักษณะความ ทุนที่ชําระแลว สัดสวนของการ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
 ประเภทธุรกจิ ในประเทศ สัมพันธ ลานบาท ถือหุน (รอยละ) บาท บาท บาท 

        
บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ขายสิทธิในสถานที่ ประเทศไทย ผูถือหุน 40 50 24,284,460 277,101,700 - 
 พักผอนโดยแบงเวลา        
บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 92.5 40(1) 55,000,000 45,069,024 - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม      79,284,460 322,170,724 - 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

  จัดตั้งขึ้น ลักษณะความ ทุนที่ชําระแลว สัดสวนของการ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
 ประเภทธุรกจิ ในประเทศ สัมพันธ ลานบาท ถือหุน (รอยละ) บาท บาท บาท 

        
บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ขายสิทธิในสถานที่ ประเทศไทย ผูถือหุน 40 50 24,284,460 134,732,172 - 
 พักผอนโดยแบงเวลา        
บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 92.5 40(1) 55,000,000 46,209,500 - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม      79,284,460 180,941,672 - 

(1) สัดสวนของการถือหุนในบริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด เทากับรอยละ 65.04 แตบริษัทมีสิทธิออกเสียงรอยละ 40 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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11 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 

     
บริษัทอื่น - สุทธ ิ 567,672,070 25,350,092 543,332,253 14,550 

บริษัทที่เก่ียวของกัน - สุทธิ 407,156,490 270,441,462 - 40,842,750 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 974,828,560 295,791,554 543,332,253 40,857,300 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
พ.ศ. 2549 

บาท 
พ.ศ. 2548 

บาท 
พ.ศ. 2549 

บาท 
พ.ศ. 2548 

บาท 
     

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 25,350,092 45,812,762 14,550 12,680 
ซื้อเงินลงทุน 500,174,289 149,722 497,303,083 - 
จําหนายเงินลงทุน (2,437,955) (5,972) - - 
โอนเงินลงทุนใน CFG ไปเปนเงินลงทุน     
   ในบริษัทยอย - (19,952,000) - - 

การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 44,585,644 (654,420) 46,014,620 1,870 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 567,672,070 25,350,092 543,332,253 14,550 
 

เงินลงทุนในบริษัทอื่นประกอบดวย 

 งบการเงินรวม 

 วิธีราคาทุน มูลคายุติธรรม 

 

พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

     
หลักทรัพยเผ่ือขาย, ราคาทุน 520,141,081 21,917,206 565,721,720 22,912,202 

ปรับ : สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม 45,580,639 994,996 - - 

หลักทรัพยเผ่ือขาย - สุทธ ิ 565,721,720 22,912,202 565,721,720 22,912,202 

     

เงินลงทุนท่ัวไป  1,950,350 2,437,890   

เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธ ิ 567,672,070 25,350,092   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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11 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ (ตอ) 
 
 ก) เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 วิธีราคาทุน มูลคายุติธรรม 

 

พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

     
หลักทรัพยเผ่ือขาย, ราคาทุน 497,308,817 5,733 543,332,253 14,550 

ปรับ  สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม 46,023,436 8,817 - - 

เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธ ิ 543,332,253 14,550 543,332,253 14,550 

 
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 
ในระหวางป บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน) จํานวน 9,710,573 หุน และ 8,069,627 หนวย เปนจํานวนเงินรวม 497.3 ลานบาท 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

     
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธ ิ 270,441,462 142,719,030 40,842,750 21,238,230 
หุนปนผลรับ 65,760,670 - - - 
ซื้อเงินลงทุน - 28,652,720 - 4,356,560 
จําหนายเงินลงทุน (21,024,662) - (17,077,960) - 

การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 91,979,020 99,069,712 (23,764,790) 15,247,960 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 407,156,490 270,441,462 - 40,842,750 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ (ตอ) 
 

 ข) เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 งบการเงินรวม  
        สัดสวนของ  สวนเกินทุนจาก  

  จัดตั้งขึ้น ลักษณะ ทุนที่ชําระแลว การถือหุน วิธีราคาทุน การตีมูลคายุติธรรม เงินลงทุนสุทธิ 
 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ความสัมพันธ ลานบาท (รอยละ) บาท บาท บาท 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549         
         
หลักทรัพยเผื่อขาย         
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จัดจําหนายสินคา ประเทศไทย ผูถือหุน 450 9.32 159,984,225 247,172,265 407,156,490 
 ใหบริการการจัดการและ        
 จัดจําหนายเครื่องบิน        
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน       159,984,225 247,172,265 407,156,490 
         

 งบการเงินรวม  
        สัดสวนของ  สวนเกินทุนจาก  

  จัดตั้งขึ้น ลักษณะ ทุนที่ชําระแลว การถือหุน วิธีราคาทุน การตีมูลคายุติธรรม เงินลงทุนสุทธิ 
 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ความสัมพันธ ลานบาท (รอยละ) บาท บาท บาท 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548         
         
หลักทรัพยเผื่อขาย         
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จัดจําหนายสินคา ประเทศไทย ผูถือหุน 371 11.58 115,248,216 155,193,246 270,441,462 
 ใหบริการการจัดการและ        
 จัดจําหนายเครื่องบิน        
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน       115,248,216 155,193,246 270,441,462 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ (ตอ) 
 
 ข) เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท  
        สัดสวนของ  สวนเกินทุนจาก  

  จัดตั้งขึ้น ลักษณะ ทุนที่ชําระแลว การถือหุน วิธีราคาทุน การตีมูลคายุติธรรม เงินลงทุนสุทธิ 
 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ความสัมพันธ ลานบาท  (รอยละ) บาท บาท บาท 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548         
         
หลักทรัพยเผื่อขาย         
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จัดจําหนายสินคา ประเทศไทย ผูถือหุน 371 1.76 17,077,960 23,764,790 40,842,750 
 ใหบริการการจัดการและ        
   จัดจําหนายเครื่องบิน        
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน      17,077,960 23,764,790 40,842,750 
         

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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12 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน  
 
บริษัทเปนบริษัทรวมของบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ดังน้ัน บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอยจึงถือเปนบริษัทที่เก่ียวของกัน   

 
ในระหวางป กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคากับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เก่ียวของกัน รายการคาดังกลาว 
เปนไปตามเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการตามปกติของการดําเนินธุรกิจและเปนไปตามเง่ือนไขการคาตามปกติ 
รายการคาที่สําคัญกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
 
นโยบายการคิดราคาสําหรบักิจการที่เก่ียวของกัน ประกอบดวย 
 

 นโยบายการคิดราคา 

  
รายไดจากการขายและซื้อสินคา ราคาตลาด 
รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ราคาตลาด 
รายไดคาเชา ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
คาสิทธิแฟรนชายส ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
รายไดคาบริการจัดการ และรายไดอื่น ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
ดอกเบี้ยรับ อัตราที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอัตราซึ่งอิงจาก 

   อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย 
คาเชาจาย ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
คาบริการจัดการจาย ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
คาลิขสิทธิ์ในการใชเครื่องหมายการคา ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
ดอกเบี้ยจาย อัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย 
 

 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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12 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 
รายการคาที่สําคัญกับบริษัทที่เก่ียวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 สามารถสรุป 
ไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 
รายไดจากการขาย     
บริษัทรวม 24,547,194 19,046,449 - - 

     
รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย     
บริษัทที่เก่ียวของกัน 97,300,000 - - - 

     
รายไดคาเชา     
บริษัทยอย - - 40,579,941 38,812,355 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 21,187,756 21,278,264 - - 
รวมรายไดคาเชา 21,187,756 21,278,264 40,579,941 38,812,355 

     
ดอกเบี้ยรับ     
บริษัทยอย - - 200,573,080 128,903,710 
บริษัทรวม 28,975,805 11,331,645 9,268,704 8,335,619 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 221,665 202,737 - - 
รวมดอกเบี้ยรับ 29,197,470 11,534,382 209,841,784 137,239,329 

     
รายไดคาบริการจัดการ     
บริษัทยอย - - 86,028,214 80,399,438 
บริษัทรวม 23,667,477 3,651,416 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 13,449,068 13,526,460 1,820,000 1,320,000 
รวมรายไดคาบริการจัดการ 37,116,545 17,177,876 87,848,214 81,719,438 

     
เงินปนผลรับ     
บริษัทที่เก่ียวของกัน 67,509,624 5,372,385 - 816,855 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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12 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน  (ตอ) 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 

รายไดอ่ืน     
บริษัทยอย - - 10,684,143 8,239,838 
บริษัทรวม 9,022,973 2,700,000 7,457,400 1,860,000 

รวมรายไดอื่น 9,022,973 2,700,000 18,141,543 10,099,838 
     

ซื้อสินคา     
บริษัทยอย - - 221,495 244,860 
บริษัทรวม 10,231 8,970 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 8,726,835 10,617,898 - - 

รวมคาซื้อสินคา 8,737,066 10,626,868 221,495 244,860 

     

คาเชา     
บริษัทยอย - - 12,492,804 11,696,281 
บริษัทรวม - 221,325 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 20,315,112 17,645,650 - - 

รวมคาเชา 20,315,112 17,866,975 12,492,804 11,696,281 

     

ดอกเบี้ยจาย     
บริษัทยอย - - 24,236,635 14,894,857 
บริษัทรวม - 296 - - 

รวมดอกเบี้ยจาย - 296 24,236,635 14,894,857 

     

คาบริการจัดการจาย     
บริษัทยอย - - 2,583,605 - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 49,887,911 40,222,295 9,206,720 10,212,000 

รวมคาบริการจัดการจาย 49,887,911 40,222,295 11,790,325 10,212,000 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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12 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน  (ตอ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 

     

คาลิขสิทธ์ิในการใชเคร่ืองหมายการคา     
บริษัทยอย - - 754,333 10,358,835 

     

คาใชจายอ่ืน      
บริษัทที่เก่ียวของกัน 8,062,556 2,984,163 3,151,399 513,349 

     

คาตอบแทนกรรมการ 6,350,000 4,629,032 4,010,000 2,130,000 

 
คาตอบแทนกรรมการเปนเบี้ยประชุมที่จายใหแกกรรมการของบริษัทตามขอกําหนดของมาตรา 90 ของ                 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  คาตอบแทนดังกลาวเปนผลประโยชนที่จายใหกรรมการตามที่ไดรับอนุมัติจาก              
ผูถือหุนในท่ีประชุมสามัญประจําป (โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่ เ ก่ียวของอื่นๆ ที่จายใหแก
กรรมการบริหาร) 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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12 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน  (ตอ) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 ยอดคงคางของรายการลูกหน้ี เจาหน้ี เงินทดรอง และเงินใหกูยืมแก/จาก
บริษัทที่เก่ียวของกัน สรุปไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 

ลูกหน้ีบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 208,433,720 105,405,026 
บริษัทรวม 50,230,939 13,432,987 1,862,606 2,743,444 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 81,316,349 2,021,628 26,425 - 

รวมลูกหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกัน  131,547,288 15,454,615 210,322,751 108,148,470 

 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 ของลูกหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกันแยกตามอายุหน้ีที่คางชําระ
ไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 102,912,656 8,753,330 48,001,535 37,634,590 
คางชําระนอยกวา 90 วัน 9,335,033 5,526,132 34,891,957 19,246,596 
คางชําระ 91 - 180 วัน 7,780,682 826,283 26,523,221 17,448,562 
คางชําระ 181 - 365 วัน 8,438,392 165,471 50,425,219 29,701,726 
คางชําระมากกวา 365 วัน 3,080,525 183,399 50,480,819 4,116,996 

รวมลูกหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกัน 131,547,288 15,454,615 210,322,751 108,148,470 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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12 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน  (ตอ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

     

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
     

บริษัทยอย  - - 3,365,115,985 2,521,861,776 
บริษัทรวม 441,500,000 372,961,741 8,000,000 167,536,741 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 2,890,000 3,286,800 - - 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เก่ียวของกัน 444,390,000 376,248,541 3,373,115,985 2,689,398,517 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

   

เจาหน้ีและเงินทดรองจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน   
บริษัทยอย  - - 45,623,115 12,491,710 
บริษัทรวม 1,278,611 308,318 - 5,922 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 2,524,110 3,795,887 - 3,874 

รวมเจาหน้ีและเงินทดรองจากบริษัทที่เก่ียวของกัน 3,802,721 4,104,205 45,623,115 12,501,506 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

     

เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 961,654,448 1,012,043,898 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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13 ท่ีดินและโครงการระหวางการพัฒนา 
 
ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนาแสดงที่ราคาทุนของโครงการตางๆ โดยมีบริษัทยอยดังตอไปน้ีเปนเจาของ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

   
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรต้ี ฟนด 62,468,464 62,468,464 
บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด 315,493,748 268,402,028 
บริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท จํากัด - 31,793,358 
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด 777,479,354 251,359,947 
บริษัท บานโบราณเชียงราย จํากัด - 179,534,265 
บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด  110,722,338 50,341,873 

บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด 15,162,372 15,063,380 

รวมท่ีดินและโครงการระหวางการพัฒนา 1,281,326,276 858,963,315 

 
 งบการเงินรวม 
 ลานบาท 
  

ภาระผูกพันเก่ียวกับการกอสรางและการซื้อสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 117.5 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการกอสรางและการซื้อสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 249.2 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยตางๆ มีภาระผูกพันจากการทําสัญญากอสรางและการซื้อสินทรัพยสําหรับ    
โครงการระหวางการพัฒนาที่ยังมิไดบันทึกเปนหน้ีสินเปนจํานวนเงิน 117.5 ลานบาท (พ.ศ. 2548 : 249.2 ลานบาท) 

 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
 งบการเงินรวม (บาท) 
   อาคารและ สวนปรับปรุง เครื่องตกแตง      
 ที่ดินและสวน  อุปกรณ อาคารและ ติดตั้งและอุปกรณ   เครื่องใชใน งานระหวาง  
 ปรับปรุงที่ดิน สิทธิการเชา ประกอบ สิทธิการเชา สํานักงาน อุปกรณอื่น ยานพาหนะ การดําเนินงาน กอสราง รวม 
           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548           
ราคาทุน 588,092,739 3,071,609,146 7,434,583,334  2,183,013,010 3,351,958,595 1,450,604,371 238,404,431 301,115,452 207,783,172 18,827,164,250 

หัก    คาเสื่อมราคาสะสม (102,061,919) (1,156,472,733) (2,773,950,742) (1,079,249,956) (2,255,676,195) (951,467,046) (169,704,426) (127,740,179) - (8,616,323,196) 

 คาเผื่อการดอยคา - - - - - (11,850,410) - - - (11,850,410) 

ราคาตามบัญชี - สทุธิ 486,030,820 1,915,136,413 4,660,632,592 1,103,763,054 1,096,282,400 487,286,915 68,700,005 173,375,273 207,783,172 10,198,990,644 
           

สําหรับปสิ้นสุด วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2549           
ราคาตามบัญชีตนป 486,030,820 1,915,136,413 4,660,632,592 1,103,763,054 1,096,282,400 487,286,915 68,700,005 173,375,273 207,783,172 10,198,990,644 

ซื้อสินทรัพย 1,728,537 32,180,083 7,842,594 302,824,216 259,316,832 164,462,384 10,290,840 87,191,203 549,915,119 1,415,751,808 

จัดประเภทใหม 45,898,426 (18,831,521) 252,966,004 325,914,513 195,874,071 4,228,925 21,962,182 (1,738,834) (826,273,766) - 

ตัดจําหนายสินทรัพย - (3,506,550) (93,635) (10,009,187) (1,909,138) (3,609,654) - (36,052,659) (4,810,111) (59,990,934) 

จําหนายสินทรัพย - (1,541,667) (75,188) (3,752,438) (7,250,962) (3,445,280) (2,769,375) (9,514,520) (28,000) (28,377,430) 

สินทรัพยลดลงเนื่องจากการขายเงินลงทุน           

   ในบริษัทยอย (หมายเหตุ 10) - - - - (122,624) - (23,673,029) - - (23,795,653) 

โอนมาจากบัญชีอื่น - - - - (3,372,663) 4,615,663 626,589 - 170,995,060 172,864,649 

สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที ่           

  เปนเงินตราตางประเทศ - - - (8,594,321) 11,938 82,856 (66,521) (258,540) - (8,824,588) 

คาเสื่อมราคา (8,464,039) (107,673,721) (340,301,592) (237,436,884) (398,710,381) (130,727,308) (25,617,904) (18,060,807) - (1,266,992,636) 

การดอยคา - สุทธิ - - - - - 11,850,410 - - - 11,850,410 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 525,193,744 1,815,763,037 4,580,970,775 1,472,708,953 1,140,119,473 534,744,911 49,452,787 194,941,116 97,581,474 10,411,476,270 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ  (ตอ) 
 

 งบการเงินรวม (บาท) 
   อาคารและ สวนปรับปรุง เครื่องตกแตง      
 ที่ดินและสวน  อุปกรณ อาคารและ ติดตั้งและอุปกรณ   เครื่องใชใน งานระหวาง  
 ปรับปรุงที่ดิน สิทธิการเชา ประกอบ สิทธิการเชา สํานักงาน อุปกรณอื่น ยานพาหนะ การดําเนินงาน กอสราง รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549           
ราคาทุน 612,995,289 3,065,099,197 7,703,892,664 2,773,610,927 3,658,181,383 1,458,962,891 183,832,836 325,422,011 97,581,474 19,879,578,672 

หัก    คาเสื่อมราคาสะสม (87,801,545) (1,249,336,160) (3,122,921,889) (1,300,901,974) (2,518,061,910) (924,217,980) (134,380,049) (130,480,895) - (9,468,102,402) 

ราคาตามบัญชี - สทุธิ 525,193,744 1,815,763,037 4,580,970,775 1,472,708,953 1,140,119,473 534,744,911 49,452,787 194,941,116 97,581,474 10,411,476,270 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท) 

   อาคารและ สวนปรับปรุง เครื่องตกแตง      
 ที่ดินและสวน  อุปกรณ อาคารและ ติดตั้งและอุปกรณ   เครื่องใชใน งานระหวาง  
 ปรับปรุงที่ดิน สิทธิการเชา ประกอบ สิทธิการเชา สํานักงาน อุปกรณอื่น ยานพาหนะ การดําเนินงาน กอสราง รวม 
           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548           
ราคาทุน 9,510,983 18,690,531 545,211,795 36,358,533 229,695,141 5,933,263 25,841,291 15,550,095 2,396,140 889,187,772 
หัก   คาเสื่อมราคาสะสม - (10,591,351) (232,579,695) (8,718,726) (142,374,412) (562,817) (14,679,134) (5,565,790) - (415,071,925) 

ราคาตามบัญชี - สทุธิ 9,510,983 8,099,180 312,632,100 27,639,807 87,320,729 5,370,446 11,162,157 9,984,305 2,396,140 474,115,847 
           

สําหรับปสิ้นสุด วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2549           
ราคาตามบัญชีตนป 9,510,983 8,099,180 312,632,100 27,639,807 87,320,729 5,370,446 11,162,157 9,984,305 2,396,140 474,115,847 
ซื้อสินทรัพย - - 3,590,651 - 5,635,175 2,083,064 2,350,000 7,354,178 9,970,097 30,983,165 
จัดประเภทใหม - - 6,510,065 - 1,236,509 4,615,663 - - (12,362,237) - 
ตัดจําหนายสินทรัพย - - - - - - - - (4,000) (4,000) 
จําหนายสินทรัพย - - - - (121,163) (85,789) (1,560,801) (643,771) - (2,411,524) 
คาเสื่อมราคา - (622,625) (24,483,804) (2,110,676) (20,764,006) (6,029,394) (2,312,892) (1,770,981) - (58,094,378) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 9,510,983 7,476,555 298,249,012 25,529,131 73,307,244 5,953,990 9,638,464 14,923,731 - 444,589,110 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
          

ราคาทุน           
หัก   คาเสื่อมราคาสะสม 9,510,983 18,690,531 555,312,511 36,358,533 240,743,898 7,925,828 24,650,005 21,683,504 - 914,875,793 
ราคาตามบัญชี - สทุธิ - (11,213,976) (257,063,499) (10,829,402) (167,436,654) (1,971,838) (15,011,541) (6,759,773) - (470,286,683) 

 9,510,983 7,476,555 298,249,012 25,529,131 73,307,244 5,953,990 9,638,464 14,923,731 - 444,589,110 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ) 
 

บริษัทยอยแหงหน่ึงไดจดจํานองที่ดินและอาคารของบริษัท เพ่ือค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะยาวที่ไดรับจากสถาบันการเงิน 
(หมายเหตุ 19) 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 บริษัทยอยบางแหงไดทําสัญญาขายและเชากลับคืนกับกองทุนรวมบริหาร                
สินทรัพยไทยและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี  การขายดังกลาวมีเง่ือนไขใหบริษัทยอยไถถอนคืนไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา โดยบริษัทยอยไดรับสิทธิในการเชาและซื้อคืนเปนอันดับแรก งบการเงินของกองทุนรวม   
ทั้งสองแหงดังกลาวไดถูกรวมในการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทและของ MFG ตามลําดับ สินทรัพยที่ขายและเชา   
กลับคืนเสมือนเปนการค้ําประกันการกูยืม (หมายเหตุ 19) การแสดงที่ดินและอาคารในงบการเงินรวมจึงไมเปล่ียนแปลง
จากการทําสัญญาดังกลาว 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยไดนําสินทรัพยซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 1,326 ลานบาท ไปค้ําประกันเงินกูยืม
ระยะยาว (หมายเหตุ 19) 

 

 งบการเงินรวม (1) งบการเงินเฉพาะบริษัท (2) 
 ลานบาท ลานบาท 

   

ภาระผูกพันเก่ียวกับการซื้อสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 35.6 - 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการซื้อสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 37.4 0.8 
 
(1)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยตางๆ มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาเก่ียวกับการกอสรางโรงแรมที่ยังมิได

บันทกึเปนหน้ีสินเปนจํานวนเงินประมาณ 35.6 ลานบาท (พ.ศ. 2548 : 37.4 ลานบาท) 
(2)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 บริษัทมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาเก่ียวกับการปรับปรุงหองพักและระบบตางๆ 

ของโรงแรม ที่ยังมิไดบันทึกเปนหน้ีสินเปนจํานวนเงินประมาณ 0.8 ลานบาท 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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15 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 ตนทุน 
การพัฒนา 
แฟรนชายส 

 
 

คาลิขสิทธิ ์

 
 

คาความนิยม 

 
คาความนิยม 

ติดลบ 

 
 

รวม 
      
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548      
ราคาทุน 154,681,421 88,160,303 1,930,725,691 (624,681,677) 1,548,885,738 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (149,818,999) (69,919,526) (257,584,641) 209,039,037 (268,284,129) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 4,862,422 18,240,777 1,673,141,050 (415,642,640) 1,280,601,609 
      
รายการท่ีเกิดในระหวางปสิ้นสุด      
   วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549      
ราคาตามบัญชีตนป 4,862,422 18,240,777 1,673,141,050 (415,642,640) 1,280,601,609 
ซื้อสินทรัพย 560,000 8,695,371 63,125,350 - 72,380,721 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปน      
   เงินตราตางประเทศ - (2,131,654) - - (2,131,654) 
คาตัดจําหนาย (1,205,619) (7,159,445) (68,848,627) 34,131,742 (43,081,949) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 4,216,803 17,645,049 1,667,417,773 (381,510,898) 1,307,768,727 
      
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549      
ราคาทุน 155,241,421 94,724,020 1,993,851,042 (624,681,677) 1,619,134,806 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (151,024,618) (77,078,971) (326,433,269) 243,170,779 (311,366,079) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 4,216,803 17,645,049 1,667,417,773 (381,510,898) 1,307,768,727 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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16 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินมัดจํา 205,179,481 167,429,013 3,563,233 3,611,473 
คาใชจายรอการตัดบัญชี 153,846,949 109,452,214 17,138,780 19,768,515 
ภาษีเงินไดรอรับคืน - 18,255,611 - - 
อื่น ๆ 48,531,189 35,384,114 6,181,193 - 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  407,557,619 330,520,952 26,883,206 23,379,988 
 

17 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ.2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท บาท บาท 

     

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 10,545,241 20,096,852 2,191,956 12,792,032 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,256,203,600 748,485,750 905,000,000 642,000,000 
รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ     
   เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,266,748,841 768,582,602 907,191,956 654,792,032 
 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเปนเงินกูยืมในสกุลเงินบาท 

 
18 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ.2549 พ.ศ. 2548 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจาหน้ีคากอสราง 99,468,372 73,859,218 5,690,213 7,172,712 
เจาหน้ีอื่น 309,387,370 260,451,780 14,702,795 7,834,140 
อื่นๆ 293,391,130 215,336,739 14,547,901 18,676,896 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 702,246,872 549,647,737 34,940,909 33,683,748 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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19 เงินกูยืมระยะยาว 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนด     
   ชําระภายในหน่ึงป     

   เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 330,610,000 482,900,000 60,000,000 54,040,000 

     
เงินกูยืมระยะยาว     
   เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 927,111,615 968,298,601 540,000,000 292,000,000 

   เงินกูยืมอื่น 1,010,640,000 1,174,900,000 - - 

 1,937,751,615 2,143,198,601 540,000,000 292,000,000 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 2,268,361,615 2,626,098,601 600,000,000 346,040,000 

     
 

ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาว สามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

     
ครบกําหนดภายใน 1 ป 330,610,000 482,900,000 60,000,000 54,040,000 
ครบกําหนดภายในระหวาง 2 - 5 ป 927,111,615 968,298,601 540,000,000 292,000,000 
ครบกําหนดเกินกวา 5 ป 1,010,640,000 1,174,900,000 - - 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 2,268,361,615 2,626,098,601 600,000,000 346,040,000 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 

 

61 

19 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549   
ราคาตามบัญชีตนป 2,626,098,601 346,040,000 
การกูเพ่ิม 308,000,000 308,000,000 
จายชําระคืนเงินกู (666,566,447) (54,040,000) 
ตนทุนในการจัดหาเงินกูยืมระยะยาว 829,461 - 

ราคาตามบัญชีปลายป 2,268,361,615 600,000,000 

 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่รวมอยูในงบการเงินรวมจํานวน 1,258 ลานบาท ประกอบดวย 
 
ก) เงินกูยืมของบริษัทประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 600 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราเงินฝาก

ประจํา 12 เดือนบวกอัตรารอยละคงที่ตอปและมีเง่ือนไขในการชําระคืนเงินตนทุกครึ่งป จํานวน 10 งวด งวดละ  
60 ลานบาท โดยเริ่มชําระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญ     
บางประการท่ีกําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู  

 
ข) เงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหน่ึงคงเหลือจํานวน 531 ลานบาท ค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินและอาคารของ

บริษัทยอย (หมายเหตุ 14) เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตราลอยตัวที่ตกลงกัน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระ
คืนในระหวางป พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552 

 
ค) เงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหน่ึงประเภทไมมีหลักประกันจํานวน 50 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตรา

รอยละคงที่ตอป และมีเง่ือนไขการชําระเงินคืนทุกเดือนเปนเวลา 36 เดือน โดยเริ่มการชําระคืนเดือนแรกวันที่       
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งบริษัทยอยดังกลาวจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการท่ีกําหนดไวตลอดอายุ
สัญญาเงินกู 

 
ง) เงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหน่ึงประเภทไมมีหลักประกันจํานวน 41 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ใน 3 ปแรก 

และอัตราลอยตัวในปที่ 4 และมีเง่ือนไขการชําระเงินคืนทุกครึ่งปเปนเวลา 7 งวด โดยเริ่มการชําระคืนงวดแรกวันที่ 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งบริษัทยอยดังกลาวจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการท่ีกําหนดไวตลอดอายุ
สัญญาเงินกู 

19 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ตอ) 

 
จ) เงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหน่ึงประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 36 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่และ

มีกําหนดชําระเงินคืนภายใน 4 ป โดยเริ่มการชําระคืนงวดแรกจํานวน 26 ลานบาทในไตรมาสท่ี 4 ของป พ.ศ. 2547 
ซึ่งบริษัทยอยดังกลาว จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการท่ีกําหนดไวตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 
เงินกูยืมอ่ืน 

 
เงินกูยืมอื่นจํานวน 1,011 ลานบาท เปนเงินกูยืมผานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสองแหง 

 
ก) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 625 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และประเภท ข ในกองทุนรวม

บริหารสินทรัพยไทย ซึ่งถือโดยธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนใน
อัตรารอยละคงท่ีและอัตรารอยละ MLR ลบดวยอัตรารอยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืม     
ดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป 

 
 กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณของ

กลุมบริษัทที่มีมูลคาทางบัญชีจํานวน 1,022 ลานบาท เพ่ือเปนหลักประกัน 
 
ข) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 386 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ทรัพยทวี ซึ่งถือโดยธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละ 
MLR ลบดวยอัตรา รอยละคงที่ตามท่ีระบุในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป  

 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณของกลุมบริษัทที่มีมูลคาทางบัญชีจํานวน 304 ลานบาท เพ่ือเปนหลักประกัน 

 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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19 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

 วงเงินกูยืม 
  
 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินกูยืมระยะยาวที่ยังไมไดใชดังตอไปน้ี 
  

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว     
 - หมดอายุภายใน 1 ป 1,300,000,000 108,000,000 1,300,000,000 108,000,000 
 - หมดอายุภายหลัง 1 ป - 200,000,000 - 200,000,000 

  1,300,000,000 308,000,000 1,300,000,000 308,000,000 

 
วงเงินกูยืมไดรับมาเพ่ือใชในการบริหารหุนกู 
 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2549 บริษัทไดทําสัญญากูยืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเปนวงเงินจํานวน 
1,300 ลานบาท เพื่อจุดประสงคในการไถถอนหุนกูของบริษัท อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัท  
ยังมิไดเบิกใชเงินกูยืมดังกลาว 
 
ราคาตามบัญชีของเงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

 
20 หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
พ.ศ. 2549 

บาท 
พ.ศ. 2548 

บาท 
พ.ศ. 2549 

บาท 
พ.ศ. 2548 

บาท 
     

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - 27,948,666 - - 

หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย - (1,493,538) - - 

 - 26,455,128 - - 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินถึงกําหนดชําระดังน้ี   
   สวนที่ถึงกําหนดภายใน 1 ป - 22,381,638 - - 

   สวนที่เกินกวา 1 ป - 4,073,490 - - 

 - 26,455,128 - - 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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21 หุนกู  
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 บาท บาท 
   

หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 106,250,000 212,500,000 
หุนกูระยะยาวถึงกําหนดนานกวาหน่ึงป 3,450,000,000 3,556,250,000 

รวมหุนกูระยะยาว 3,556,250,000 3,768,750,000 

 
การเปล่ียนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหดังน้ี 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  
ราคาตามบัญชีตนป 3,768,750,000 
ไถถอน (212,500,000) 

ราคาตามบัญชีปลายป 3,556,250,000 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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21 หุนกู (ตอ) 
 

 หุนกูประกอบดวย 
 

ก) หุนกูไมดอยสิทธิ ออกระหวางไตรมาสท่ีสามของป พ.ศ. 2545 ไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 
1,700,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมมูลคา 1,700 ลานบาท เพ่ือใชไถถอนหุนกูและจายคืน      
เงินกูยืมระยะยาวกอนครบกําหนด หุนกูน้ีมีอายุ 5 ป โดยแบงการชําระคืนเงินตนทุกงวดหกเดือน จํานวน 8 งวด   
งวดละ 106.25 ลานบาท ซึ่งครบกําหนดชําระคืนเงินตนงวดแรกเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และ จะครบกําหนด
ไถถอนงวดสุดทายจํานวน 850 ลานบาทในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550  ผูถือหุนกูจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
คงที่ตอป โดยบริษัทจะชําระดอกเบี้ยเปนงวดรายหกเดือน ทุกวันที่ 23 กุมภาพันธ และวันที่ 23 สิงหาคมของแตละป
ตลอดอายุหุนกู ภายใตเง่ือนไขของขอกําหนดสิทธิของผูถือหุนกูไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน 
การดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน การจายเงินปนผล และการจําหนายจายโอนทรัพยสินอันเปน
สาระสําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจหลัก 
 

ข) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท ออกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547     
มีอัตราดอกเบี้ยรอยละคงที่ตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2553  
 

ค) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 500 ลานบาท ออกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547          
มีอัตราดอกเบี้ยรอยละคงที่ตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2550 

 

ง) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,100 ลานบาท ออกในเดือนพฤษภาคม     
พ.ศ. 2548 มีอัตราดอกเบี้ยรอยละคงที่ตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2553  

 

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 19 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหน่ึงเปนวงเงินจํานวน 
1,300 ลานบาท  เพ่ือจุดประสงคในการไถถอนหุนกูของบริษัท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 หุนกูทั้งจํานวน
ที่จะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550 และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 จึงแสดงภายใตหน้ีสินไมหมุนเวียน 

 

ที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2548 ไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขาย    
หุนกูในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท โดยเปนหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดมีหลักประกันและ/หรือไมมีหลักประกันระยะยาว 
(ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีออก) และมีอายุไมเกิน 10 ป เพ่ือชําระคืนเงินกูยืมของบริษัททั้งระยะสั้นและ/
หรือระยะยาวและเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทยังไมไดเสนอขายหุนกูดังกลาว 
 

คณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหน่ึงไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูเพ่ิมเติม โดยเปนหุนกูไมสามารถแปลง
สภาพและไมควบใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท และมีอายุไมเกิน 6 ป อยางไรก็ตาม ณ วันที่         
31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยดังกลาวยังไมไดเสนอขายหุนกูดังกลาว 
 

ราคาตามบัญชีของหุนกูระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมี     
มูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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22 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 
 

 งบการเงินรวม 

     สวนเกิน  
 จํานวนหุน จํานวนหุน หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ มูลคาหุน รวม 
 สามัญ บุริมสิทธิ บาท บาท บาท บาท 

       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 2,413,257,641 63,520,000 2,413,257,641 63,520,000 487,212,152 2,963,989,793 
โอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุ       
   ไปสวนเกินมูลคาหุน - - - - 19,711,121 19,711,121 
หุนปนผล (หมายเหตุ 28) 242,488,278 - 242,488,278 - - 242,488,278 
การออกหุน 14,390,350 - 14,390,350 - 8,987,238 23,377,588 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 2,670,136,269 63,520,000 2,670,136,269 63,520,000 515,910,511 3,249,566,780 
การออกหุน 224,447,812 - 224,447,812 - 1,025,861,653 1,250,309,465 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 2,894,584,081 63,520,000 2,894,584,081 63,520,000 1,541,772,164 4,499,876,245 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

     สวนเกิน  
 จํานวนหุน จํานวนหุน หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ มูลคาหุน รวม 
 สามัญ บุริมสิทธิ บาท บาท บาท บาท 

       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 2,413,257,641 63,520,000 2,413,257,641 63,520,000 481,270,898 2,958,048,539 
โอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุ       
   ไปสวนเกินมูลคาหุน - - - - 19,711,121 19,711,121 
หุนปนผล (หมายเหตุ 28) 242,488,278 - 242,488,278 - - 242,488,278 
การออกหุน 14,390,350 - 14,390,350 - 8,987,238 23,377,588 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 2,670,136,269 63,520,000 2,670,136,269 63,520,000 509,969,257 3,243,625,526 
การออกหุน 224,447,812 - 224,447,812 - 1,025,861,653 1,250,309,465 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 2,894,584,081 63,520,000 2,894,584,081 63,520,000 1,535,830,910 4,493,934,991 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 หุนจดทะเบียนทั้งหมดไดแกหุนสามัญ 3,313,075,595 หุน และหุนบุริมสิทธิ 63,520,000 หุน 
(พ.ศ. 2548 : หุนสามัญ 3,097,854,371 หุน และหุนบุริมสิทธิ 200,000,000 หุน) ซึ่งมีมูลคาหุนละ 1 บาท โดยมี หุนสามัญ 
จํานวน 2,894,584,081 หุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 63,520,000 หุนที่ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว (พ.ศ. 2548 :     
หุนสามัญ 2,670,136,269 หุน และหุนบุริมสิทธิ 63,520,000 หุน) 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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22 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน (ตอ) 
 

จากการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2549 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเรื่องตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
 

22.1 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,297.9 ลานบาท เปน 3,161.4 ลานบาท โดยการยกเลิกหุนบุริมสิทธิจดทะเบียน 
ที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 136,480,000 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

 

22.2 การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 3,161.4 ลานบาท เปน 3,374.9 ลานบาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 3,311.4 ลานหุน  
และหุนบุริมสิทธิ 63.5 ลานหุน ในมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมตามที่กลาว       
ไวในหมายเหตุขอ 22.3 และเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญของบริษัทตามที่กลาว     
ไวในหมายเหตุขอ 23.2 

 

22.3 การออกและเสนอขายหุนสามัญของบริษัทจํานวน 182,844,550 หุนใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 15 หุนสามัญ     
หรือ 15 หุนบุริมสิทธิ เดิมตอ 1 หุนสามัญที่ออกใหม โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 5.85 บาท และระยะเวลาเสนอขาย
ระหวางวันที่ 19 ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2549 การเสนอขายน้ีไดมีผูถือหุนเดิมมาใชสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 
182,243,289 หุน คิดเปนเงินทุนทั้งสิ้น 1,066,123,241 บาท 

 

จากการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเรื่องตาง ๆ 
ดังตอไปน้ี 

 

ก) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,374.9 ลานบาท เปน 3,373.8 ลานบาท โดยการยกเลิกหุนสามัญจดทะเบียน        
ที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 1,082,081 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

 

ข) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 3,373.8 ลานบาท เปน 3,376.6 ลานบาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 3,313.1 ลานหุน 
ในมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และหุนบุริมสิทธิ 63.5 ลานหุน ในมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และการพิจารณาจัดสรร
หุนเพ่ิมทุนดังกลาวเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ไดจัดสรรใหแก
กรรมการและพนักงาน 

 

หุนบุริมสิทธิเปนหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมและแปลงสภาพ มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เงินปนผลไดกําหนดไว             
ลวงหนาดวยอัตรารอยละ 3.75 ของราคาที่เสนอขาย ผูถือหุนบุริมสิทธิไดรับเงินปนผลเฉพาะปที่บริษัทไดมีการประกาศ
จายเงินปนผล หากบรษิัทไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบุริมสิทธิไดในปใด เงินปนผลจะถูกสะสมไวเพ่ือจายใน
ปตอมาที่มีการประกาศจายเงินปนผล บุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่ออกหุนบุริมสิทธิ 
โดยหุนบุริมสิทธิจะเริ่มแปลงเปนหุนสามัญไดภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลา 4 ป นับจากวันที่ออกหุนบุริมสิทธิ     
ในระหวางป พ.ศ. 2547 บริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิเพ่ิมจํานวน 20,625,000 หุน เปนจํานวนเงิน 82.5 ลานบาท  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทยังไมไดบันทึกเงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธิ จํานวน 9,206,288 บาท เปนหน้ีสิน
ในงบการเงิน  



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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23 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 
 

23.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 
 

ที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2548 และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ของบริษัทเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2549 ไดมีมติใหบริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทจํานวนไมเกิน 287,695,792 หนวย และไมเกิน 18,284,455 หนวยตามลําดับ ใหแกผูถือหุน
สามัญเดิมในอัตราสวน 10 หุนสามัญ ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย โดยไมคิดมูลคา ใบสําคัญแสดงสิทธิ        
1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุนในราคาไมเกิน 6 บาท และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 24 เดือนนับแตวันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมจากการเสนอขาย
ครั้งน้ีเปนจํานวน 292,403,987 หนวย (ซึ่งรวมใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูถือหุน      
ที่เปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทจํานวน 17,791,764 หนวย) ในระหวางป พ.ศ. 2549 ไดมีผูใชสิทธิตาม         
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแลวจํานวน 20,700,423 หนวย คิดเปนเงินทุนทั้งสิ้น 124,202,538 บาท และคงเหลือ   
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิจํานวน 258,752,540 หนวย  
 

23.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 
 

 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
แลวโดยไมคิดมูลคาเปนจํานวน 5,000,000 หนวย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 มีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาวแลวจํานวน 3,842,437 หนวย ซึ่งในจํานวนน้ีเปนการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิในระหวางป 
พ.ศ. 2549 จํานวน 394,668 หนวย หรือคิดเปนจํานวนหุนสามัญ 5,441,800 หุน โดยเปนเงินรับคาหุนทั้งสิ้น 
12,801,982 บาท และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดมีการใชสิทธิจํานวน 762,895 หนวย อัตราการใชสิทธิ 
ซื้อหุนสามัญ คือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอหุนสามัญ 14.07522 หุนและราคาในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
เปนราคาตลาดหลังหักสวนลดรอยละ 5 โดยมีกําหนดเวลาสิ้นสุดการใชสิทธิในป พ.ศ. 2550 

 
ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ผูถือหุนของบริษัท ไดมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทเพ่ือจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยอีก จํานวน 123,800,000 
หุน โดยไมคิดมูลคา ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน ในราคา 2.98 บาท และใบสําคัญแสดง
สิทธิมีอายุ 5 ป นับจากวันที่ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งแรก บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยแลวเปนจํานวน 92,670,000 
หนวย ในระหวางป พ.ศ. 2549 ไดมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแลวจํานวน 15,835,000 หนวย    
คิดเปนเงินทุนทั้งสิ้น 47,181,704 บาท และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิจํานวน 76,670,000 หนวย  
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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23 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (ตอ) 
 

23.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีออกโดยบริษัทยอย 
 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท MFG  และ/หรือบริษัทยอย 
 

ในป พ.ศ.2545  MFG ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 1.6 ลานหนวย ใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอยโดยไมคิดมูลคา  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุนในราคาหุน
ละ 10 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิมีกําหนดอายุระยะเวลาการใชสิทธิจนถึงป พ.ศ. 2550  MFG ไดจัดสรรสิทธิ    
ดังกลาวทั้งสิ้นแลวจํานวน 420,000 หนวย โดยสิทธิจํานวน 126,000 หนวย สามารถเร่ิมใชไดในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2546 สวนอีก 126,000 หนวยสามารถเริ่มใชไดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 และสวนที่เหลือสามารถเริ่มใช
สิทธิไดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ไดมีผูใชสิทธิแลว จํานวน 385,000 หนวย 

 
24 หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2549 
บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

พ.ศ. 2549  
 บาท 

พ.ศ. 2548 
บาท 

      

 รายไดรับลวงหนา - 10,766,573 - - 
 รายไดรอตัดบัญชี 144,026,586 154,559,699 5,716,735 3,704,381 
 เงินมัดจําคาเชาและหน้ีสินอื่น 140,077,479 144,037,401 2,927,777 3,010,165 

 รวมหน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 284,104,065 309,363,673 8,644,512 6,714,546 

 
25 สํารองตามกฎหมาย 

 

ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทตองจัดสรรสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  
สํารองดังกลาวเปนสํารองที่ไมสามารถจัดสรรใหแกผูถือหุนได 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สํารองตามกฎหมายของบริษัทยอยจํานวน 79,015,518 บาท (พ.ศ. 2548 : 67,457,626 บาท) 
ไดรวมอยูในกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรในงบการเงินรวม 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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26 กําไรจากการดําเนินงาน 
 

รายการบางรายการที่รวมอยูในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงาน สามารถนํามาแยกตามลักษณะไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 25487 
 บาท บาท บาท บาท 
คาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ      
   และคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน 1,310,074,585 1,153,258,734 58,094,378 56,429,452 
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 2,472,064,923 2,114,367,654 235,773,449 208,757,447 

 
27 กําไรตอหุน 

 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย                
ถวงนํ้าหนักที่ชําระแลวและออกจําหนายในระหวางป 
 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียไดปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลดโดย            
ถือวาหุนสามัญเทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด บริษัทและบริษัทยอยมีหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 
(หมายเหตุ 22) และใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 23) 
 
ในการคํานวณจํานวนหุนสามัญที่เพ่ิมขึ้นหากมีการใชสิทธิ บริษัทคํานวณวาหากนําเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิจาก             
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูดังกลาวมาซื้อหุนสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉล่ียของปแลวจะมีหุนสามัญเพ่ิมขึ้น  
อีกเทาใด แลวนําจํานวนหุนสามัญสวนเพ่ิมดังกลาวมารวมกับหุนสามัญที่มีอยู ทั้งน้ีไมมีการปรับปรุงใด ๆ ในงบกําไร
ขาดทุน  



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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27 กําไรตอหุน (ตอ) 
 

ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด บริษัทคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักภายใตขอสมมติที่มีการแปลง
สภาพหุนสามัญปรับลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 มีจํานวน 216,684,140  หุน (พ.ศ. 2548 : 67,449,313 หุน)  
 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 หุน หุน 
   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชคํานวณกําไรตอหุน 2,864,620,598 2,666,227,424 

ปรับปรุงสําหรับหุนสามัญที่ถือโดยบริษัทยอย (176,973,223) (166,797,796) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน - สุทธิ 2,687,647,375 2,499,429,628 
   

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด   
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 153,164,140 3,929,313 

หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 63,520,000 63,520,000 

หุนสามัญเทียบเทาปรับลด 216,684,140 67,449,313 
   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 2,904,331,515 2,566,878,941 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 

 

72 

27 กําไรตอหุน (ตอ) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 บาท บาท 
   

กําไรสุทธิสําหรับป 1,280,099,420 1,061,110,298 

หัก : เงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธิ (9,206,288) (9,206,288) 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุน 1,270,893,132 1,051,904,010 
   

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 0.4729 0.4209 
   

กําไรสุทธิสําหรับป 1,280,099,420 1,061,110,298 

หัก  เงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธ ิ - - 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุน 1,280,099,420 1,061,110,298 
   

กําไรตอหุนปรับลด 0.4408 0.4134 

 
28 เงินปนผล 

 
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549 ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลกําไร
ของป พ.ศ. 2548 ใหแกผูถือหุนสามัญเดิมและผูมีสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไมเกิน 2,880,051,838 หุน 
ในอัตราหุนละ 0.125 บาท รวมเปนเงินไมเกิน 360.0 ลานบาท และผูถือหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพในอัตราคงที่รอยละ 
3.75 ของราคาเสนอขายคิดเปนเงิน 9.2 ลานบาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้นไมเกิน 369.2 ลานบาท  

 
 เงินปนผลท้ังสิ้นจํานวน 367.4 ลานบาท ไดจายใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 (พ.ศ. 2548 :          

เงินปนผล 300.2 ลานบาท และหุนปนผล 242.5 ลานบาท)  เงินปนผลดังกลาวรวมถึงที่จายใหแกผูถือหุนที่เปนบริษัท
ยอยแหงหน่ึงของบริษัทจํานวน 22.2 ลานบาท (พ.ศ. 2548 : 18.2 ลานบาท และหุนปนผล 15.2 ลานหุน) เงินปนผล   
จํานวนน้ีไดถูกรวมกลับเขาในบัญชีกําไรสะสมรวมและบัญชีกําไรสะสมของบริษัท 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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29 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
 

กลุมบริษัทมีความเส่ียงเปนปกติจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศในตลาด 
และจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญารวมทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว กลุมบริษัท  
ไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือเพ่ือการคา 
 

ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย 
 

ความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาด ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการ  
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของกลุมบริษัทสวนใหญเปนอัตราคงท่ี  
ในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย กลุมบริษัทใชตราสารอนุพันธทางการเงิน ซึ่งสวน
ใหญคือ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่มีไวเพ่ือชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา        
ดอกเบี้ยสําหรับรายการเงินกูโดยเฉพาะเจาะจง 

  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่เปดสถานะไวมีเงินตนจํานวน 750 ลานบาท โดยมี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวและจะหมดอายุในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงเปนปกติจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เน่ืองจากกลุมบริษัทมีลูกหน้ีและเจาหน้ีที่เปน
สกุลเงินตราตางประเทศ  และเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในตางประเทศ กลุมบริษัทใชตราสารอนุพันธ     
ทางการเงินดังน้ี 
 
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
 
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนามีไวเพ่ือชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา      
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศสําหรับรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 วันครบกําหนดชําระเงินของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปดสถานะไว
มีอายุระหวาง 1 เดือนถึง 1 ป จํานวนเงินในสกุลเงินบาทที่จะตองจายตามสัญญามีจํานวน 200.9 ลานบาท 
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29 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 

 
ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 
 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงเปนปกติจากการใหสินเช่ือที่เก่ียวกับลูกหน้ี อยางไรก็ตาม การกระจุกตัวของความเสี่ยงดานการ
ใหสินเช่ือที่เปนผลจากลูกหน้ีการคา เกิดขึ้นแบบจํากัดเน่ืองจากกลุมบริษัทมีลูกคาจํานวนมากราย  ดังน้ันกลุมบริษัท           
ไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหลาน้ัน 
 
มูลคายุติธรรม 
 
มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยที่เปดสถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เปนหน้ีสินสุทธิจํานวน 
1,083,288 บาท (พ.ศ. 2548 : เปนหน้ีสินสุทธิจํานวน 821,918 บาท) 

 
มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปดสถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เปนหน้ีสิน
สุทธิจํานวน 402,438 บาท (พ.ศ. 2548 : ไมมี) 
 
สินทรัพยทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาว โดยมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด นอกจากน้ีเงินกูยืมของบริษัทยอยยังคงมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังน้ัน     
ฝายบริหารจึงเช่ือวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาว แสดงมูลคาไมแตกตางจากมูลคา      
ยุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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30 ภาระผูกพัน 
 

เฉพาะบริษัท 
 
- บริษัทไดทําสัญญาสิทธิในการใชเครื่องหมายการคากับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ โดยบริษัทผูกพันที่จะตองจาย

คาธรรมเนียมการใชเครื่องหมายการคาและการจัดการดานการตลาดระหวางประเทศเปนอัตรารอยละของรายได              
คาหองพักทั้งหมดตามท่ีระบุไวในสัญญา สัญญาน้ีจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 

 
- บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินเพ่ือใชเปนที่ต้ังอาคารโรงแรมของบริษัทมีกําหนดเวลาเชา 30 ป จนถึงป พ.ศ. 2561            

โดยบริษัทผูกพันที่จะจายคาเชาตามอัตรารอยละของรายไดรวมซึ่งจะปรับเพ่ิมขึ้นในแตละปจนถึงอัตรารอยละคงที่
ของรายไดรวมตอปตามที่กําหนดในสัญญาหรือตามอัตราคาเชาขั้นตํ่าตามที่กําหนดในสัญญาแลวแตอยางใด             
จะสูงกวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทมีภาระผูกพันตามอัตราคาเชาขั้นตํ่าตามที่กําหนดในสัญญาที่จะตอง
จายในอนาคตเปนจํานวนเงินประมาณ 60 ลานบาท 

 
- บริษัทไดทําสัญญาเชาพ้ืนที่และสัญญาบริการกับบริษัทยอยแหงหน่ึงเพ่ือเปดภัตตาคารและศูนยออกกําลังกาย ซึ่ง

บริษัทมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาตามสัญญาเชาพ้ืนที่และสัญญาบริการเปนจํานวนเงินประมาณ 9.8 ลานบาท  
นอกจากน้ี บริษัทยังผูกพันที่จะตองชําระคาธรรมเนียมในการใชพ้ืนที่เพ่ือจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมใหกับ        
บริษัทยอยแหงน้ีในอัตรารอยละของรายไดคาอาหารและเครื่องด่ืมที่บริษัทขายไดตามที่ระบุในสัญญาโดยสัญญา      
ตาง ๆ เหลาน้ีจะสิ้นสุดภายในป พ.ศ. 2551 

 
- บริษัทไดออกหนังสือค้ําประกันเพ่ือค้ําประกันโครงการลงทุนในตางประเทศของบริษัทที่เก่ียวของกันแหงหน่ึงเปน

จํานวนเงิน 2.4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2548 : 2.4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 
- บริษัทไดค้ําประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทยอยแหงหน่ึงจํานวน 240 ลานบาท กับธนาคารแหงหน่ึง อยางไรก็ตาม   

วงเงินสินเช่ือดังกลาวยังไมมีการเบิกใช 
 
- บริษัทไดทําสัญญาการใชสิทธิในเครื่องหมายการคากับบริษัทยอยแหงหน่ึงในการน้ี บริษัทผูกพันที่จะจายคาธรรมเนียม

การใชสิทธิในเครื่องหมายการคาเปนอัตรารอยละของรายไดตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีมีกําหนดระยะเวลา 10 ป 
โดยจะสิ้นสุดในป พ.ศ. 2554 

 
- บริษัทไดค้ําประกันสัญญาเชาชวงพ้ืนที่รานคาระหวางบริษัทยอยแหงหน่ึงกับบริษัทยอยอีกแหงหน่ึงเปนจํานวนเงิน 

89 ลานบาท 
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30 ภาระผูกพัน (ตอ) 
 

สวนของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริหารโรงแรมกับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ  โดยบริษัทคูสัญญารับเปน                
ผูบริหารงานโรงแรมของบริษัทยอยในการน้ี บริษัทยอยผูกพันที่จะจายคาธรรมเนียมการบริหารโรงแรมในอัตรา
ระยะเวลา และวิธีการคํานวณตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีมีกําหนดระยะเวลา 20 ป สิ้นสุดในป พ.ศ. 2564 ซึ่งสัญญา
จะสามารถตออายุไดอีก 10 ป 

 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานโรงแรมของบริษัทยอยกับบริษัทสามแหง 
โดยบริษัทยอยจะไดรับบริการและไดใชสิทธิและจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ที่ระบุไวในสัญญา รวมท้ังผูกพัน 
ที่จะจายคาธรรมเนียมตาง ๆ ในอัตราระยะเวลาและวิธีการคํานวณดังที่กลาวไวในแตละสัญญาซึ่งสัญญาทั้งหมดมีผล
ใชบังคับต้ังแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 และสิ้นสุดเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

- บริษัทยอยสี่แหงไดทําสัญญาเชาที่ดินมีกําหนดเวลาเชาระหวาง 30 ถึง 42 ป ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ. 2525, วันที่   
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2530, วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 และวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2537  ตามลําดับ โดยบริษัทยอย
ผูกพันที่จะตองจายคาเชาตามอัตรารอยละคงที่ของรายไดรวมซึ่งจะปรับเพ่ิมขึ้นในแตละปจนถึงอัตรารอยละคงที่ของ
รายไดรวมตอปตามที่กําหนดในสัญญาหรือตามอัตราคาเชาขั้นตํ่าตามที่กําหนดในสัญญาแลวแตอยางใดจะสูงกวา    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามอัตราคาเชาที่ดินขั้นตํ่าที่ระบุไวในสัญญาเชาที่จะตองจาย
ในอนาคตเปนจํานวนเงินประมาณ 198 ลานบาท (พ.ศ. 2548 : 211 ลานบาท) 

 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการความชวยเหลือทางเทคนิคและใชเครื่องหมายการคาและช่ือทางการคา              
กับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ โดยบริษัทยอยจะตองจายคาธรรมเนียมซึ่งคํานวณเปนอัตรารอยละของยอดขาย
ตามที่ระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา 4 ปโดยสิ้นสุดในป  พ.ศ. 2541 หลังจากนั้นสัญญา             
จะตออายุสัญญาไดอีก 3 ครั้ง ครั้งละ 5 ป 

 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาสิทธิสําหรับการดําเนินกิจการโรงภาพยนตรกับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ            
โดยบริษัทยอยผูกพันที่จะจายคาธรรมเนียมตามจํานวนเงินที่ระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา            
1 ป โดยจะสิ้นสุดในป พ.ศ. 2550 ซึ่งสัญญาน้ีจะสามารถตออายุสัญญาไดอีกครั้งละ 1 ป 

 

- บริษัทยอยสองแหงไดทําสัญญาการบริหารโรงแรมซึ่งรวมถึงการจัดการดานการตลาดระหวางประเทศและ                
การใชสิทธิในการใชเครื่องหมายการคากับบริษัทแหงหนึ่งในตางประเทศ โดยบริษัทยอยผูกพันที่จะตองจาย       
คาธรรมเนียมเปนอัตรารอยละของรายไดคาหองทั้งหมดตามท่ีระบุไวในสัญญา สัญญาน้ีจะสิ้นสุดลงในระหวางป 
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2556 

 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาคาบริการโฆษณา, คาสิทธิ และสัญญาความชวยเหลือในการจัดการและดําเนินงาน
สําหรับภัตตาคารโรงแรมกับบริษัทตาง ๆ ในตางประเทศ โดยบริษัทยอยจะตองจายคาธรรมเนียมการบริการเปน
อัตรารอยละของรายไดทั้งหมดของภัตตาคารเหลาน้ันตามที่ระบุในสัญญา สัญญาเหลาน้ีจะหมดอายใุนป พ.ศ. 2558 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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30 ภาระผูกพัน  (ตอ) 
 

สวนของบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 
 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการและสัญญาเชาพ้ืนที่เพ่ือใชในการดําเนินงานกับบริษัทอื่น ๆ โดยบริษัทยอย
จะตองจายคาบริการและคาเชาตามอัตรารอยละคงที่ของรายไดรวมตามที่กําหนดในสัญญา ซึ่งสัญญาเหลาน้ีจะ
หมดอายุในระหวางป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2553 

 

- บริษัทยอยสี่แหงไดทําสัญญาลิขสิทธิ์เพ่ือใหไดสิทธิในการดําเนินงานรานอาหารตางๆ โดยบริษัทยอยเหลาน้ัน
จะตองจายคาตอบแทนโดยคิดจากรอยละของยอดขาย และปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงตามที่ระบุไวในสัญญา                
คาลิขสิทธิ์จายไดรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร 

 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานโรงแรมของบริษัทยอยกับบริษัทสามแหง 
โดยบริษัทยอยจะไดรับบริการและไดใชสิทธิและจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ที่ระบุไวในสัญญา รวมท้ังผูกพัน           
ที่จะจายคาธรรมเนียมตาง ๆ ในอัตราระยะเวลาและวิธีการคํานวณดังที่กลาวไวในแตละสัญญา ซึ่งสัญญาทั้งหมด        
มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และสิ้นสุดวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และเมื่อสัญญาหมดอายุแลว     
จะตออายุไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 15 ป 

 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเพ่ือเชาที่ดินซึ่งเปนที่ต้ังโรงแรมของบริษัท ตามสัญญาเชาน้ี บริษัทยอยไดโอน   
กรรมสิทธิในอาคารโรงแรมและสวนปรับปรุงใหแกผูใหเชา บริษัทยอยผูกพันที่จะชําระคาเชาตามอัตราที่กําหนดใน
สัญญาเชา สัญญาเชามีกําหนดเวลา 30 ป สิ้นสุดในป พ.ศ. 2556 และเม่ือสัญญาเชาหมดอายุแลวจะขอตออายุสัญญา
เชาไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 15 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามอัตราคาเชาขั้นตํ่าตามที่
กําหนดในสัญญาที่จะตองจายในอนาคตดังน้ี 

 

 ป  ลานบาท 

 พ.ศ. 2550  3.79 
 พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556  49.46 

   53.25 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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30 ภาระผูกพัน  (ตอ) 
 

สวนของบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 
 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาที่ดินและอาคารกับสํานักงานพระคลังขางที่เพ่ือสรางอาคารชุดพักอาศัย            
ตามสัญญาเชาน้ี บริษัทยอยผูกพันที่จะชําระคาเชาเปนรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกัน สัญญาเชามีกําหนดเวลา 15 เดือน 
สิ้นสดุวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549  

 

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทยอยดังกลาวไดเสนอโครงการปลูกสรางอาคารชุดพักอาศัยเพ่ือขอขยายเวลาการเชา     
ออกไปตอสํานักงานพระคลังขางที่ และไดตกลงยินยอมตามเง่ือนไขที่สํานักงานพระคลังขางที่ไดกําหนดไว ซึ่งได
รวมถึงเง่ือนไขวาอาคารที่จะปลูกสรางตองขออนุญาตปลูกสรางในนามสํานักงานพระคลังขางที่และสํานักงานพระ
คลังขางที่เปนเจาของกรรมสิทธิอาคารและสิ่งปลูกสรางอื่น ๆ บนที่ดินดวย โดยบริษัทยอยเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด
จนการปลูกสรางอาคารโครงการดังกลาวแลวเสร็จ ซึ่งในระหวางการปลูกสรางอาคารน้ี บริษัทยอยตองชําระคาเชา
ใหแกสํานักงานพระคลังขางที่เปนรายเดือน นอกจากน้ีบริษัทยอยตองชําระคาหนาดินแกสํานักงานพระคลังขางที่ใน
วันทําสัญญารับทําการปลูกสรางและเชาที่ดินกับอาคารที่ปลูกสราง โดยสัญญาเชามีอายุ 30 ปนับแตวันที่ครบกําหนด
ระยะเวลาการปลูกสรางตามที่ตกลงกัน หรือวันที่การปลูกสรางอาคารเสร็จเรียบรอยแลวแตอยางไรจะถึงกอน โดย
บริษัทยอยผูกพันที่จะชําระคาเชาเปนรายเดือน คาหนาดินและคาเชาทั้งหมดต้ังแตการปลูกสรางจนสิ้นสุดสัญญาเชา
ดังกลาวน้ีคิดเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 635.5 ลานบาท แตอยางไรก็ตาม ภาระผูกพันน้ีจะมีผลเมื่อบริษัทยอย       
ไดดําเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งใบอนุญาตตาง ๆ ที่จําเปนจากหนวยงานราชการที่เก่ียวของ และไดทําสัญญารับทําการ
ปลูกสรางและเชาที่ดินกับอาคารที่ปลูกสรางกับสํานักงานพระคลังขางที่เปนที่เรียบรอยแลวเทาน้ัน 

 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 บริษัทยอยมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาพ้ืนที่ภัตตาคาร (สัญญาเชา
มีอายุต้ังแต 6 - 30 ป) ซึ่งจะตองจายดังตอไปน้ี 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 ลานบาท ลานบาท 

   
ภายใน 1 ป 226 194 
ระหวาง 2 ป - 5 ป 338 277 
หลังจาก 5 ป 218 218 

รวม 782 689 
 

นอกจากน้ียังมีคาเชาพ้ืนที่ภัตตาคารบางแหงซึ่งบริษัทตองจายเปนอัตรารอยละของยอดขายหรือยอดขายสุทธิตาม         
ที่ระบุไวในสัญญา 
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31 หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
 
กลุมบริษัทไดใหหนังสือค้ําประกันตอไปน้ีในการดําเนินธุรกิจปกติ 
 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

  
ลานบาท 

ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ 

 
ลานหยวน 

    

หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 130.0 - - 
หนังสือค้ําประกันที่กลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงินเพ่ือค้ําประกัน    
   สินเช่ือของกลุมบริษัท  794.6 2.7 135 

 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

  
ลานบาท 

ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ 

 
ลานหยวน 

    

หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 89.4 - - 
หนังสือค้ําประกันที่กลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงินเพ่ือค้ําประกัน    
   สินเช่ือของกลุมบริษัท  763.3 2.6 20 

 
32 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

 
กลุมบริษัทและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ถึงรอยละ 7.5 และบริษัทจายสมทบให
ในอัตรารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย 
จํากัด ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 
 



 

 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

 


