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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
และการประกอบกิจการโรงแรมและภัตตาคาร  กลุมบริษัทประกอบกิจการสวนใหญในประเทศไทยและประกอบ
กิจการในประเทศตางๆ ไดแก ประเทศสิงคโปร ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐ   มัลดีฟส 
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส เปนตน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
 

2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปน้ี 
 

2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต            
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี     
พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอ   
รายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ
งบการเงิน ยกเวนเงินลงทุนบางประเภทซึ่งใชมูลคายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี 
 

การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกําหนดใหฝายบริหารประมาณการ
และกําหนดสมมติฐานที่เก่ียวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหน้ีสิน รวมทั้งเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพย
และหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว 
ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาตัวเลขประมาณการไดจัดทําขึ้นดวยความเขาใจที่ดีที่สุด   
ในเหตุการณและสิ่งที่ไดกระทําไปในปจจุบัน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเปนภาษาไทย        
ในกรณีที่มีความหมายขัดแยงกันหรือมีความแตกตางในการตีความระหวางสองภาษา ใหใชงบการเงินตามกฎหมาย
ฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหมและการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี 
 
ในระหวางป พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศเรื่อง มาตรฐานการบัญชีใหม และมาตรฐานการ
บัญชีซึ่งไดมีการปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี  
 

มาตรฐานการบัญชีซึ่งไดมีการปรับปรุงใหม 
ฉบับที่ 25   เรื่อง งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 29   เรื่อง สัญญาเชา 
ฉบับที่ 31   เรื่อง สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 33   เรื่อง ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 35   เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 39   เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 41   เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 43   เรื่อง การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 49   เรื่อง สัญญากอสราง 
 

มาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม 
ฉบับที่ 51   เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่ออกใหมขางตนมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มี 
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ยกเวน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง สัญญาเชา 
ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับสัญญาเชาทุกประเภทท่ีมีวันเริ่มตนสัญญาเชาในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป 
 

ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินและเห็นวา มาตรฐานการบัญชีดังกลาวไมมีผลอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
ที่นําเสนอ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 เรื่อง การรวม
ธุรกิจ อาจจะมีผลกระทบตอกลุมบริษัท ดังน้ี 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 : การนําเสนองบการเงิน รวมถึงการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมที่เก่ียวกับการใชดุลยพินิจและ 
การประมาณการของฝายบริหารท่ีใชโดยกลุมบริษัท สําหรับป พ.ศ. 2551 ที่จําเปนตองเปดเผยเพ่ิมเติมคือการประมาณการ 
คาเสื่อมราคาและการดอยคาของคาความนิยม 
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหมและการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ) 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 : การรวมธุรกิจกําหนดใหตองมีการทดสอบการดอยคาของคาความนิยมที่มีอายุการใชงาน 
ไมจํากัดทุกป และไมอนุญาตใหมีการตัดจําหนาย นอกจากน้ัน กลุมบริษัทตองประเมินการวัดมูลคาสินทรัพย หน้ีสิน 
และหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อใหมที่เก่ียวของกับคาความนิยมติดลบ และตองรับรูสวนเกินที่คงเหลือจาก
การประเมินใหมดังกลาวในกําไรหรือขาดทุนทันที ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทแสดงคาความนิยม และ
คาความนิยมติดลบจํานวน 1,606,884,652 บาท และ (351,802,316) บาท และคาตัดจําหนายประจําปจํานวน 66,519,084 บาท  
และ (34,131,742) บาท ตามลําดับ การเปล่ียนนโยบายการบัญชีน้ีมีผลบังคับใหปรับปรุงไปขางหนา 
 

มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 
และบริษัทยังไมไดนํามาใชงวดปปจจุบัน 
 

ฉบับที่ 36   เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 54   เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
 

มาตรฐานดังกลาวคาดวาจะไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
 

2.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

บริษัทยอย หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญในกลุมบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออมมากกวาก่ึงหน่ึงของสิทธิ
ในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทยอยดังกลาว
ไดถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงินโดยเริ่มต้ังแตวันที่บริษัทใหญมีอํานาจควบคุม จนถึงวันที่บริษัทใหญไมมีอํานาจ
ในการควบคุมอีกตอไป กลุมบริษัทใชวิธีซื้อสําหรับการบันทึกการไดมาซึ่งบริษัทยอย ตนทุนการไดมาซึ่งบริษัทยอย   
วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่สงมอบใหในการไดมา มูลคาของหุนที่ออกให หรือหน้ีสินที่ตองรับผิดชอบ 
ณ วันที่ไดมา และยังรวมถึงตนทุนที่สัมพันธโดยตรงกับการไดมาน้ัน สวนของจํานวนตนทุนการไดมาซึ่งบริษัทยอย 
ที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ไดมาจะบันทึกเปนคาความนิยม (หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอที่ 2.12  อธิบายนโยบายการบัญชีเก่ียวกับคาความนิยม) รายการและยอดคงเหลือระหวางกลุมบริษัท ตลอดจน 
กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นไดตัดออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว นโยบายการบัญชีสําหรับบริษัทยอยจะเปล่ียนแปลง 
เพ่ือใชนโยบายการบัญชีเดียวกับของกลุมบริษัทในการจัดทํางบการเงินรวม ขอมูลเก่ียวกับสวนของผูถือหุนสวนนอย 
ไดแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบดุลรวมและงบกําไรขาดทุนรวม 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีราคาทุน 
 

รายช่ือของบริษัทยอยของกลุมบริษัท และผลกระทบทางการเงินจากการซื้อบริษัทยอย ไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 12 
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 

2.4 เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 
 

บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุม กิจการรวมคาเปนกิจการที่กลุม
บริษัทมีอํานาจควบคุมรวมกัน 
 

เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคาแสดงในงบการเงินรวมโดยใชวิธีสวนไดเสีย ซึ่งวิธีดังกลาวจะทําใหสวนแบง
กําไรหรือขาดทุนภายหลังการไดมาที่เปนสวนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและกิจการรวมคาจะบันทึกไวในงบกําไร
ขาดทุน และสวนแบงในสวนของความเคล่ือนไหวในสํารองสวนเกินทุนภายหลังการไดมา จะบันทึกไวในสวนของ
สํารองสวนเกินทุน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับตนทุนของเงินลงทุน รายการกําไร
หรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทรวมและกิจการรวมคาถูกตัดบัญชีเทาที่กลุม
บริษัทมีสวนไดเสียในบริษัทรวมและกิจการรวมคาน้ัน เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงดังกลาว ซึ่งมี
หลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการดอยคา เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคารวมถึงคาความนิยมที่เกิด
จากการไดมา (สุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม) กลุมบริษัทตองไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไปเมื่อสวนแบงขาดทุนของ
กลุมบริษัทในบริษัทรวมและกิจการรวมคามีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวม
และกิจการรวมคา เวนแตกลุมบริษัทเกิดภาระหน้ีหรือตองจายชําระหน้ีแทนบริษัทรวมและกิจการรวมคา นโยบายการ
บัญชีสําหรับบริษัทรวมและกิจการรวมคาจะเปล่ียนแปลงเพ่ือใชนโยบายการบัญชีเดียวกับของกลุมบริษัทในการจัดทํา
งบการเงินรวม 

 

เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคาแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีราคาทุน 
 

รายช่ือของบริษัทรวมและกิจการรวมคาของกลุมบริษัทไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 
 

2.5 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
 

รายการตางๆ ในงบการเงินของแตละกิจการวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินประเทศน้ันๆ  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษัทนําเสนอในสกุลเงินบาท 
 

กลุมบริษัทแปลงคารายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีเกิดขึ้นใหเปนเงินสกุลบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ที่เกิด
รายการ และแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินสกุลบาท
โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิด
จากการแปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินดังกลาว ไดบันทึกทันทีในงบกําไรขาดทุน  

 

งบกําไรขาดทุนของหนวยงานตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหวางป            
รายการในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล ผลตางจากการแปลงคารายการ 
ในงบการเงินดังกลาวจะแสดงภายใตสวนของผูถือหุน จนกระท่ังกลุมบริษัทจําหนายหนวยงานตางประเทศ จึงบันทึก
ผลตางดังกลาวเปนสวนหน่ึงของกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหนวยงานตางประเทศน้ัน 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

17 

 
2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 

2.6 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน ลูกหน้ีการคา            
ลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน และเงินใหกูยืมแกบริษัทที่เก่ียวของกัน หน้ีสินทางการเงินที่แสดงอยูในงบดุลประกอบดวย 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหน้ีการคา เจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน สัญญาเชาการเงิน เงินกูยืมและหุนกู  
ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เก่ียวของ 
 
กลุมบริษัทไดใชเครื่องมือทางการเงิน เพ่ือลดความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและ 
อัตราดอกเบี้ย โดยเคร่ืองมือทางการเงินที่สําคัญมีดังน้ี 
 
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
 
กลุมบริษัทบันทึกสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา รับรู ณ 
วันที่เกิดรายการ 
 
ในการทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ กลุมบริษัทไดทําขอตกลงกับคูสัญญาที่จะแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ และอัตราดอกเบี้ยโดยใชอัตราแลกเปล่ียนที่ไดตกลงกันลวงหนา การแลกเปล่ียนเงินตนในสกุลเงินที่
ตางกันจะทําเมื่อวันเริ่มแรกของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศดวยอัตราแลกเปล่ียนที่ไดตกลงกันไว และจะทํา
การแลกเปล่ียนสกุลเงินที่ตรงขามกันในจํานวนเดียวกันระหวางระยะเวลาของสัญญาและเม่ือถึงกําหนดตามสัญญา 
รายการลูกหน้ีและเจาหน้ีตามสัญญาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
จากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน คูสัญญาแตละฝายจะจายและรับดอกเบี้ย
ตามท่ีตกลงกันลวงหนาในรูปของสกุลเงินที่แตกตางกันตลอดอายุสัญญา สวนแตกตางที่จะตองจายหรือรับตามสัญญา
แลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยจะบันทึกเปนสวนหน่ึงของดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจายตลอดอายุของสัญญา 
 
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาชวยปองกันกลุมบริษัทจากความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนดวยการ
กําหนดอัตราที่จะใชรับรูสินทรัพยที่เปนสกุลเงินตางประเทศซึ่งจะไดรับจริง หรือที่จะใชรับรูหน้ีสินที่เปนสกุลเงิน
ตางประเทศซึ่งจะตองจายชําระ จํานวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากจํานวนเงินที่จะไดรับจริงจากสินทรัพยหรือที่จะตองจาย
ชําระหน้ีสิน จะนําไปหักลบกับมูลคาที่เปล่ียนแปลงไปของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เก่ียวของ 
รายการกําไรและรายการขาดทุนจากเครื่องมืออนุพันธจะนํามาหักลบกันในการนําเสนอรายงานทางการเงิน
คาธรรมเนียมในการทําสัญญาแตละฉบับจะตัดจําหนายตามอายุของแตละสัญญา (ถามี)  
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2.7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดไดแสดงในงบดุลที่ราคาทุน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย เงินสด
ในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองในการเปล่ียนมือซึ่งมี                
ระยะเวลาลงทุนเมื่อซื้อไมเกิน 3 เดือน และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ซึ่งไดแสดงเปนหน้ีสินหมุนเวียนในงบดุล 

 

2.8 ลูกหน้ีการคา 
 

ลูกหน้ีการคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหน้ี และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผ่ือ 
หน้ีสงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวาง
ราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหน้ีการคา หน้ีสูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวใน 
งบกําไรขาดทุนโดยถือเปนสวนหน่ึงของคาใชจายในการขายและบริหาร 

 
2.9 สินคาคงเหลือ 
 

สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดยวิธี
ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก ตนทุนในการซื้อประกอบดวยราคาซื้อ และคาใชจายทางตรงที่เก่ียวของกับการซื้อสินคาน้ัน เชน 
คาภาษีอากร คาขนสง หักดวยสวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา มูลคาที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวา 
จะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพ่ือใหสินคาน้ันสําเร็จรูปและคาใชจายในการขาย ในระหวางป 
กลุมบริษัทไดทําการต้ังคาเผ่ือลดมูลคาสําหรับสินคาเกา ลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพ 

 

2.10 ท่ีดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย 
 

ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย แสดงดวยราคาทุน หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ แลวแตราคาใด        
จะตํ่ากวา ราคาทุนประกอบดวย ที่ดิน คาพัฒนาที่ดิน คากอสราง คาใชจายที่เก่ียวของโดยตรงกับโครงการและดอกเบ้ีย
เงินกูยืมที่เก่ียวของ ซึ่งจะหยุดบันทึกดอกเบี้ยจายเขามาเปนตนทุน เมื่องานกอสรางแลวเสร็จ 

 

2.11 เงินลงทุนอ่ืน 
 

เงินลงทุนอื่นที่ไมใชเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคาจัดประเภทไดเปนสามประเภทคือเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเพ่ือคา เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป หลักทรัพยที่ซื้อมาเพ่ือหวังกําไรจากการ
เปล่ียนแปลงราคาในระยะสั้นไดถูกจัดประเภทเปนหลักทรัพยเพ่ือคาและแสดงในสินทรัพยหมุนเวียน เงินลงทุนที่ไมระบุ
ชวงเวลาที่แนนอนซึ่งอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคลองหรือเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับไดถูกจัดประเภทเปนหลักทรัพย 
เผ่ือขายและแสดงในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตผูบริหารจะแสดงเจตจํานงเพ่ือถือหลักทรัพยไวนอยกวา 12 เดือน 
นับจากวันที่ในงบดุลหรือเวนแตผูบริหารตองการขายเพ่ือเพ่ิมเงินทุนในการประกอบกิจการซึ่งจะจัดประเภทเปน 
สินทรัพยหมุนเวียน เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดที่จัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไป  
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 
2.11 เงินลงทุนอ่ืน (ตอ) 
 

เงินลงทุนเพ่ือคามีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคลองแสดงในงบดุลดวยมูลคายุติธรรม โดยการอางอิงราคาเสนอซื้อของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขณะปดทําการ ณ วันที่ในงบดุล ราคาตามบัญชีที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของเงินลงทุนเพ่ือคา
ไดบันทึกในงบกําไรขาดทุน 

 

ตราสารทุนที่อยูในความตองการของตลาดที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงในงบดุลดวยมูลคายุติธรรม              
มูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่อยูในความตองการของตลาดคํานวณโดยอางอิงจากราคาเสนอซื้อในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ขณะปดทําการ ณ วันที่ในงบดุล ราคาตามบัญชีที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงไดบันทึกเปนสวนเกินทุนจาก 
การตีมูลคายุติธรรมและแสดงภายใตสวนของผูถือหุน 

 

เงินลงทุนทั่วไปแสดงในงบดุลดวยราคาทุนหักดวยการดอยคา 
 

ผูบริหารกําหนดการจัดประเภทเงินทุนเมื่อซื้อและประเมินจุดประสงคใหมอยางสม่ําเสมอ 
 

กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนตอเมื่อมีขอบงช้ีวาเงินลงทุนน้ันอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น ถาราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาที่เกิดขึ้นบันทึกในงบกําไรขาดทุนทันที 

 

ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางเงินสดสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนน้ัน จะบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนทันที 

 

เมื่อเงินลงทุนในตราสารทุนชนิดเดียวกันมีการจําหนายเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายคํานวณ
โดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักจากจํานวนที่ถือครองทั้งหมด 

 

เมื่อเงินลงทุนที่มีการปรับมูลคายุติธรรมในสวนของผูถือหุน ไดขายออกไปหรือมีการดอยคา ผลสะสมของการปรับ    
มูลคายุติธรรมที่บันทึกไวในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกไปเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน 
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2.12  สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

สิทธิการเชา 
 

สิทธิการเชาไดบันทึกเปนสินทรัพยและตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา สิทธิการเชาจะไมมีการ
เปล่ียนแปลงมูลคาใหม แตจะมีการทบทวนราคาตามบัญชีใหมในแตละปและปรับปรุงการการดอยคาเกิดขึ้น 
 

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 
 

คาความนิยมคือตนทุนของเงินลงทุนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุมบริษัทมีสวนแบงในสินทรัพยสุทธิของ
บริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา ณ วันที่ไดมาซึ่งบริษัทน้ัน คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซึ่งบริษัทยอยแสดง
เปนสินทรัพยไมมีตัวตนในงบดุลรวม คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซึ่งบริษัทรวมและกิจการรวมคาจะรวมไวในบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา และจะถูกทดสอบการดอยคาโดยรวมเปนสวนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษัท
รวมและกิจการรวมคา  
 

คาความนิยมที่รับรูจะตองถูกทดสอบการดอยคาทุกป และแสดงดวยราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคาสะสม คาเผ่ือการดอย
คาของคาความนิยมที่รับรูแลวจะไมมีการกลับรายการ ทั้งน้ีมูลคาคงเหลือตามบัญชีของคาความนิยมจะถูกรวมคํานวณ
ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ 
 

ในการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม คาความนิยมจะถูกปนสวนไปยังหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด โดยท่ี
หนวยน้ันอาจจะเปนหนวยเดียวหรือหลายหนวยรวมกันซึ่งคาดวาจะไดรับประโยชนจากคาความนิยมที่เกิดจากการรวม
ธุรกิจ 
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 

 

2.12  สินทรัพยไมมีตัวตน (ตอ) 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยท่ีซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเปนสินทรัพยโดยคํานวณจากตนทุนในการไดมา
และการดําเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ันสามารถนํามาใชงานไดตามประสงค  โดยจะตัดจําหนายตลอดอายุ
ประมาณการใหประโยชนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 ป 
 
ตนทุนที่ใชในการพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรใหบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุนโดยตรงในการ
จัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรที่กลุมบริษัทเปนผูดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่
มากกวาตนทุนเปนเวลาเกินกวาหน่ึงปจึงจะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ตนทุนโดยตรงรวมถึงตนทุนพนักงานที่
ทํางานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจายที่เก่ียวของในจํานวนเงินที่เหมาะสม 
 
คาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรใหสูงขึ้นกวาเมื่อไดมาใหบันทึกเปนตนทุนเพ่ือการ
พัฒนาและบวกรวมไวในตนทุนเมื่อไดมาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ัน ตนทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจะ
รับรูเปนสินทรัพยและตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนตามประมาณการแตไมเกิน 3 ป 
 

2.13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน หักดวยคาเสื่อมราคาสะสม 
 
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง เพ่ือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิด ตามอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสินทรัพยดังตอไปน้ี ยกเวนที่ดินซึ่งมีอายุการใชงานไมจํากัด 
 
สวนปรับปรุงอาคารเชา 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 
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 

 
2.13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 

 
อายุการใหประโยชนของสินทรัพยไดทบทวนและแกไขตามความเหมาะสม ณ ทุกวันที่ในงบดุล 
 
เครื่องใชในการดําเนินธุรกิจโรงแรมแสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม สวนที่ซื้อเพ่ิมเติมจะถือเปน
เครื่องใชในโรงแรมและถือเปนคาใชจายทนัทีเมื่อมีการเบิกใช  

 
เมื่อมีการซื้ออุปกรณในการดําเนินงานและเครื่องใชในครัวของธุรกิจภัตตาคารอาหารจะแสดงดวยราคาทุน โดยที่ยังไมมี
การคิดคาเสื่อมราคาจนกระทั่งเมื่อมีการเบิกครั้งแรกเพ่ือใชในภัตตาคาร โดยจะคิดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตามอายุ
การใชงาน เปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันท่ีเริ่มใชครั้งแรก การเบิกใชครั้งตอไปเพ่ือการเปล่ียนแทนจะถือเปนคาใชจาย
ทันที  
 
ในกรณีที่มีการปรับปรุงเปล่ียนรูปแบบการตกแตงของภัตตาคาร คาใชจายที่เกิดขึ้นจะบันทึกเปนคาปรับปรุงอาคารหรือ
คาปรับปรุงสินทรัพยเชา โดยคิดคาเสื่อมราคาดวยวิธีเสนตรงดวยอายุที่เหลือของสัญญาเชาอาคารหรือตามอายุการ 
ใชงานโดยประมาณ 3-7 ป แลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา 
 
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซึ่งคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิด
ในอนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเน่ือง หรือจํานวนท่ีจะไดรับจากการขายสินทรัพยหักดวยตนทุนจากการจําหนาย
สินทรัพยน้ันแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
 
กําไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณคํานวณโดยการเปรียบเทียบจํานวนเงินที่ไดรับจากการจําหนาย               
กับราคาตามบัญชี และไดรวมอยูในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงาน 
 
ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการกอสรางสินทรัพยใหเสร็จสมบูรณหรือเตรียมสินทรัพยใหอยูในสภาพพรอมที่จะ           
ใชงานไดตามประสงคไดบันทึกรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย ตนทุนการกูยืมประกอบดวย : 
- ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และจากเงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังภาษีที่เก่ียวของ 
- จํานวนตัดจาํหนายของสวนลดหรือสวนเกินที่เก่ียวกับการกูยืม 
- จํานวนตัดจําหนายของรายจายที่เก่ียวกับการจัดการกูยืม 
- คาใชจายทางการเงินที่เกิดจากสัญญาเชาการเงิน 
 
สวนตนทุนการกูยืมอื่นนอกเหนือจากที่กลาวขางตนจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 

 
2.13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 

 
อัตราการต้ังขึ้นเปนทุนที่ใชคํานวณตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพย คือ อัตราดอกเบี้ยถัวเฉล่ียของ            
ยอดเงินกูในระหวางป ในกรณีที่เงินกูยืมเกิดขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือซื้อ กอสรางหรือผลิตสินทรัพย จํานวนตนทุนการกูยืม                
ที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจะเปนตนทุนการกูยืมที่เกิดจริงในระหวางงวดของเงินกูน้ันหักดวยรายไดที่เกิดจาก 
การนําเงินกูดังกลาวไปลงทุนเปนการช่ัวคราว   
 
การซอมแซมและบํารุงรักษา จะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการข้ึน ตนทุนของการปรับปรุงใหดีขึ้น
อยางสําคัญจะถูกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตที่บริษัทจะไดรับจากสินทรัพยน้ันเพ่ิมขึ้นจากมาตรฐานการปฏิบัติงานด้ังเดิมของสินทรัพยที่เคยประเมินไวต้ังแตตน
เมื่อไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาว การปรับปรุงหลักจะถูกตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพย
ที่เก่ียวของ  
 

2.14 การดอยคาของสินทรัพย 
 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นที่ไมเปนสินทรัพยทางการเงิน รวมทั้งคาความนิยมและสินทรัพย 
ไมมีตัวตน ตองมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงช้ีวาราคาตามบัญชีอาจตํ่ากวามูลคาที่คาดวา 
จะไดรับคืนเพ่ือพิจารณาผลตอรายการขาดทุนจากการดอยคา รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของ 
สินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน  ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางราคาขายสุทธิเทียบกับมูลคาจากการใช   
สินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได เพ่ือวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา ณ วันที่ใน 
งบดุล กลุมบริษัทตองกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่กลุมบริษัทรับรูในงวดกอน เมื่อประมาณการที่
ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไดเปล่ียนแปลงไปภายหลังจากที่กลุมบริษัทไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาแลว 
ยกเวนคาเผ่ือการดอยคาของคาความนิยมที่รับรูแลวจะไมมีการกลับรายการ  
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 
2.15 การบัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว 

 
กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูเชา 
 
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา
ถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนตามมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจาย
ตามสัญญาเชา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหน้ีสินและคาใชจายทางการเงินเพ่ือใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่
ตอหน้ีสินคงคางอยู ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจาย
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุ
การใชงานของสินทรัพยน้ัน 
 
สัญญาเชาสินทรัพยโดยท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชา จะจัดเปน 
สัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเชาน้ัน 
 
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชนเบี้ยปรับที่ตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึก
เปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกน้ันเกิดขึ้น 
 
กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูใหเชา 
 
สัญญาเชาดําเนินงาน 
 
สินทรัพยที่ใหเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานแสดงรวมอยูในที่ดิน อาคาร และอุปกรณในงบดุล และตัดคาเสื่อมราคา
ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยเชนเดียวกับสินทรัพยถาวรที่มีลักษณะเหมือนกัน รายไดคาเชารับรูโดยวิธีเสนตรง
ตามระยะเวลาการใหเชา 

 
2.16 เงินกูยืม 

 
เงินกูยืมจะถูกบันทึกเริ่มแรกดวยมูลคาที่ไดรับสุทธิหลังหักรายการจายโดยตรงเพ่ือใหไดเงินกูยืม เงินกูยืมแสดงในงบดุล
ดวยราคาทุนตัดจําหนายโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ผลตางระหวางมูลคาที่ไดรับ (สุทธิจากรายจายโดยตรงเพื่อให
ไดเงินกูยืม) กับมูลคาชําระคืนบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามระยะเวลาของเงินกูยืม 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

25 

 
2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 

2.17 ประมาณการหนี้สิน 
 

กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สิน (ซึ่งไมรวมถึงประมาณการหน้ีสินสําหรับผลตอบแทนพนักงาน) เมื่อเกิดภาระ
ผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือโดยอนุมานจากผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวา 
จะสงผลใหตองใชทรัพยากรเพ่ือจายชําระตามภาระผูกพันและสามารถประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเช่ือถือ
เมื่อไดจายชําระประมาณการหน้ีสินไปแลวหากแนใจวาจะไดรับคืนอยางแนนอนใหบันทึกรายจายที่จะไดรับคืนเปน
สินทรัพยแยกตางหาก 

 

2.18 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 

กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบไวแลว 
สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัท และไดรับการบริหารโดยผูจัดการ 
กองทุนภายนอก  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัท
ที่เก่ียวของ  เงินจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ที่เกิดรายการน้ัน 

 

2.19 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

กลุมบริษัทไมรับรูภาษีเงินไดคางจายและภาษีเงินไดคางรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากผลแตกตางช่ัวคราวระหวางฐาน
ภาษีของทรัพยสินและหน้ีสิน และมูลคาตามงบการเงิน ผลแตกตางช่ัวคราวที่สําคัญเกิดจากคาเสื่อมราคาของอาคารและ
อุปกรณ การต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ คาเผ่ือสินคาลาสมัย คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย ยอดยกมาของผลขาดทุน 
ทางภาษีและผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและฐานภาษี 

 

2.20 ทุนเรือนหุน 
 

หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิชนิดไถถอนไมไดที่สามารถกําหนดเงินปนผลไดอยางอิสระจะจัดประเภทไวเปน 
สวนของผูถือหุน   

 

ตนทุนที่เพ่ิมขึ้นเก่ียวกับการออกหุนใหมที่จายออกไปโดยไมรวมถึงกรณีการรวมธุรกิจ แสดงรายการดังกลาว 
ดวยจํานวนเงินสุทธิจากภาษีไวเปนรายการหักในสวนของผูถือหุน โดยนําไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ไดรับจากการ 
ออกหุน  ตนทุนการออกหุนที่เก่ียวของกับการรวมธุรกิจ จะรวมไวในตนทุนการรวมธุรกิจ 

 

สิ่งตอบแทนที่จายออกไปและเก่ียวของโดยตรงกับการที่บริษัทหรือบริษัทยอยซื้อคืนหุนสามัญของบริษัทซึ่งรวมถึง
ตนทุนเพ่ิมเติมที่จายออกไปภายนอกสุทธิจากภาษีเงินไดแลว จะรับรูเปนหุนทุนซื้อคืนและแสดงเปนรายการหักจากยอด
รวมของสวนของผูถือหุนจนกวาหุนทุนซื้อคืนดังกลาวจะถูกยกเลิกไป สิ่งตอบแทนใด ๆ ที่ไดรับจากการขายหรือนําหุน
ทุนซื้อคืนออกจําหนายใหมจะแสดงรวมไวในสวนของผูถือหุน 
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2.21 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายแกผูถือหุนเดิม 
 
บริษัทไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม เงินสดรับจากการขายใบสําคัญแสดงสิทธิ         
ดังกลาวหลังจากหักคาใชจายที่เก่ียวของแลวไดแสดงไวภายใตหัวขอ “ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ” ในสวนของ   
ผูถือหุนสามัญ 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีเสนอใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 
 
พนักงานและผูบริหารจํานวนหน่ึงของกลุมบริษัทไดรับการอนุมัติจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ ในกรณีที่มี
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ จะไมรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน เมื่อมีการใชสิทธิในใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาว เงินที่ไดรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญหักดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นจะบันทึก
เปนทุนเรือนหุน 
 

2.22 การรับรูรายได 
 
รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรมโดยสวนใหญประกอบดวย รายไดคาหองพัก คาขายอาหาร และเคร่ืองด่ืม และ
บริการท่ีเก่ียวของอื่นจะบันทึกเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว 
 
รายไดคาขายอาหารและเครื่องด่ืมรบัรูเปนรายไดเมื่อสงของและใหบริการแลวที่จํานวนสุทธิจากภาษีขายและสวนลด 
 
รายไดคาเชาจากกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพยจะรับรูเปนรายไดตามอัตราที่ระบุในสัญญาเชา รายไดคาเชา    
รับลวงหนาจะรับรูเปนรายไดในจํานวนที่เทา ๆ กัน ตลอดระยะเวลาของสัญญาเชา 
 
รายไดจากกิจการบันเทิงจะรับรูเปนรายไดเมื่อมีการแสดง 
 
รายไดจากการบริหารจัดการ จะรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว 
 
รายไดจากกิจการสปารับรูเปนรายไดเมื่อสงของและใหบริการแลวที่จํานวนสุทธิจากภาษีขายและสวนลด 
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 

2.22 การรับรูรายได (ตอ) 
 

รายไดและตนทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย รับรูโดยวิธีอัตรารอยละของงานท่ีทําเสร็จ ซึ่งจะคํานวณโดยใชอัตราสวน
ของงานที่กอสรางที่เสร็จแลว เปรียบเทียบกับตนทุนทั้งหมดที่ประมาณไว (โดยคํานึงถึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริง) โดยจะเริ่ม
รับรูรายไดเมื่อไดมีการทําสัญญาจะซื้อจะขายและไดรับชําระเงินเกินกวารอยละ 20 ของแตละสัญญาในอัตราสวนของ
งานที่ทําเสร็จตามที่ประเมินโดยวิศวกร 

 

รายไดอื่นรับรูตามเกณฑดังตอไปน้ี 
-  รายไดคาสิทธิ แฟรนชายสและคาเชา - รับรูตามเกณฑคงคางซึ่งเปนไปตามเน้ือหาของสัญญาที่เก่ียวของ 
-  รายไดดอกเบี้ย - รับรูตามเกณฑคงคาง เวนแตจะมีความไมแนนอนในการรับชําระ  
-  รายไดเงินปนผล - รับรูเมื่อผูถือหุนมีสิทธิไดรับเงินปนผล 

 

2.23 การจายเงินปนผล 
 

เงินปนผลที่จายประจําป บันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผูถือ
หุนของบริษัทและบริษัทยอยไดอนุมัติการจายเงินปนผลน้ัน 
 

เงินปนผลที่จายระหวางกาล บันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทและบริษัทยอยไดอนุมัติการจายเงินปนผลน้ัน 

 

2.24 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลจําแนกตามสวนงานแสดงโดยแบงตามสวนงานธุรกิจและแบงตามภูมิศาสตรของการดําเนินงานตางๆของกลุมบริษัท  
 

2.25 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 

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

 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันแตละรายการ กลุมบริษัทคํานึงถึงเน้ือหาของ 
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 
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2 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 

 

2.26 ขอมูลเปรียบเทียบ 
 

ขอมูลที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงเพ่ือใหเปรียบเทียบไดกับการแสดงรายการที่เปล่ียนแปลงไปในป
ปจจุบัน 
 

3 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 
 

การประมาณการ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเน่ืองและอยูบนพ้ืนฐานของ
ประสบการณในอดีตและปจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เช่ือวามีเหตุผลในสถานการณ
ขณะน้ัน 
 

3.1 การดอยคาของคาความนิยม 
 

ในแตละป กลุมบริษัทจะมีการทดสอบคาความนิยมวาเกิดผลกระทบจากการดอยคาหรือไม จํานวนเงินที่คาดวาจะไดรับคืน
จากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดจะพิจารณาจากการคํานวณมูลคาที่ใชงาน ซึ่งเกิดจากการประมาณการของผูบริหาร 
 

3.2 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 
 

ฝายบริหารเปนผูประมาณการของอายุการใชงานสําหรับอาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนของกลุมบริษัท โดย
ฝายบริหารจะมีการทบทวนคาเสื่อมราคาเมื่ออายุการใชงานมีความแตกตางไปจากการประมาณการในงวดกอน หรือมีการ
ตัดจําหนายสินทรัพยที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือเลิกใช 

 
4 การจัดการความเส่ียง 

 

4.1 การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 
 
วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทน้ันเพ่ือดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
ของกลุมบริษัทเพ่ือสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพ่ือดํารงไวซึ่ง
โครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพ่ือลดตนทุนทางการเงินของทุน  
 

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมบริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแก
ผูถือหุน การออกหุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพ่ือลดภาระหน้ีสิน 
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4 การจัดการความเส่ียง (ตอ) 

 

4.2 การจัดการความเส่ียงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

 
การประกอบธุรกิจโรงแรมมีปจจัยความเสี่ยงจากภายนอกท่ีทําใหเกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่ง
บริษัทไมสามารถควบคุมได เชน สถานการณการเมือง การกอการราย การแพรระบาดของโรคติดตอแบบเฉียบพลัน ภัย
ธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณที่กอใหเกิดความไมสงบภายในประเทศ  กลุมบริษัทมีนโยบายกระจายและลดความเสี่ยงโดย
การกระจายโรงแรมตามแหลงทองเท่ียวทั่วประเทศ การกําหนดความสมดุลของสัดสวนรายไดระหวางคาหองพักและ
รายไดคาอาหารและเครื่องด่ืมที่เหมาะสม รวมถึงนโยบายการเพ่ิมสัดสวนลูกคาที่เปนนักทองเท่ียวภายในประเทศ และ
การกระจายฐานลูกคาตางชาติใหครอบคลุมหลากหลายประเทศมากข้ึน นอกจากน้ีกลุมบริษัทยังมีกลยุทธในการขยาย
ธุรกิจโดยลงทุนในธุรกิจอาหารเพื่อลดความผันผวนของธุรกิจโรงแรม ซี่งโดยลักษณะทั่วไปของธุรกิจอาหารจะมีความ
แนนอนและความผันผวนนอยกวาธุรกิจโรงแรม 
 

5 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

5.1 การหยุดตัดจําหนายคาความนิยม 
 

ตามหมายเหตุขอ 2 จากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 43 ซึ่งไมอนุญาตใหตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
ที่มีอายุการใชงานไมจํากัด แตกําหนดใหตองมีการทดสอบการดอยคาเปนประจําทุกป การเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีน้ีไมมีการปรับยอนหลังกับงบการเงินงวดกอน ดังน้ันกลุมบริษัทไดหยุดการตัดจําหนายคาความนิยมต้ังแตวันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป จึงไมมีการรับรูคาใชจายจากการตัดจําหนายคาความนิยมในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 : 69.3 ลานบาท) 
 

5.2 การหยุดตัดจําหนายและปรับปรุงคาความนิยมติดลบ 
 

ตามหมายเหตุขอ 2 จากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 43  ซึ่งไมอนุญาตใหตัดจําหนายสินทรัพยที่ไมมี
ตัวตนที่มีอายุการใชงานไมจํากัด และกลุมบริษัทตองประเมินการวัดมูลคาสินทรัพย หน้ีสิน และหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนที่
ระบุไดของผูถูกซื้อใหมที่เก่ียวของกับคาความนิยมติดลบ และตองรับรูสวนเกินที่คงเหลือจากการประเมินใหมดังกลาว
ในงบกําไรขาดทุนทันที ดังน้ันกลุมบริษัทไดหยุดการตัดจําหนายคาความนิยมติดลบต้ังแตวันที่1 มกราคม พ.ศ. 2551 
เปนตนไป จึงไมมีการรับรูรายไดจากการตัดจําหนายคาความนิยมติดลบในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 : 34.1 ลานบาท) และปรับปรุงยอดยกมาคาความนิยม 
ติดลบ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 จํานวน 351.8 ลานบาท กับยอดกําไรสะสมยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 
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6 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 
6.1 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ 

 
กลุมบริษัทและบริษัทดําเนินกิจการในหลายธุรกิจ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจของงบการเงินรวมมีดังตอไปนี้  

 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ลานบาท) 

  

ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจใหเชา 

ศูนยการคา 

 

ธุรกิจบันเทิง 

 

ธุรกิจสปา 

ธุรกิจขายอาหาร

และเครื่องดื่ม 

 

ธุรกจิการจดัการ 

 

ธุรกิจพัฒนาที่ดิน 

ธุรกิจลงทุน 

ในบริษัทอื่น 

รายการ 

ระหวางกัน 

 

รวม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

                     

รายได 5,404 5,465 537 507 108 103 358 384 8,407 6,584 1,092 831 591 228 - - (683) (564) 15,814 13,538 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 3,606 3,689 409 381 66 60 137 144 5,413 4,206 1,092 831 319 90 - - (521) (421) 10,521 8,980 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย          (1,378) (1,295)   
ผลการดําเนินงานหลังหักคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย          9,143 7,685   
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6 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 

6.1 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ (ตอ) 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ลานบาท) 
  ธุรกิจใหเชา   ธุรกจิขายอาหาร  ธุรกิจ ธุรกิจลงทุน รายการ  
 ธุรกิจโรงแรม ศูนยการคา ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจสปา และเครือ่งดื่ม ธุรกจิการจดัการ พัฒนาที่ดิน ในบริษัทอื่น ระหวางกัน รวม 
 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
                     

โครงการระหวาง                     
   การพัฒนา 371 1,068 - 16 - - - - - - - - 1,175 543 - - - - 1,546 1,627 
ที่ดินอาคารและ                     
   อุปกรณ 7,941 6,470 675 537 46 48 54 70 2,384 1,946 12 1 - - 30 32 - - 11,142 9,104 
สินทรัพยอื่น 3,383 4,794 417 521 5 5 235 220 6,533 6,617 2,062 1,549 716 869 17,117 14,928 (18,092) (18,954) 12,376 10,549 

รวมสินทรัพย 11,695 12,332 1,092 1,074 51 53 289 290 8,917 8,563 2,074 1,550 1,891 1,412 17,147 14,960 (18,092) (18,954) 25,064 21,280 

                     

เจาหนี้การคา 150 199 4 2 2 - 7 5 647 501 38 1 - 1 1 - - - 849 709 
เงินกูยืม 5,288 4,490 - - 32 28 79 108 1,983 412 921 534 1,176 643 1,989 2,568 (9,876) (7,010) 1,592 1,773 
หุนกู - - - - - - - - - - - - - - 6,725 6,000 - - 6,725 6,000 
หนี้สินอื่น 1,406 1,773 807 854 9 10 65 76 1,818 1,238 338 295 242 266 545 519 (1,735) (1,941) 3,495 3,090 
รวมหนี้สิน 6,844 6,462 811 856 43 38 151 189 4,448 2,151 1,297 830 1,418 910 9,260 9,087 (11,611) (8,951) 12,661 11,572 

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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6 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 

6.2 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร 
 

กลุมบริษัทไดมีการจัดการสวนงานธุรกิจทั่วโลกในลักษณะเดียวกัน สวนงานธุรกิจเหลาน้ีดําเนินงานในเขตภูมิศาสตรหลัก 
ดังน้ี 

 ลานบาท 

 รายได ผลการดําเนนิงานตามสวนงาน สินทรัพยรวม 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
       

ประเทศไทย 14,525 13,450 9,577 8,953 38,203 37,972 
ประเทศสิงคโปร 1,184 - 900 - 620 - 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 482 483 316 309 477 470 
ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส 180 112 132 82 609 456 
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส 57 18 54 18 3 2 
ประเทศอื่น 69 39 63 39 3,244 1,334 
รายการระหวางกนั (683) (564) (521) (421) (18,092) (18,954) 

 15,814 13,538 10,521 8,980 25,064 21,280 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย   (1,378) (1,295)   

ผลการดาํเนินงานหลังหัก       
   คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย   9,143 7,685   

 
7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
  บาท บาท บาท บาท 

     

 เงินสด 102,285,675 98,637,576 7,031,337 3,037,560 
 เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม 1,246,886,358 334,747,146 709,574,242 73,019,535 
 ต๋ัวสัญญาใชเงิน - 713,402,361 - 705,402,361 
 รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,349,172,033 1,146,787,083 716,605,579 781,459,456 

 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและต๋ัวสัญญาใชเงินมีอัตราถัวเฉล่ียประมาณรอยละ 0.125 ถึงรอยละ 3.54 ตอป (พ.ศ. 2550 :  
รอยละ 0.25 ถึงรอยละ 3.25 ตอป) 
 

ต๋ัวสัญญาใชเงินออกโดยสถาบันการเงินโดยมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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8 ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
  บาท บาท บาท บาท 

     

 ลูกหน้ีการคา 489,559,587 706,527,323 21,719,515 29,967,378 
 หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,754,798) (10,819,541) (240,215) (75,685) 
 ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ 485,804,789 695,707,782 21,479,300 29,891,693 

 

ลูกหน้ีการคาขางตนไดรวมลูกหน้ีที่มีปญหาในการชําระหน้ี กลุมบริษัทไดต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีการคา
เหลาน้ีแลว ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคาสามารถจําแนกตามอายุหน้ีไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 420,023,575 489,578,131 18,879,750 24,122,876 
คางชําระ     
นอยกวา 90 วัน 53,225,853 174,787,862 2,363,029 5,466,075 
91 ถึง 180 วัน 6,222,459 29,290,557 282,768 198,669 
มากกวา 181 วัน 10,087,700 12,870,773 193,968 179,758 

ลูกหน้ีการคา 489,559,587 706,527,323 21,719,515 29,967,378 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,754,798) (10,819,541) (240,215) (75,685) 
ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ 485,804,789 695,707,782 21,479,300 29,891,693 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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9 สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

อาหารและเครื่องด่ืม 42,798,912 41,977,384 2,284,350 1,951,084 
อุปกรณใชในการดําเนินงาน 699,382 2,652,560 - - 
สินคาสําเร็จรูป 106,299,855 57,009,994 - - 
วัสดุสิ้นเปลือง 74,328,105 50,181,078 3,049,128 2,526,172 
วัตถุดิบ 393,228,882 350,672,787 - - 
อื่น ๆ - 12,653,103 - - 

 617,355,136 515,146,906 5,333,478 4,477,256 
หัก  คาเผ่ือสินคาลาสมัย (10,924,040) (556,681) - - 

สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ 606,431,096 514,590,225 5,333,478 4,477,256 

 
10 ท่ีดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ .ศ. 2551 พ .ศ. 2550 
 บาท บาท 
   

ที่ดิน 31,633,734 31,633,734 
คากอสราง 630,612,152 641,505,505 
เครื่องตกแตงและติดต้ัง 91,446,609 75,137,925 
ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน 28,959,286 28,959,286 

อื่น ๆ  6,793,213 3,796,432 

 789,444,994 781,032,882 

หัก  สวนที่โอนเปนตนทุนขาย (406,800,330) (175,145,256) 

ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย - สุทธิ 382,644,664 605,887,626 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไมมีภาระผูกพันในสัญญากอสรางโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย (31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 : 54 ลานบาท) 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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11 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีอื่น 255,231,091 271,988,686 16,583,298 15,805,085 
คาใชจายจายลวงหนา 139,109,234 117,959,601 6,343,078 4,436,698 
ภาษีเงินไดจายลวงหนา 34,359,451 46,267,770 - 778 
เงินจายลวงหนาสําหรับคากอสราง 278,017,264 117,268,567 2,897,160 - 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่น 605,568,930 784,945,143 605,568,930 784,945,143 
อื่น ๆ 168,258,480 133,889,116 10,738,386 3,385,888 
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,480,544,450 1,472,318,883 642,130,852 808,573,592 
 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่นคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามท่ีระบุในสัญญา และมีกําหนดชําระคืนภายในปถัดไป 
 

12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทยอย - - 5,874,234,415 6,256,471,076 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 1,241,628,509 240,399,352 24,284,460 24,284,460 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม 

และกิจการรวมคา 1,241,628,509 240,399,352 5,898,518,875 6,280,755,536 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย  

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท 

   

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธ ิ 6,256,471,076 6,110,641,151 
ลงทุนเพ่ิมระหวางป  10,540,000 134,450,929 
การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทยอย (หมายเหตุ 34) 11,796 - 
การลดทุนของบริษัทยอย (349,086,107) - 
การจัดสรรคืนทุนของหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (43,702,350) (43,621,004) 
โอนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนบริษัทยอย - 55,000,000 
ราคาตามบัญชีปลายป – สุทธ ิ 5,874,234,415 6,256,471,076 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดเปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยและหนวยลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั  - วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
  จัดตั้งขึ้น ลักษณะ ทุนทีชําระแลว สัดสวนของการ วิธีราคาทุน เงินปนผล 

 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ความสมัพันธ ลานบาท ถือหุน (รอยละ) บาท บาท 
บริษัท เจาพระยา รซีอรท จํากัด โรงแรมและศูนยการคา ประเทศไทย ผูถือหุน 450 81.24 625,811,571 53,617,685 
บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 200 100 230,967,920 29,999,991 
บริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 300 45.30(1) 161,418,899 - 
บริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 700 100  929,262,396 174,999,985 
บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 10 100 10,000,000 9,999,940 
บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด ศูนยการคา ประเทศไทย ผูถือหุน 75 100 75,000,000 56,249,948 
บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด อยูระหวางการชําระบัญชี ประเทศไทย ผูถือหุน 10 100 10,000,000 16,499,010 
บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (MST) ธุรกิจสปา ประเทศไทย ผูถือหุน 41 51(3) 20,910,000 - 
บริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด บริหารโรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 17 100 93,500,000 101,999,580 
RGR International Limited บริหารงาน หมูเกาะบริติช ผูถือหุน 2.6 100 2,586,000 - 
  เวอรจิน  (100,000 เหรียญสหรัฐฯ)    
บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย ผูถือหุน 26 100 13,140,822 - 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (MFG) ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย ผูถือหุน 327 99.72 2,302,662,067 69,785,.665 
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (RHC) โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 450 54.28(4) 909,374,739 - 
บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 10 100 10,000,000 - 
บริษัท สมุย บีช เรสซเิดนท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 1 100 1,000,000 199,986,000 
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 37.5 100 37,499,300 - 
บริษัทโคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 113 100 177,477,165 - 
บริษัทโกโก รีครีเอชั่น จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 0.25 100 250,000 - 
บริษัท โกโก เรสซิเด็นซ จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 0.25 100 250,000 - 
บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จาํกัด บริหารงาน ประเทศไทย ผูถือหุน 4 100 4,000,000 - 
บริษัท ภูเก็ต บีช เรสซิเดนท จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย ผูถือหุน 0.25 100 250,000 - 
บริษัท เจาพระยา รซีอรท แอนด เรสซิเดนท จํากัด   โรงแรมและขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 0.25 100 250,000 - 
บริษัท ไมฝาด บีช  รซีอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 0.25 100 250,000 - 
R.G.E. (HKG) Limited บริหารงาน ประเทศฮองกง ผูถือหุน 0.5 100 542,740 - 
    (100,000 เหรียญฮองกง)    
M&H Management Limited บริหารงาน ประเทศมอริเชียส ผูถือหุน 0.04 100 36,231 - 
    (1,000 เหรียญสหรัฐฯ)    
Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศมาเลเชีย ผูถือหุน 0.04 100 36,231 - 
    (1,000 เหรียญสหรัฐฯ)    
Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมาเลเชีย ผูถือหุน 0.03 100 34,344 - 
    (1,000 เหรียญสหรัฐฯ)    
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี้ ฟนด ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 75 99.90 74,804,587 24,978,745 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทว ี ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 28 99.86(5) 27,864,895 55,984,032 
กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 155  (2) 100 155,054,508 163,330,183 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย      5,874,234,415 957,430,764 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

(1) สัดสวนการถือหุน รอยละ 45.30 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด อีกรอยละ 25.74 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 
(2)  ทุนชําระแลวของกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย เปนการลงทุนในหนวยลงทุนประเภท ค และประเภท ง 
(3)  สัดสวนการถือหุน รอยละ 51 เปนการถือหุนทางตรงใน MST อีกรอยละ 49 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 
(4)  สัดสวนการถือหุน รอยละ 54.28 เปนการถือหุนทางตรงใน RHC อีกรอยละ 44.64 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 
(5)  สัดสวนการถือหุน รอยละ 99.86 เปนการถือหุนทางตรงในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี อีกรอยละ 0.14 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย ทุนชําระแลวของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี เปนการลงทุนในหนวยลงทุนประเภท ข และประเภท ค 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

38 

 

12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั  - วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
  จัดตั้งขึ้น ลักษณะ ทุนทีชําระแลว สัดสวนของการ วิธีราคาทุน เงินปนผล 

 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ความสมัพันธ ลานบาท ถือหุน (รอยละ) บาท บาท 
บริษัท เจาพระยา รซีอรท จํากัด โรงแรมและศูนยการคา ประเทศไทย ผูถือหุน 450 81.24 625,811,571 53,617,685 
บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 200 100 230,967,920 364,899,891 
บริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 300 45.30(1) 161,418,899 - 
บริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 700 100  929,262,396 26,999,998 
บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 10 100 10,000,000 8,999,946 
บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด ศูนยการคา ประเทศไทย ผูถือหุน 75 100 75,000,000 72,699,932 
บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ธุรกิจบันเทิง ประเทศไทย ผูถือหุน 10 100 10,000,000 28,299,830 
บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (MST) ธุรกิจสปา ประเทศไทย ผูถือหุน 41 51(3) 20,910,000 - 
บริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด บริหารโรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 17 100 93,500,000 112,999,535 
RGR International Limited บริหารงาน หมูเกาะบริติช ผูถือหุน 2.6 100 2,586,000 47,004,020 
  เวอรจิน  (100,000 เหรียญสหรัฐฯ)    
บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย ผูถือหุน 420 100 362,226,929 - 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (MFG) ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย ผูถือหุน 327 99.67 2,301,122,067 - 
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (RHC) โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 450 54.28(4) 909,374,739 - 
บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 10 100 10,000,000 - 
บริษัท สมุย บีช เรสซเิดนท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 1 100 1,000,000 33,497,655 
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 29 100 28,999,300 - 
บริษัทโคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 113 100 177,477,165 - 
บริษัทโกโก รีครีเอชั่น จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 0.25 100 250,000 - 
บริษัท โกโก เรสซิเด็นซ จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 0.25 100 250,000 - 
บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จาํกัด บริหารงาน ประเทศไทย ผูถือหุน 4 100 4,000,000 - 
บริษัท ภูเก็ต บีช เรสซิเดนท จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย ผูถือหุน 0.25 100 250,000 - 
R.G.E. (HKG) Limited บริหารงาน ประเทศฮองกง ผูถือหุน 0.5 100 542,740 - 
    (100,000 เหรียญฮองกง)    
M&H Management Limited บริหารงาน ประเทศมอริเชียส ผูถือหุน 0.04 100 36,231 - 
    (1,000 เหรียญสหรัฐฯ)    
Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศมาเลเชีย ผูถือหุน 0.04 100 36,231 - 
    (1,000 เหรียญสหรัฐฯ)    
Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมาเลเชีย ผูถือหุน 0.03 100 34,344 - 
    (1,000 เหรียญสหรัฐฯ)    
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี้ ฟนด ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 75 99.90 74,797,460 19,581,468 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทว ี ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 35 99.86(5) 35,075,825 52,334,254 
กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 192  (2) 100 191,541,259 129,676,169 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย      6,256,471,076 950,610,383 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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39 

 
12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

 
(1)  สัดสวนการถือหุน รอยละ 45.30 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด อีกรอยละ 25.74 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 
(2)  ทุนชําระแลวของกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย เปนการลงทุนในหนวยลงทุนประเภท ค และประเภท ง 
(3)  สัดสวนการถือหุน รอยละ 51 เปนการถือหุนทางตรงใน MST อีกรอยละ 49 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 
(4)  สัดสวนการถือหุน รอยละ 54.28 เปนการถือหุนทางตรงใน RHC อีกรอยละ 44.58 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 
(5)  สัดสวนการถือหุน รอยละ 99.86 เปนการถือหุนทางตรงในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี อีกรอยละ 0.14 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย ทุนชําระแลวของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี เปนการลงทุนในหนวยลงทุนประเภท ข และประเภท ค 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

บริษัทภายใตบรษิัทยอยที่รวมในการจัดทํางบการเงินรวม มีดังตอไปน้ี 
   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 

  จัดต้ังขึ้น   
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

     

บริษัทยอยของ MFG     
บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด ผลิตและขายเนย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด ผลิตและขายไอศครีม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท อาร.จี.อาร.ฟูด เซอรวิส จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส จํากัด ใหบริการดานอาหาร ประเทศไทย 51 51 
 และอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ    
บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 95 95 
International Franchise Holding (Labuan) Limited เจาของลิขสิทธิ์ ประเทศมาเลเซีย 100 100 
บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอส.แอล.อาร.ที จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
Primacy Investment Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส 100 100 
บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 - 
   

บริษัทยอยของ International Franchise Holding (Labuan) Limited    
Franchise Investment Corporation of Asia Ltd. เจาของลิขสิทธิ์ หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 100 
The Minor food Group (China) Limited  ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
(เดิมช่ือ“Beijing LeJazz Food & Beverage  
   Co., Ltd”). 

 ประชาชนจีน   

   

บริษัทยอยของ Primacy Investment Limited     
Delicious Foodstuff (Labuan) Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศมาเลเซีย 100 100 
Delicious Beverage (Labuan) Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศมาเลเซีย 100 100 
Delicious Food Holding (Singapore) Pte Ltd. ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศสิงคโปร 100 100 

ThaiExpress Concepts Pte Ltd. ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศสิงคโปร 70 - 
   

บริษัทยอยของ Delicious Food Holding (Singapore) Pte Ltd.    
Delicious Food Holding (Australia) Pte Ltd. ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   

บริษัทยอยของบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด     
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท บานโบราณเชียงราย จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
   

บริษัทยอยของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด     
บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด  ธุรกิจสปา หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 100 
M Spa Enterprise Management (Shianghai) Limited ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  ประชาชนจีน   
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 

  จัดต้ังขึ้น   
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

     

บริษัทยอยของบริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด     
Hospitality Investment International Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 100 
  

บริษัทยอยของ Hospitality Investment International Limited    
Lodging Management (Labuan) Limited บริหารโรงแรม ประเทศมาเลเซีย 100 100 
Lodging Management (Mauritius) Limited บริหารโรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   
PT  Lodging Management (Indonesia) บริหารโรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 93.3 93.3 
   

บริษัทยอยของบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)     
บริษัท ราชดําริ เรสซเิดนซ จํากัด โรงแรมและ 

ขายอสังหาริมทรัพย 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัทยอยของ ThaiExpress Concepts Pte Ltd.     

The ThaiExpress Restaurant Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 - 
BBZ Design International Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 - 
NYS Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 - 
PS07 Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 - 
TES07 Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 - 
XWS Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 - 
Shokudo Concepts Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 - 
Shokudo Heeren Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 - 
Lotus Sky Sdn Bhd ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศมาเลเซีย 100 - 
ThaiExpress Concepts Sdn Bhd ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศมาเลเซีย 100 - 
 

กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย 
 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2545  กลุมบริษัทไดรวมลงทุนในกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย ซึ่งจดทะเบียน
จัดต้ังกับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กองทุนรวมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย บริษัทไดนํางบการเงินของกองทุนรวมดังกลาวมารวมจัดทํางบการเงินรวม เพราะบริษัท 
มีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของกองทุนรวม  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทถือหนวยลงทุนรอยละ 100 ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ค และ ง 
โดยท่ีผูถือหนวยลงทุนประเภท ค และ ง จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลภายหลังจากที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก 
และ ข ไดรับไปแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และ ข ถือหนวยลงทุน ซึ่งมี
มูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้น 424.9 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 : 524.9 ลานบาท) เปนผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับ
เงินปนผลในอัตราดอกเบ้ียที่กําหนดไว และมีสิทธิไดรับเงินปนผลกอนผูถือหนวยลงทุนประเภทอ่ืน ตามเน้ือหา
ในทางบัญชี  เงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และ ข  ถือเปนเงินกูยืมในงบการเงินรวม (หมายเหตุ 21) 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ประกอบดวย 
 

การลงทุนในบริษัท ThaiExpress Concepts Pte Ltd. 
 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ThaiExpress Concepts Pte Ltd. 
(“ThaiExpress”) จํานวน 210,000 หุน คิดเปนรอยละ 70 ของทุนที่ชําระแลวของ ThaiExpress โดยมีเง่ือนไข 
ที่สําคัญดังน้ี 
- กลุมบริษัทชําระมูลคาการลงทุนในเบื้องตนจํานวน 952.3 ลานบาท 
- กลุมบริษัทจะชําระเงินลงทุนสวนเพ่ิมในแตละปของ 3 ปขางหนาหากผลการดําเนินงานเปนไปตามสูตร 
การคํานวณซึ่งมีผลใหเงินลงทุนมีมูลคาเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี การจายเงินลงทุนสวนเพ่ิมจะขึ้นอยูกับความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามเง่ือนไขที่เก่ียวกับผลประกอบการของ ThaiExpress ในแตละป   กลุมบริษัทไดทําการประเมิน
เงินลงทุนสวนเพิ่มน้ีโดยพิจารณาจากความสามารถในการดําเนินงานของ ThaiExpress ณ วันเริ่มแรก 
ที่เขาลงทุน โดยคาดวาเงินลงทุนสวนเพ่ิมจะเปนจํานวนเงินไมเกิน 938.3 ลานบาท 

 

ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไดบันทึกประมาณการหน้ีสินสําหรับการชําระเงินสวนเพ่ิมใน 3 ปขางหนา
สําหรับเงินลงทุนในบริษัท ThaiExpress จํานวน 938.3 ลานบาท โดยรวมกับมูลคาเงินลงทุนในเบื้องตน และมีผลให
มีคาความนิยมในการลงทุนเกิดขึ้นจํานวนประมาณ 1,774.7 ลานบาท 
 

จากผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงของบริษัท ThaiExpress สําหรับงวดต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่  
30 กันยายน พ.ศ. 2551 และประมาณการผลการดําเนินงานที่ปรับปรุงใหมภายหลังจากวันที่กลุมบริษัทลงทุน 
มีความแตกตางจากประมาณการผลการดําเนินงานที่กลุมบริษัทใชประกอบการพิจารณาลงทุนในบริษัท 
ThaiExpress อยางมีสาระสําคัญ ซึ่งมีผลใหกลุมบริษัทอาจชําระเงินลงทุนสวนเพ่ิมตางไปจากประมาณการหน้ีสิน 
ที่เคยบันทึกไวในไตรมาสกอน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไมสามารถประมาณการหน้ีสิน 
ไดอยางนาเช่ือถือ ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงไดกลับรายการประมาณการหน้ีสินที่เคยบันทึกไวในไตรมาสที่ 2 มีผลให
กลุมบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัท ThaiExpress จํานวน 952.3 ลานบาท และคาความนิยมจากการลงทุน
จํานวน 836.4 ลานบาท 
 
จากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท ThaiExpress สําหรับงวดไตรมาสท่ี 4 กลุมบริษัทสามารถประมาณการ
หน้ีสินสําหรับเงินลงทุนสวนเพ่ิมที่ตองชําระอีกจํานวน 241.4 ลานบาท มีผลให ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
กลุมบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัท ThaiExpress เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 1,193.7 ลานบาท และคาความนิยม
จากการลงทุนจํานวน 1,055.3 ลานบาท ผูบริหารพิจารณาวาคาความนิยมไดรวมมูลคาของเครื่องหมายการคา 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

 
การลงทุนในบริษัท ThaiExpress Concepts Pte Ltd. (ตอ) 

  
รายละเอียดของการลงทุนมีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2551 

 บาท 
  

ราคาที่ตกลงซื้อขายเงินลงทุน 1,193,714,956 
มูลคายุติธรรมสุทธิที่ไดรับมา (138,421,887) 

คาความนิยม  1,055,293,069 

  
เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุน 952,334,627 
หัก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในบริษัทที่ลงทุน (114,904,070) 

กระแสเงินสดจายในการซ้ือเงินลงทุน - สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเทา  
   เงินสดที่ไดมา 837,430,557 

 
ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียรอยละ 70 ของสินทรัพยและหน้ีสินที่ไดมาจากการซ้ือ      
เงินลงทุนใน ThaiExpress มีดังน้ี 

 บาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 114,904,070 
สินคาคงเหลือ 6,124,196 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 68,436,077 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 95,844,096 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 108,372,643 
เจาหน้ีการคา (140,687,933) 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (55,247,596) 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ 197,745,553 
  

สวนไดเสียที่ไดรับมา รอยละ 70 
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับมาสุทธิ (บาท) 138,421,887 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ไดโอนกิจการ สินทรัพย และหน้ีสิน
ทั้งหมดใหแกบริษัทตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 34 จากการประชุมวิสามัญผูถือหุนของ
บริษัทยอยดังกลาวเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ผูถือหุนใหเลิกกิจการของบริษัทยอยดังกลาวโดยไดจดทะเบียน
เลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และอยูระหวางการชําระบัญชี 

 
บริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด 

 
จากการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ผูถือหุนได
มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทจากหุนสามัญจํานวน 4,200,237 หุน ซึ่งมีราคาตราไวหุนละ 100 บาท เปน
หุนสามัญจํานวน 1,050,060 หุน ซึ่งมีราคาตราไวหุนละ 100 บาท บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนลดทุนกับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 และไดจายคืนเงินลดทุนใหแกบริษัทจํานวน 315,017,700 บาท 
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 

 
จากการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ผูถือหุน 
ไดมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทจากหุนสามัญจํานวน 1,050,060 หุน ซึ่งมีราคาตราไวหุนละ 100 บาท 
เปนหุนสามัญจํานวน 262,515 หุน ซึ่งมีราคาตราไวหุนละ 100 บาท บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนลดทุนกับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และไดจายคืนเงินลดทุนใหแกบริษัทจํานวน 78,754,500 บาท  
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 

 
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)  
 
ในระหวางไตรมาสท่ี 1 กลุมบริษัทไดลงทุนเพ่ิมในหุนสามัญของบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) จํานวน 
24,500 หุน เปนจํานวนเงินรวม 1.6 ลานบาท ซึ่งมีผลใหสัดสวนการถือหุนของกลุมบริษัทเพ่ิมขึ้นเปน 44,510,817 
หุน คิดเปนรอยละ 98.91 ในการลงทุนเพ่ิมดังกลาว มีคาความนิยมเกิดขึ้นจํานวน 0.29 ลานบาท 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)  
 
ในระหวางไตรมาสท่ี 3 บริษัทไดลงทุนเพ่ิมในหุนสามัญของบริษัท เดอะ ไมเนอร  ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) จํานวน 
14,000 หุน เปนจํานวนเงินรวม 1.54 ลานบาท ซึ่งมีผลใหสัดสวนการถือหุนของกลุมบริษัทเพ่ิมขึ้นเปน 32,639,199 
หุน คิดเปนรอยละ 99.72 ในการลงทุนเพ่ิมดังกลาว มีคาความนิยมเกิดขึ้นจํานวน 0.1 ลานบาท 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบัญชีตนป  191,046,198 443,805,588 24,284,460 79,284,460 

ลงทุนเพ่ิมระหวางป 1,046,843,198 - - - 

โอนเงินลงทุนในบริษัทรวมไป     

   เปนเงินลงทุนในบริษัทยอย - (63,139,215) - (55,000,000) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน     

   บริษัทรวมและกิจการรวมคา - สุทธ ิ 115,649,039 55,879,825 - - 

เงินปนผลรับ (111,909,926) (245,500,000) - - 

ราคาตามบัญชีปลายป 1,241,628,509 191,046,198 24,284,460 24,284,460 

 
บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด 

 

เงินลงทุนในบริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด ถือเปนบริษัทรวมในงบการเงินรวม เน่ืองจากกลุมบริษัท 
ไมมีอํานาจในการควบคุมเหนือบริษัทดังกลาว ถึงแมวากลุมบริษัทถือหุนในบริษัทดังกลาวในอัตรารอยละ 51 
บริษัทใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวในงบการเงินรวม 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
ประกอบดวย 

 

The Coffee Club Holdings Pty Ltd. 
 

ในระหวางไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไดลงทุนซื้อหุนสามัญของ The Coffee Club Holdings Pty Ltd. 
(“TCC”) จํานวน 23,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 50 ของทุนที่ชําระแลวของ TCC โดยมีเง่ือนไขที่สําคัญดังน้ี 
- กลุมบริษัทชําระมูลคาการลงทุนในเบื้องตนจํานวน 689.3 ลานบาท 
- กลุมบริษัทจะชําระเงินลงทุนสวนเพ่ิมในแตละปของ 2 ปขางหนาหากผลการดําเนินงานเปนไปตามสูตร 
การคํานวณซึ่งมีผลใหเงินลงทุนมีมูลคาเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี การจายเงินลงทุนสวนเพ่ิมจะขึ้นอยูกับความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานตามเง่ือนไขที่เก่ียวกับผลประกอบการของ TCC ในแตละป  กลุมบริษัทไดทําการประเมิน 
เงินลงทุนสวนเพิ่มน้ีโดยพิจารณาจากความสามารถในการดําเนินงานของ TCC ณ วันเริ่มแรกที่เขาลงทุน  
โดยคาดวาเงินลงทุนสวนเพ่ิมจะเปนจํานวนเงินไมเกิน 202.6 ลานบาท 

 

ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไดบันทึกประมาณการหน้ีสินสําหรับการชําระเงินสวนเพิ่มใน 2 ปขางหนา
สําหรับเงินลงทุนในบริษัท TCC จํานวน 202.6 ลานบาท โดยรวมกับมูลคาเงินลงทุนในเบื้องตน  

 

จากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท TCC สําหรับงวดต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่  
30 กันยายน พ.ศ. 2551 และประมาณการผลการดําเนินงานที่ปรับปรุงใหมภายหลังจากวันที่กลุมบริษัทลงทุน 
มีความแตกตางจากประมาณการผลการดําเนินงานที่กลุมบริษัทใชประกอบการพิจารณาลงทุนในบริษัท TCC 
อยางมีสาระสําคัญ ซึ่งมีผลใหกลุมบริษัทอาจชําระเงินลงทุนสวนเพ่ิมตางไปจากประมาณการหน้ีสินที่เคยบันทึก
ไวในไตรมาสกอน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไมสามารถประมาณการหน้ีสินไดอยางนาเช่ือถือ 
ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงไดกลับรายการประมาณการหน้ีสินที่เคยบันทึกไวในไตรมาสท่ี 2 มีผลใหกลุมบริษัทบันทึก
เงินลงทุนในบริษัท TCC จํานวน 689.3 ลานบาท  

 

เงินลงทุนในกิจการรวมคา The Coffee Club Holdings Pty Ltd. ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 รวมคาความนิยม
จํานวน 4.2 ลานบาท 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 

The Coffee Club Holdings Pty Ltd. (ตอ) 
 
รายละเอียดของการลงทุนมีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2551 

 บาท 
  

ราคาที่ตกลงซื้อขายเงินลงทุน 689,253,066 
มูลคายุติธรรมสุทธิที่ไดรับมา (685,033,351) 

คาความนิยม  4,219,715 

  
เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุน 689,253,066 
หัก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในบริษัทที่ลงทุน (3,674,397) 

กระแสเงินสดจายในการซ้ือเงินลงทุน - สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเทา  
   เงินสดที่ไดมา 685,578,669 

 
ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียรอยละ 50 ของสินทรัพยและหน้ีสินที่ไดมาจากการซ้ือ      
เงินลงทุนใน TCC มีดังน้ี 

 บาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3,674,397 
สินคาคงเหลือ 87,693,764 
คาใชจายจายลวงหนา 3,732,533 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 27,009,388 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 21,717,572 
สินทรัพยไมมีตัวตน 1,341,911,309 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (115,672,261) 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ 1,370,066,702 
  

สวนไดเสียที่ไดรับมา รอยละ 50 
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับมาสุทธิ (บาท) 685,033,351 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited และ Zanzibar Tourism and Hospitality 
Investment Limited 
 
ในระหวางไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไดลงทุนซื้อหุนสามัญของ Tanzania Tourism and Hospitality 
Investment Limited (“TTHIL”)  และของ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited (“ZTHIL”) บริษัท
ละจํานวน 1 หุน คิดเปนรอยละ 50 ของทุนที่ชําระแลวของแตละบริษัท โดยมีเง่ือนไขที่สําคัญดังน้ี 
- กลุมบริษัทชําระมูลคาการลงทุนในเบื้องตนจํานวน 310.6 ลานบาท 
- กลุมบริษัทจะชําระเงินลงทุนสวนเพ่ิมในแตละปของ 2 ปขางหนาหากผลการดําเนินงานเปนไปตามสูตร 
การคํานวณซึ่งมีผลใหเงินลงทุนมีมูลคาเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี การจายเงินลงทุนสวนเพ่ิมจะขึ้นอยูกับความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานตามเง่ือนไขที่เก่ียวกับผลประกอบการของ TTHIL และ ZTHIL ในแตละป  กลุมบริษัทได
ทําการประเมินเงินลงทุนสวนเพ่ิมน้ีโดยพิจารณาจากความสามารถในการดําเนินงานของ TTHIL และ ZTHIL  
ณ วันเริ่มแรกที่เขาลงทุน โดยคาดวาเงินลงทุนสวนเพ่ิมจะเปนจํานวนเงินไมเกิน 94.1 ลานบาท 

 
ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไดบันทึกประมาณการหน้ีสินสําหรับการชําระเงินสวนเพิ่มใน 2 ป
ขางหนาสําหรับเงินลงทุนในบริษัท TTHIL และ ZTHIL จํานวน 94.1 ลานบาท โดยรวมกับมูลคาเงินลงทุนใน
เบื้องตน 
 
จากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท TTHIL และ ZTHIL สําหรับงวดต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และประมาณการผลการดําเนินงานที่ปรับปรุงใหมภายหลังจากวันที่กลุมบริษัท
ลงทุนมีความแตกตางจากประมาณการผลการดําเนินงานที่กลุมบริษัทใชประกอบการพิจารณาลงทุนในบริษัท 
TTHIL และ ZTHIL อยางมีสาระสําคัญ ซึ่งมีผลใหกลุมบริษัทอาจชําระเงินลงทุนสวนเพ่ิมตางไปจากประมาณการ
หน้ีสินที่เคยบันทึกไวในไตรมาสกอน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไมสามารถประมาณการ
หน้ีสินบางสวนไดอยางนาเช่ือถือ ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงไดกลับรายการประมาณการหน้ีสินบางสวนที่เคยบันทึกไว 
ในไตรมาสท่ี 2 มีผลใหกลุมบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัท TTHIL และ ZTHIL จํานวน 357.6 ลานบาท 
 
กลุมบริษัทอยูระหวางการคํานวณหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของ TTHIL และ ZTHIL ผลแตกตาง
ระหวางมูลคายุติธรรมสุทธิกับราคาที่ตกลงซื้อขายเงินลงทุนจะถือเปนคาความนิยม 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 งบการเงินรวม - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
  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 5,939,990 105,000,000 
 โดยแบงเวลา        
         

Arabian Spa (Dubai) Limited ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ 
อาหรับเอมิเร็ตส 

 

ผูถือหุน 3.4 
(0.3 ลานเหรียญ 

ดีแรหม) 

49 1,667,936 10,198,945 - 

         

Eutopia Private Holding Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ 
มัลดีฟส 

ผูถือหุน 163.2 
(4 ลานเหรียญ 

สหรัฐฯ) 

50 81,590,000 33,768,361 - 

         

Tanzania Tourism and Hospitality 
   Investment Limited 

ลงทุนในบริษัทอื่น หมูเกาะบริติช
เวอรจิน 

ผูถือหุน - 
(2 เหรียญ 
สหรัฐฯ) 

50 290,684,487 306,396,553 - 

         

Zanzibar Tourism and Hospitality 
   Investment Limited 

ลงทุนในบริษัทอื่น หมูเกาะบริติช
เวอรจิน 

ผูถือหุน - 
(2 เหรียญ 
สหรัฐฯ) 

50 66,905,646 66,255,961 - 

         

The Coffee Club Holdings Pty Ltd ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศออสเตรเลีย ผูถือหุน 1,332 50 689,253,066 725,273,435 6,909,926 
    (46 ลานเหรียญ 

ออสเตรเลีย) 

    

         

Sizzler China Pte Limited เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศสิงคโปร ผูถือหุน - 50 - 5,193,268 - 
         

บริษัท ซีเลค เซอรวสิ พารทเนอร จํากัด ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย ผูถือหุน 45     51 22,950,000 88,601,996 - 
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา     1,176,050,427 1,241,628,509 111,909,926 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 งบการเงินรวม - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

  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 22,999,292 147,652,058 220,000,000 
 โดยแบงเวลา        
         

Arabian Spa (Dubai) Limited ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ 
อาหรับเอมิเร็ตส 

 

ผูถือหุน 3.4 
(0.3 ลานเหรียญ 

ดีแรหม) 

49 1,667,936 4,770,473 - 

Sizzler China Pte Limited เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศสิงคโปร ผูถือหุน - 50 - 4,761,212 - 
         

บริษัท ซีเลค เซอรวสิ พารทเนอร จํากัด ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย ผูถือหุน 45     51 22,950,000 83,215,609 25,500,000 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา     47,617,228 240,399,352 245,500,000 
         

Eutopia Private Holding Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ 
มัลดีฟส 

ผูถือหุน 163.2 
(4 ลานเหรียญ 

สหรัฐฯ) 

50 81,590,000 
 
 

(49,353,154) 
 
 

- 
 
 

รวมสวนไดเสยีที่เกนิเงินลงทุนในบริษัทรวม      81,590,000 (49,353,154) - 
         

เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา - สุทธิ     129,207,228 191,046,198 245,500,000 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 งบการเงินรวม  
   สัดสวนของการ 
   ถือหุน (รอยละ) 
  จัดต้ังขึ้น   
 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
   

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

แทนซาเนีย 
100 - 

   

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

แทนซาเนีย 
100 - 

     

บริษัทยอยของบริษัท ซีเลค เซอรรวิส พารทเนอร จํากัด    
Select Service Partner (Cambodia) Limited ขายอาหารและ

เครื่องด่ืม 
ประเทศสาธารณรัฐ

กัมพูชาประชาธิปไตย 
100 - 

   

บริษัทยอยของ  The Coffee Club Holdings Pty Ltd.    
Expresso Pty Ltd. ลงทุนใน 

อสังหาริมทรัพย 
ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

The Coffee Club Investment Pty Ltd. เจาของลิขสิทธิ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
The Coffee Club Franchising Company  
   Pty Ltd. 

ธุรกิจแฟรนไชส ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

The Coffee Club (NSW) Pty Ltd. ลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย 

ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

The Coffee Club (Vic) Pty Ltd. ลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย 

ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

The Coffee Club (Properties) Pty Ltd. ลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย 

ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

The Coffee Club Properties (NSW) Pty Ltd. ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

The Coffee Club Pty Ltd. (as trustee for the 
   Coffee Club Unit Turst) 

เจาของลิขสิทธ ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

The Coffee Club (International) Pty Ltd. เจาของลิขสิทธ ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
The Coffee Club (Korea) Pty Ltd. เจาของลิขสิทธ ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
The Coffee Club (Mena) Pty Ltd. เจาของลิขสิทธ ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
The Coffee Club (NZ) Pty Ltd. เจาของลิขสิทธ ประเทศออสเตรเลีย 100 - 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

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

บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ขายสิทธิในสถานที่ ประเทศไทย ผูถือหุน 40 50 24,284,460 105,000,000 
 พักผอนโดยแบงเวลา       

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา      24,284,460 105,000,000 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

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

บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ขายสิทธิในสถานที่ ประเทศไทย ผูถือหุน 40 50 24,284,460 220,000,000 
 พักผอนโดยแบงเวลา       

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา      24,284,460 220,000,000 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
  

กลุมบริษัทมีสวนแบงในผลการดําเนินงาน สินทรัพยและหนี้สินของบริษัทรวมและกิจการรวมคาซึ่งไมไดเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ดังตอไปนี้ 
  สินทรัพย หนี้สิน รายได กําไร(ขาดทุน) สัดสวนการถือหุน 
 จัดตั้งขึ้นในประเทศ บาท บาท บาท บาท บาท 
       

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551       
บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ประเทศไทย 47,434,096 44,464,101 15,846,757 (36,712,068) 50% 
Arabian Spa (Dubai) Limited ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส 11,199,671 2,621,978 7,868,285 5,428,472 49% 
Eutopia Private Holding Limited ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส 948,923,758 921,665,976 627,009,499 83,121,515 50% 
Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited หมูเกาะบริติช เวอรจิน 191,427,924 159,882,030 83,018,291 15,712,066 50% 
Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited หมูเกาะบริติช เวอรจิน 25,193,276 35,904,323 - (649,684) 50% 
The Coffee Club Holdings Pty Ltd. ประเทศออสเตรเลีย 163,425,955 135,094,567 351,828,670 42,930,295 50% 
Sizzler China Pte Limited ประเทศสิงคโปร 5,527,299 523,821 4,541,234 432,057 50% 
บริษัท ซีเลค เซอรวสิ พารทเนอร จํากัด ประเทศไทย 110,408,294 22,667,639 185,907,929 5,749,208 51% 
  1,503,540,273 1,322,824,435 1,276,020,665 116,011,861  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550       
บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ประเทศไทย 306,391,277 158,739,219 584,407,525 121,735,968 50% 
Arabian Spa (Dubai) Limited ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส 5,036,595 1,467,663 6,016,093 4,043,597 49% 
Eutopia Private Holding Limited ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส 899,673,771 957,495,906 411,323,640 (92,507,550) 50% 
Sizzler China Pte Limited ประเทศสิงคโปร 5,340,300 930,825 4,296,307 (48,170) 50% 
บริษัท ซีเลค เซอรวสิ พารทเนอร จํากัด ประเทศไทย 158,968,023 76,115,235 176,985,233 19,271,264 51% 
  1,375,409,966 1,194,748,848 1,183,028,798 52,495,109  

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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13 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทอื่น - สุทธ ิ 8,808,564 21,041,738 12,700 23,050 
บริษัทที่เก่ียวของกัน - สุทธิ 824,427,534 1,288,884,810 487,224,640 617,017,800 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 833,236,098 1,309,926,548 487,237,340 617,040,850 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
พ.ศ. 2551 

บาท 
พ.ศ. 2550 

บาท 
พ.ศ. 2551 

บาท 
พ.ศ. 2550 

บาท 
     

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธ ิ 21,041,738 567,672,070 23,050 543,332,253 
ซื้อเงินลงทุน - 1,500 - 1,500 
โอนไปเงินลงทุนในบริษัท     
   ที่เก่ียวของกัน - (543,309,653) - (543,309,653) 
คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน - (1,950,350) - - 
การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรม     
   ของเงินลงทุน (12,233,174) (1,371,829) (10,350) (1,050) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 8,808,564 21,041,738 12,700 23,050 
 

เงินลงทุนในบริษัทอื่นประกอบดวย 

 งบการเงินรวม 

 วิธีราคาทุน มูลคายุติธรรม 

 
พ.ศ. 2551 

บาท 
พ.ศ. 2550 

บาท 
พ.ศ. 2551 

บาท 
พ.ศ. 2550 

บาท 
     

หลักทรัพยเผ่ือขาย, ราคาทุน 22,840,303 22,840,303 8,808,564 21,041,738 
ปรับ  สวนเกินทุนจากการตีมูลคา     

   ยุติธรรม (14,031,739) (1,798,565) - - 

หลักทรัพยเผ่ือขาย - สุทธ ิ 8,808,564 21,041,738 8,808,564 21,041,738 
     

เงินลงทุนท่ัวไป, ราคาทุน 1,950,350 1,950,350   
ปรับ  คาเผ่ือการดอยคา (1,950,350) (1,950,350)   
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธ ิ - -   

เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธ ิ 8,808,564 21,041,738   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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13 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ (ตอ) 
 
 ก) เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 วิธีราคาทุน มูลคายุติธรรม 

 
พ.ศ. 2551 

บาท 
พ.ศ. 2550 

บาท 
พ.ศ. 2551 

บาท 
พ.ศ. 2550 

บาท 
     

หลักทรัพยเผ่ือขาย, ราคาทุน 8,034 8,034 12,700 23,050 
ปรับ  สวนเกินทุนจากการตีมูลคา     

   ยุติธรรม 4,666 15,016 - - 

เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธ ิ 12,700 23,050 12,700 23,050 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
พ.ศ. 2551 

บาท 
พ.ศ. 2550 

บาท 
พ.ศ. 2551 

บาท 
พ.ศ. 2550 

บาท 
     

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธ ิ 1,288,884,810 407,156,490 617,017,800 - 
ซื้อเงินลงทุน 55,760,666 108,680,610 55,760,666 64,721,163 
โอนจากเงินลงทุนในบริษัทอื่น - 543,309,653 - 543,309,653 
การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรม     

   ของเงินลงทุน (520,217,942) 229,738,057 (185,553,826) 8,986,984 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 824,427,534 1,288,884,810 487,224,640 617,017,800 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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13 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ (ตอ) 
  

ข) เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 งบการเงินรวม  
        สัดสวนของ  สวนเกินทนุจาก  

  จัดตั้งขึ้น ลักษณะ ทุนที่ชําระแลว การถือหุน วิธีราคาทนุ การตีมูลคายุติธรรม เงินลงทุนสุทธิ 
 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ความสัมพันธ ลานบาท (รอยละ) บาท บาท บาท 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551         
หลักทรัพยเผื่อขาย         
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย ผูถือหุน 523 20.78 617,784,112 (130,559,472) 487,224,640 
Serendib Hotels Limited โรงแรม ประเทศศรีลังกา ผูถือหุน 48 19.84 43,959,447 (23,667,012) 20,292,435 
    (178 ลาน

เหรียญรูป 
ศรีลังกา) 

    

บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จัดจําหนายสินคา ประเทศไทย ผูถือหุน 488 8.60 159,984,225 156,926,234 316,910,459 
 ใหบริการการจัดการและ        
 จัดจําหนายเครื่องบิน        
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน       821,727,784 2,699,750 824,427,534 

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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13 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ (ตอ) 
  

ข) เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 งบการเงินรวม  
        สัดสวนของ  สวนเกินทนุจาก  

  จัดตั้งขึ้น ลักษณะ ทุนที่ชําระแลว การถือหุน วิธีราคาทนุ การตีมูลคายุติธรรม เงินลงทุนสุทธิ 
 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ความสัมพันธ ลานบาท (รอยละ) บาท บาท บาท 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550         
หลักทรัพยเผื่อขาย         
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย ผูถือหุน 523 19.01 562,023,446 54,994,354 617,017,800 
Serendib Hotels Limited โรงแรม ประเทศศรีลังกา ผูถือหุน 48 19.84 43,959,447 (14,308,339) 29,651,108 
    (178 ลาน

เหรียญรูป 
ศรีลังกา) 

    

บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จัดจําหนายสินคา ประเทศไทย ผูถือหุน 454 9.24 159,984,225 482,231,677 642,215,902 
 ใหบริการการจัดการและ        
 จัดจําหนายเครื่องบิน        
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน       765,967,118 522,917,692 1,288,884,810 

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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13 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ (ตอ) 
  

ข) เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท  
        สัดสวนของ  สวนเกินทนุจาก  

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

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551         
หลักทรัพยเผื่อขาย         
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย ผูถือหุน 523 20.78 617,784,112 (130,559,472) 487,224,640 
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน      617,784,112 (130,559,472) 487,224,640 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท  
     สัดสวนของ  สวนเกินทนุจาก  

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

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550         
หลักทรัพยเผื่อขาย         
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย ผูถือหุน 523 19.01 562,023,446 54,994,354 617,017,800 
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน      562,023,446 54,994,354 617,017,800 

         



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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14 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน  
 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทคือ กลุมบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน และบริษัท ไมเนอร โฮลด้ิง (ไทย) จํากัด ซึ่งต้ังอยูใน 
ประเทศไทย บริษัทดังกลาวถือหุนในบริษัทคิดเปนจํานวนรอยละ 18.72 และรอยละ 16.64 ตามลําดับ จํานวนหุนที่เหลือ
รอยละ 64.64 ถือโดยบุคคลทั่วไป 
 
บริษัทเปนบริษัทรวมของบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ดังน้ัน บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอยจึงถือเปนบริษัทที่เก่ียวของกัน   

 
ในระหวางป กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคากับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เก่ียวของกัน รายการคาดังกลาว 
เปนไปตามเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการตามปกติของการดําเนินธุรกิจและเปนไปตามเง่ือนไขการคาตามปกติ 
รายการคาที่สําคัญกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
 
นโยบายการคิดราคาสําหรับกิจการที่เก่ียวของกัน ประกอบดวย 
 
 นโยบายการคิดราคา 

  
รายไดจากการขายและการซื้อสินคา ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายไดคาเชา ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
คาสิทธิแฟรนชายส ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายไดคาบริการจัดการและรายไดอื่น ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
ดอกเบี้ยรับ อัตราที่กําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอัตราซึ่งอิงจากอัตรา 
    ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย 
คาเชาจาย ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก 
คาบริการจัดการจาย ราคาที่ตกลงกันซึ่งเปนราคาตนทุนบวกกับคาดําเนินการ 
คาลิขสิทธิ์ในการใชเครื่องหมายการคา ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก 
ดอกเบี้ยจาย อัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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14 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 

รายการคาที่สําคัญกับบริษัทที่เก่ียวของกัน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 สามารถสรุป 
ไดดังน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจากการขาย     
บริษัทรวม 54,327,724 40,681,268 - - 

     
รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย     
บริษัทที่เก่ียวของกัน 15,000,000 113,000,000 - - 

     
รายไดคาเชา     
บริษัทยอย - - 44,539,582 42,555,033 
บริษัทรวม 1,278,000 - - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 17,515,449 16,892,532 - - 
รวมรายไดคาเชา 18,793,449 16,892,532 44,539,582 42,555,033 

     
ดอกเบี้ยรับ     
บริษัทยอย - - 355,574,186 269,386,497 
บริษัทรวม 16,888,033 36,786,061 - 524,353 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 125,322 201,232 - - 
รวมดอกเบี้ยรับ 17,013,355 36,987,293 355,574,186 269,910,850 

     
รายไดคาบริการจัดการ     
บริษัทยอย - - 167,751,829 161,298,532 
บริษัทรวม 116,579,808 69,159,410 1,272,280 600,000 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 52,529,571 11,780,730 2,028,000 3,312,000 
รวมรายไดคาบริการจัดการ 169,109,379 80,940,140 171,052,109 165,210,532 
 

รายไดคาบริการจัดการสวนใหญเปนรายไดจากการบริหารจัดการโรงแรม ระบบสารสนเทศและการเงิน 
 

เงินปนผลรับ     
บริษัทที่เก่ียวของกัน 6,296,234 6,296,234 - - 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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14 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดอ่ืน     
บริษัทยอย - - 17,892,130 21,674,315 
บริษัทรวม 9,941,000 8,124,282 9,941,000 6,791,282 

รวมรายไดอื่น 9,941,000 8,124,282 27,833,130 28,465,597 
     

ซื้อสินคา     
บริษัทยอย - - 243,067 196,262 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 589,260 6,420,891 - - 

รวมคาซื้อสินคา 589,260 6,420,891 243,067 196,262 

     

คาเชา     
บริษัทยอย - - 22,545,060 20,776,886 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 16,898,434 18,273,198 - - 

รวมคาเชา 16,898,434 18,273,198 22,545,060 20,776,886 

     

ดอกเบี้ยจาย     
บริษัทยอย - - 20,616,017 27,456,666 
บริษัทรวม - 1,339,041 - 1,339,041 

รวมดอกเบี้ยจาย - 1,339,041 20,616,017 28,795,707 

     

คาบริการจัดการจาย     
บริษัทยอย - - 28,614,109 25,141,758 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 8,107,540 39,288,300 - 3,570,600 

รวมคาบริการจัดการจาย 8,107,540 39,288,300 28,614,109 28,712,358 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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14 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

คาลิขสิทธ์ิในการใชเคร่ืองหมายการคา     
บริษัทยอย - - 667,055 763,564 
บริษัทรวม 1,361,883 - - - 

รวมคาลิขสิทธิ์ในการใชเครื่องหมายการคา 1,361,883 - 667,055 763,564 

     

คาใชจายอ่ืน      
บริษัทยอย - - - 1,970,006 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 13,804,892 5,848,447 10,912,716 2,878,797 

รวมคาใชจายอื่น 13,804,892 5,848,447 10,912,716 4,848,803 

     

คาตอบแทนกรรมการ 8,511,774 6,185,600 6,305,000 3,825,600 

 
คาตอบแทนกรรมการเปนเบี้ยประชุมที่จายใหแกกรรมการของบริษัทตามขอกําหนดของมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จํากัด  คาตอบแทนดังกลาวเปนผลประโยชนที่จายใหกรรมการตามที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนใน 
ที่ประชุมสามัญประจําป (โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เก่ียวของอื่นๆ ที่จายใหแกกรรมการบริหาร) 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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14 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 ยอดคงคางของรายการลูกหน้ี เจาหน้ี เงินทดรอง และเงินใหกูยืมแก/จาก
บริษัทที่เก่ียวของกัน สรุปไดดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 403,610,238 423,061,113 
บริษัทรวม 45,871,363 92,874,286 29,017 291,650 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 2,698,075 5,914,180 76,256 437,261 

รวมลูกหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกัน  48,569,438 98,788,466 403,715,511 423,790,024 
     

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
     

บริษัทยอย  - - 7,406,141,167 4,782,104,460 
บริษัทรวม 407,239,883 488,313,000 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 2,791,200 2,696,000 - - 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เก่ียวของกัน 410,031,083 491,009,000 7,406,141,167 4,782,104,460 
 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เก่ียวของกันเปนเงินใหกูยืมที่ไมมีหลักประกันในสกุลเงินบาท และมีอัตราดอกเบ้ียตาม
อัตราตลาดซึ่งอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย เงินใหกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามแตกลุมบริษัท
จะไมเรียกชําระคืนเงินใหกูยืมดังกลาวภายในปหนา 

 

เจาหน้ีและเงินทดรองจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย  - - 13,955,075 38,102,608 
บริษัทรวม 685,661 3,038,190 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 1,733,448 5,090,969 5,000 - 

รวมเจาหน้ีและเงินทดรองจากบริษัทที่เก่ียวของกัน 2,419,109 8,129,159 13,960,075 38,102,608 
     

เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 703,956,347 1,416,393,789 
 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยเปนเงินกูยืมที่ไมมีหลักประกันในสกุลเงินบาท มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม และมี
อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาดซึ่งอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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15 ท่ีดินและโครงการระหวางการพัฒนา 
 
ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนาแสดงที่ราคาทุนของโครงการตางๆ โดยมีบริษัทยอยดังตอไปน้ีเปนเจาของ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2551 
บาท 

พ.ศ. 2550 
บาท 

   

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรต้ี ฟนด - 62,468,464 
บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด - 785,339,539 
บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด 183,419,653 281,583,534 
บริษัท โกโก รีครีเอช่ัน จํากัด  9,622,262 - 
บริษัท โกโก เรสซิเดนซ จํากัด 94,663,750 - 
บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด  1,078,338,216 480,713,757 
บริษัท เจาพระยา รีซอรท แอนด เรสซิเดนซ จํากัด 1,567,671 - 
บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด - 16,128,234 

Minor International (Labuan) Limited 178,374,492 782,815 

รวมท่ีดินและโครงการระหวางการพัฒนา 1,545,986,044 1,627,016,343 

 
 งบการเงินรวม 
 ลานบาท 
  

ภาระผูกพันเก่ียวกับการกอสรางและการซื้อสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 1,362.0 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการกอสรางและการซื้อสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 771.1 

 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม (บาท) 

  อาคารและ สวนปรับปรุง เครื่องตกแตง      
 ที่ดินและสวน อุปกรณ อาคารและ ติดตั้งและอปุกรณ   เครื่องใชใน งานระหวาง  
 ปรับปรุงที่ดิน ประกอบ อาคารเชา สํานักงาน อุปกรณอื่น ยานพาหนะ การดําเนินงาน กอสราง รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550          
ราคาทุน 671,143,097 8,430,089,153 2,940,989,359 3,897,608,651 1,679,555,147 179,559,972 368,066,524 182,250,035 18,349,261,938 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (110,513,900) (3,475,810,215) (1,491,108,197) (2,801,301,163) (1,082,008,948) (124,383,505) (151,087,033) - (9,236,212,961) 
       คาเผื่อการดอยคา - - (1,726,151) - (7,635,790) - - - (9,361,941) 

ราคาตามบัญชี – สุทธิ 560,629,197 4,954,278,938 1,448,155,011 1,096,307,488 589,910,409 55,176,467 216,979,491 182,250,035 9,103,687,036 

สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551          
ราคาตามบัญชีตนป 560,629,197 4,954,278,938 1,448,155,011 1,096,307,488 589,910,409 55,176,467 216,979,491 182,250,035 9,103,687,036 
ซื้อสินทรัพย 3,911,990 52,107,283 358,972,216 320,861,641 137,636,542 27,452,897 119,642,573 422,486,853 1,443,071,995 
สินทรัพยไดมาจากการลงทุนใน ThaiExpress (หมายเหตุ 12 ก) - - 46,362,749 29,673,118 19,505,719 302,509 - - 95,844,095 
จัดประเภทใหม 6,288,560 163,309,568 17,625,128 127,469,047 49,514,284 5,742,083 (20,105,288) (349,843,382) - 
ตัดจําหนายสินทรัพย - (5,078,531) (6,964,660) (63,872) (651,228) (36,085) (44,454,125) (14,594,831) (71,843,332) 
จําหนายสินทรัพย - (672,307) (12,877,102) (8,084,430) (1,219,202) (1,032,984) (5,358,434) (10,465,396) (39,709,855) 
โอนมาจากบัญชีอื่น 381,090,852 1,334,085,638 22,189,378 61,000,422 7,493,793 8,916,235 13,986,303 20,441,682 1,849,204,303 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ - - 13,930,745 1,071,609 6,459,861 95,406 765,949 - 22,323,570 
คาเสื่อมราคา (12,169,556) (382,428,584) (269,243,963) (374,124,830) (157,123,705) (18,262,209) (30,162,155) - (1,243,515,002) 
โอนกลับการตั้งดอยคา - - 1,726,151 - - - - - 1,726,151 
การดอยคา  - - (6,028,016) (5,172,515) (7,294,766) (66,751) (338,775) - (18,900,823) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 939,751,043 6,115,602,005 1,613,847,637 1,248,937,678 644,231,707 78,287,568 250,955,539 250,274,961 11,141,888,138 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ  (ตอ) 
 

 งบการเงินรวม (บาท) 

  อาคารและ สวนปรับปรุง เครื่องตกแตง      
 ที่ดินและสวน อุปกรณ อาคารและ ติดตั้งและอปุกรณ   เครื่องใชใน งานระหวาง  
 ปรับปรุงที่ดิน ประกอบ อาคารเชา สํานักงาน อุปกรณอื่น ยานพาหนะ การดําเนินงาน กอสราง รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551          
ราคาทุน 1,062,434,499 9,968,254,785 3,308,661,392 4,285,560,439 1,904,812,241 208,604,101 433,830,143 250,274,961 21,422,432,561 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (122,683,456) (3,852,652,780) (1,688,785,739) (3,031,450,246) (1,245,649,978) (130,249,782) (182,535,829) - (10,254,007,810) 

        คาเผื่อการดอยคา - - (6,028,016) (5,172,515) (14,930,556) (66,751) (338,775) - (26,536,613) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 939,751,043 6,115,602,005 1,613,847,637 1,248,937,678 644,231,707 78,287,568 250,955,539 250,274,961 11,141,888,138 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 อาคารและอุปกรณที่หักคาเสื่อมราคาเต็มตามอายุการใชงานแลวแตยังคงใชงานอยู มีราคาทุนและคาเสื่อมราคาสะสมจํานวน 3,082,931,642 บาท และ 2,965,229,382 บาท 
ตามลําดับ (พ.ศ. 2550 : จํานวน 2,764,604,783 บาท และ 2,762,652,342 บาท ตามลําดับ) 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท) 

  อาคารและ สวนปรับปรุง เครื่องตกแตง      
 ที่ดินและสวน อุปกรณ อาคารและ ติดตั้งและอปุกรณ   เครื่องใชใน งานระหวาง  
 ปรับปรุงที่ดิน ประกอบ อาคารเชา สํานักงาน อุปกรณอื่น ยานพาหนะ การดําเนินงาน กอสราง รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550          
ราคาทุน 9,871,983 568,895,343 54,931,520 279,487,184 10,944,115 24,650,005 15,465,050 264,055 964,509,255 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (5,521) (279,448,584) (15,097,640) (189,175,868) (3,717,620) (17,129,610) (5,089,153) - (509,663,996) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 9,866,462 289,446,759 39,833,880 90,311,316 7,226,495 7,520,395 10,375,897 264,055 454,845,259 
          

สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551          
ราคาตามบัญชีตนป 9,866,462 289,446,759 39,833,880 90,311,316 7,226,495 7,520,395 10,375,897 264,055 454,845,259 
ซื้อสินทรัพย - 13,008,253 - 6,530,589 277,909 5,654,205 153,500 22,113,710 47,738,166 
การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทยอย (หมายเหตุ 34) - 34,029,006 399,624 616,491 9,089,283 - - 813,461 44,947,865 
จัดประเภทใหม - 11,569,261 - 4,620,432 - - - (16,189,693) - 
ตัดจําหนายสินทรัพย - (4,662,935) - - - - - - (4,662,935) 
จําหนายสินทรัพย - - - (1) - (1) - - (2) 
โอนไปบัญชีอื่น - - - - (1,005,327) - - - (1,005,327) 
คาเสื่อมราคา (56,222) (29,542,517) (5,922,326) (20,743,553) (5,622,852) (2,173,692) (2,100,685) - (66,161,847) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 9,810,240 313,847,827 34,311,178 81,335,274 9,965,508 11,000,907 8,428,712 7,001,533 475,701,179 
          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551          
ราคาทุน 9,871,983 617,973,087 55,331,144 291,210,115 19,305,980 27,634,873 15,618,550 7,001,533 1,043,947,265 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (61,743) (304,125,260) (21,019,966) (209,874,841) (9,340,472) (16,633,966) (7,189,838) - (568,246,086) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 9,810,240 313,847,827 34,311,178 81,335,274 9,965,508 11,000,907 8,428,712 7,001,533 475,701,179 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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16 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 อาคารและอุปกรณที่หักคาเสื่อมราคาเต็มตามอายุการใชงานแลวแตยังคงใชงานอยูมีราคาทุน
และคาเสื่อมราคาสะสมจํานวน 131,493,320 บาท และ 126,448,595 บาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2550 : จํานวน 115,834,468 บาท 
และ 115,815,573 บาท ตามลําดับ) 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 บริษัทยอยบางแหงไดทําสัญญาขายและเชากลับคืนกับกองทุนรวมบริหาร 
สินทรัพยไทยและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี การขายดังกลาวมีเง่ือนไขใหบริษัทยอยไถถอนคืนไดภายในระยะเวลา
ที่กําหนดในสัญญา โดยบริษัทยอยไดรับสิทธิในการเชาและซื้อคืนเปนอันดับแรก งบการเงินของกองทุนรวมทั้งสองแหง
ดังกลาวไดถูกรวมในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมบริษัท สินทรัพยที่ขายและเชากลับคืนเสมือนเปนการ ค้ําประกัน
การกูยืม (หมายเหตุ 21) การแสดงท่ีดินและอาคารในงบการเงินรวมจึงไมเปล่ียนแปลงจากการทําสัญญาดังกลาว ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทยอยเหลาน้ีไดนําสินทรัพยซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 1,117 ลานบาท ไปค้ําประกันเงินกูยืม
ระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 21) 
 
ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ลานบาท ลานบาท 

   

ภาระผูกพันเก่ียวกับการปรับปรุงอาคารและการซื้ออุปกรณ   
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 129.2 - 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการปรับปรุงอาคารและการซื้ออุปกรณ   
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 55.6 - 
 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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17 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 
 งบการเงินรวม (บาท) 
  

 
สิทธิการเชา 

ตนทุน 
การพัฒนา 
แฟรนชายส 

 
 

คาลิขสิทธิ ์

 
 

คาความนิยม 

 
คาความนิยม 

ติดลบ 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

 
 

รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550        
ราคาทุน 3,061,857,838 158,399,806 124,400,268 1,998,692,701 (628,942,525) 11,112,958 4,725,521,046 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (1,340,617,753) (152,560,290) (83,589,991) (391,808,049) 277,140,209 (1,140,430) (1,692,576,304) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,721,240,085 5,839,516 40,810,277 1,606,884,652 (351,802,316) 9,972,528 3,032,944,742 
        
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551        
ราคาตามบัญชีตนป 1,721,240,085 5,839,516 40,810,277 1,606,884,652 (351,802,316) 9,972,528 3,032,944,742 
ซื้อสินทรัพย 4,892,632 26,706 1,500,685 1,055,656,972 - 36,995,797 1,099,072,792 
ตัดจําหนายสินทรัพย (145,000) - - - - (82,956) (227,956) 
การดอยคา - - - - - (173,843) (173,843) 
ปรับปรุงเนื่องจากการเปลี่ยนนโยบายบญัชี (หมายเหตุ 5.2) - - - - 351,802,316 - 351,802,316 
โอนมาจากบัญชีอื่น - - - - - 50,599,139 50,599,139 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ - - 2,264,048 - - 312,889 2,576,937 
คาตัดจําหนาย (108,058,351) (850,627) (5,891,865) - - (20,091,287) (134,892,130) 
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 1,617,929,366 5,015,595 38,683,145 2,662,541,624 - 77,532,267 4,401,701,997 

        
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551        
ราคาทุน 3,050,251,865 158,426,512 128,165,000 3,054,349,673 - 116,509,548 6,507,702,598 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (1,432,322,499) (153,410,917) (89,481,855) (391,808,049) - (38,803,438) (2,105,826,758) 
หัก  คาเผื่อการดอยคา - - - - - (173,843) (173,843) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,617,929,366 5,015,595 38,683,145 2,662,541,624 - 77,532,267 4,401,701,997 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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17 สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท) 

 สิทธิการเชา โปรแกรมคอมพิวเตอร รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550    
ราคาทุน 18,690,531 - 18,690,531 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (11,836,596) - (11,836,596) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 6,853,935 - 6,853,935 

    
สําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551    
ราคาตามบัญชีตนป 6,853,935 - 6,853,935 
ซื้อสินทรัพย - 6,661,697 6,661,697 
โอนมาจากบัญชีอื่น - 14,342,766 14,342,766 
คาตัดจําหนาย (624,325) (6,181,786) (6,806,111) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 6,229,610 14,822,677 21,052,287 

    
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551    
ราคาทุน 18,690,531 23,991,237 42,681,768 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (12,460,921) (9,168,560) (21,629,481) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 6,229,610 14,822,677 21,052,287 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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18 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินจายลวงหนาสําหรับเงินลงทุน - 87,943,800 - - 
เงินมัดจํา 418,421,845 214,504,500 4,355,942 5,155,517 
คาใชจายรอการตัดบัญชี 223,027,098 192,686,548 30,910,292 26,392,469 
คาเชาจายลวงหนา 401,474,006 376,474,006 - - 
อื่น ๆ 93,921,605 69,038,706 - 14,342,766 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  1,136,844,554 940,647,560 35,266,234 45,890,752 

 
19 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท บาท บาท 

     

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 465,816 1,316 - 1,316 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 682,915,100 561,512,600 - - 

รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ     
   เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 683,380,916 561,513,916 - 1,316 

 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเปนเงินกูยืมในสกุลเงินหยวนจํานวน 133,000,000 หยวน และมีอัตราดอกเบ้ีย    
รอยละ 5.544 ถึงรอยละ 7.839 ตอป 

 
20 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจาหน้ีคากอสราง 163,381,845 247,289,061 15,335,809 17,208,420 
เจาหน้ีคาซื้อเงินลงทุน 294,090,330 - - - 
เจาหน้ีอื่น 434,978,388 358,305,696 18,471,156 16,920,889 

อื่นๆ 385,267,976 428,316,352 15,479,795 17,718,463 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 1,277,718,539 1,033,911,109 49,286,760 51,847,772 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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21 เงินกูยืมระยะยาว 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

พ.ศ. 2551 
บาท 

พ.ศ. 2550 
บาท 

พ.ศ. 2551 
บาท 

พ.ศ. 2550 
บาท 

     

เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนด     
   ชําระภายในหน่ึงป     
   เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 246,762,408 312,599,468 120,000,000 120,000,000 

   เงินกูยืมอื่น 164,260,000 164,260,000 - - 

 411,022,408 476,859,468 120,000,000 120,000,000 

     
เงินกูยืมระยะยาว     
   เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 764,239,430 615,341,077 300,000,000 420,000,000 

   เงินกูยืมอื่น 517,130,640 681,390,640 - - 

 1,281,370,070 1,296,731,717 300,000,000 420,000,000 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 1,692,392,478 1,773,591,185 420,000,000 540,000,000 

     
 

ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาว สามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2551 
บาท 

พ.ศ. 2550 
บาท 

พ.ศ. 2551 
บาท 

พ.ศ. 2550 
บาท 

     

ครบกําหนดภายใน 1 ป 411,022,408 476,859,468 120,000,000 120,000,000 
ครบกําหนดภายในระหวาง 2 - 5 ป 1,281,370,070 1,296,731,717 300,000,000 420,000,000 
ครบกําหนดเกินกวา 5 ป - - - - 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 1,692,392,478 1,773,591,185 420,000,000 540,000,000 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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21 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหดังน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ราคาตามบัญชีตนป 1,773,591,185 540,000,000 
การกูเพ่ิม 654,400,000 - 
จายชําระคืนเงินกู (673,859,459) (120,000,000) 
กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน (63,398,171) - 
ตนทุนในการจัดหาเงินกูยืมระยะยาว 1,658,923 - 

ราคาตามบัญชีปลายป 1,692,392,478 420,000,000 
 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่รวมอยูในงบการเงินรวมจํานวน 1,011 ลานบาท ประกอบดวย 
 

ก) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึงของบริษัทประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 420 ลานบาท โดยมี
อัตราดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจํา 12 เดือนบวกอัตรารอยละคงท่ีตอปและมีเง่ือนไขในการชําระคืนเงินตนทุกครึ่งป 
จํานวน 10 งวด งวดละ 60 ลานบาท โดยเริ่มชําระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บริษัทจะตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 

ข) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึงของบริษัทยอยแหงหน่ึงประเภทไมมีหลักประกันจํานวน 20 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกอัตรารอยละคงที่ตอป และมีเง่ือนไขการชําระคืนเงินตนทุกครึ่งป 
จํานวน 9 งวด งวดละ 2.22 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มการชําระคืนงวดแรกวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  
ซึ่งบริษัทยอยดังกลาวจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการท่ีกําหนดไวตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไดทําสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency 
Swap) สําหรับเงินกูขางตนจํานวน 20 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยแปลงเงินกูสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา
จํานวน 20 ลานเหรียญเปนเงินกูสกุลเงินดอลลารออสเตรเลียจํานวน 23 ลานเหรียญ ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ นอกจากน้ี
กลุมบริษัทยังไดทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือซื้อเงินดอลลารออสเตรเลียจํานวน 23 ลานเหรียญ  

 

ค) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศสองแหงของบริษัทยอยแหงหน่ึงจํานวนทั้งสิ้น 20 ลานบาท (วงเงินกูยืมทั้งสิ้น
จํานวน 3,050 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบ้ีย MLR ลบดวยอัตรารอยละคงที่ตอปและมีกําหนดชําระเงินคืน 
ในระหวางป พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 บริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอด
อายุสัญญาเงินกู 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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21 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 
เงินกูยืมอ่ืน 
 
เงินกูยืมอื่นจํานวน 681 ลานบาท เปนเงินกูยืมผานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสองแหง 
 
ก) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 425 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และประเภท ข ในกองทุนรวม

บริหารสินทรัพยไทย ซึ่งถือโดยธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนใน
อัตรารอยละคงท่ีและอัตรารอยละ MLR ลบดวยอัตรารอยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืม     
ดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป 

 

 กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณของ
กลุมบริษัทที่มีมูลคาทางบัญชีจํานวน 864 ลานบาท เพ่ือเปนหลักประกัน 

 
ข) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 256 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ทรัพยทวี ซึ่งถือโดยธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละ 
MLR ลบดวยอัตรา รอยละคงที่ตามท่ีระบุในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป  

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณของกลุมบริษัทที่มีมูลคาทางบัญชีจํานวน 253 ลานบาท เพ่ือเปนหลักประกัน 

 

ราคาตามบัญชีของเงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
 

 วงเงินกูยืม 
  
 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินกูยืมระยะยาวที่ยังไมไดใชดังตอไปน้ี 

 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ลานเหรียญ  ลานเหรียญ 
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานบาท สหรัฐฯ 
     

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว     
- หมดอายุภายใน 1 ป - - - - 
- หมดอายุภายหลัง 1 ป 7,030 35 4,000 35 

 7,030 35 4,000 35 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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21 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 
วงเงินกูยืม (ตอ) 
 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ลานเหรียญ  ลานเหรียญ 
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานบาท สหรัฐฯ 
     

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว     
- หมดอายุภายใน 1 ป - - - - 
- หมดอายุภายหลัง 1 ป - - - - 

 - - - - 

 
22 หุนกู 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท 
   

หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 550,000,000 275,000,000 
หุนกูระยะยาวถึงกําหนดนานกวาหน่ึงป 6,175,000,000 5,725,000,000 

รวมหุนกูระยะยาว 6,725,000,000 6,000,000,000 

 
การเปล่ียนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหดังน้ี 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  
ราคาตามบัญชีตนป 6,000,000,000 
ออกหุนกูเพ่ิม 1,000,000,000 
ไถถอนคืน (275,000,000) 

ราคาตามบัญชีปลายป 6,725,000,000 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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22 หุนกู (ตอ) 
 
 หุนกูประกอบดวย 
 

ก) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 2,060 ลานบาท ออกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 
เพ่ือใชไถถอนหุนกูและจายคืนเงินกูยืมระยะสั้น มีอัตราดอกเบี้ยรอยละคงที่ตอป และกําหนดชําระคืนภายในป  
พ.ศ. 2557 

 
ข) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,840 ลานบาท ออกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 

มีอัตราดอกเบี้ยรอยละคงที่ตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2555  
 
ค) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท ออกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 

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

พ.ศ. 2548 มีอัตราดอกเบี้ยรอยละคงที่ตอป และกําหนดชําระคนืเงินตนทุกครึ่งป จํานวน 4 งวด งวดละ 275 ลานบาท 
โดยเริ่มชําระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
 

จ) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท ออกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 
มีอัตราดอกเบี้ยรอยละคงที่ตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2554 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทไดทําสัญญาแลกเปล่ียนดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) สําหรับหุนกูจํานวน 1,000 
ลานบาทขางตนกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง โดยบริษัทจายดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวของเงินบาทบวกอัตรารอยละคงที่
ตอป และรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละคงที่ตอป กําหนดจายชําระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน (หมายเหตุ 31 ก)) 

 
หุนกูทั้งหมดดังกลาวขางตนมีเ ง่ือนไขของขอกําหนดและสิทธิของผูถือหุนกูซึ่งไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัด 
บางประการ เชน การดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน การจายเงินปนผลและการจําหนายจายโอนหรือจํานํา
ทรัพยสินอันเปนสาระสําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจหลัก 
 
ที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกู
ในวงเงินไมเกิน 15,000 ลานบาท โดยเปนหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดมีหลักประกันและ/หรือไมมีหลักประกันระยะยาว 
(ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ออก) และมีอายุไมเกิน 15 ป เพ่ือจัดหาเงินทุนสําหรับเปนเงินทุนหมุนเวียน 
ในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชําระเงินกูยืมและหุนกูของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทไดออก 
และเสนอขายหุนกูแลวเปนจํานวนเงิน 1,000 ลานบาท 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

 

77 

22 หุนกู (ตอ) 
 
คณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหน่ึงไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูเพ่ิมเติม โดยเปนหุนกูไมสามารถแปลง
สภาพและไมควบใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท และมีอายุไมเกิน 6 ป อยางไรก็ตาม ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทยอยดังกลาวยังไมไดเสนอขายหุนกูดังกลาว 

 
ราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของหุนกูของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

  ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

  พ.ศ. 2551 
บาท 

พ.ศ. 2550 
บาท 

พ.ศ. 2551 
 บาท 

พ .ศ. 2550 
บาท 

      

 หุนกู 6,725,000,000 6,000,000,000 6,400,394,752 5,740,757,426 
 
มูลคายุติธรรมคํานวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใชอัตราตลาดที่กําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วันที่
ในงบดุล 
 

23 หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2551 
บาท 

พ.ศ. 2550 
บาท 

พ.ศ. 2551 
 บาท 

พ.ศ. 2550 
บาท 

      

 รายไดรอตัดบัญชี 163,051,359 176,730,738 213,434 245,715 
 เงินมัดจําคาเชาและหน้ีสินอื่น 145,974,730 139,972,703 578,035 578,035 
 อื่น ๆ 10,341,301 10,028,912 1,622,360 1,670,055 

 รวมหน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 319,367,390 326,732,353 2,413,829 2,493,805 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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24 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 
 
 งบการเงินรวม 

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

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 
การออกหุน 63,632,372 - 63,632,372 - 240,619,415 304,251,787 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 2,958,216,453 63,520,000 2,958,216,453 63,520,000 1,782,391,579 4,804,128,032 
หุนบุริมสิทธิแปลงเปน       
   หุนสามัญ 63,520,000 (63,520,000) 63,520,000 (63,520,000) - - 
หุนปนผล (หมายเหตุ 30) 328,473,697 - 328,473,697 - - 328,473,697 
การออกหุน 264,053,915 - 264,053,915 - 1,257,694,162 1,521,748,077 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 3,614,264,065 - 3,614,264,065 - 3,040,085,741 6,654,349,806 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 2,894,584,081 63,520,000 2,894,584,081 63,520,000 1,516,119,788 4,474,223,869 
การออกหุน 63,632,372 - 63,632,372 - 240,619,415 304,251,787 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 2,958,216,453 63,520,000 2,958,216,453 63,520,000 1,756,739,203 4,778,475,656 
หุนบุริมสิทธิแปลงเปน       
   หุนสามัญ 63,520,000 (63,520,000) 63,520,000 (63,520,000) - - 
หุนปนผล (หมายเหตุ 30) 328,473,697 - 328,473,697 - - 328,473,697 
การออกหุน 264,053,915 - 264,053,915 - 1,257,694,162 1,521,748,077 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 3,614,264,065 - 3,614,264,065 - 3,014,433,365 6,628,697,430 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 หุนจดทะเบียนทั้งหมดไดแกหุนสามัญ 3,689,623,229 หุน (พ.ศ. 2550 : หุนสามัญ 
3,275,302,335 หุน และหุนบุริมสิทธิ 63,520,000 หุน) ซึ่งมีมูลคาหุนละ 1 บาท โดยมี หุนสามัญ จํานวน 3,614,264,065 หุน 
ที่ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว (พ.ศ. 2550 :  หุนสามัญ 2,958,216,453 หุน และหุนบุริมสิทธิ 63,520,000 หุน) 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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24 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน (ตอ) 
 
จากการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษัท ซึ่งเปนหุนสามัญ 350.8 ลานหุน ในมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และการพิจารณาจัดสรรหุนเพ่ิมทุน
ดังน้ี 

- หุนสามัญจํานวน 329.4 ลานหุน เพ่ือจัดสรรสําหรับการจายเงินปนผลในรูปหุนสามัญ 
- หุนสามัญจํานวน 20 ลานหุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ได

จัดสรรใหแก กรรมการและพนักงานตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 25 
- หุนสามัญจํานวน 1.4 ลานหุน เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ได

จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงาน 
 
 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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25 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 
 

กลุมบริษัทไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย โดยผานการอนุมัติจากการประชุมผูถือหุน 
 

กลุมบริษัทไมไดบันทึกตนทุนสําหรับมูลคายุติธรรมหรือมูลคาที่แทจริงของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวในงบการเงินนี้ (หมายเหตุขอ 2.21) 
 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2550 เพิ่มขึ้นระหวางป ลดลงระหวางป พ.ศ. 2551 

 กําหนดวันที่ใชสิทธิ จํานวนคงเหลือ จํานวน หมดอายุ ใชสิทธิ 

 อัตราการ 
ใชสิทธิ 

ซื้อหุนสามัญ 
ตอใบสําคัญ 
แสดงสิทธ ิ 

หุนสามัญ 
ออกเพิ่ม 
ระหวางป 

 ราคาในการ 
ใชสิทธิซื้อ 
หุนสามัญ  จํานวนเงิน จํานวนคงเหลือ 

ออกโดย จัดสรรใหแก วันที่อนุมัติโดย ก.ล.ต. ครั้งแรก ครั้งสุดทาย (หนวย) (หนวย) (หนวย) (หนวย)  1 หนวย  (หุน)  (บาท)  (บาท) (หนวย) 
         

บริษัท ผูถือหุนเดิมครั้งที่ 1 15 มีนาคม 28 เมษายน 29 มีนาคม 239,140,292(1) - (525,925) (238,614,367) 1.00169 239,017,415 5.99 1,431,719,259 -
 
 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551 
   

 กรรมการและพนักงานของ 20 กุมภาพันธ 31 พฤษภาคม 28 กุมภาพันธ 558,595(1) - (489,000) (69,595) 14.09897 980,200 ราคาตลาด 10,147,835 -
 บริษัทและบริษัทยอย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2551    หลังหักสวนลด   
        รอยละ 5   
 กรรมการและพนักงานของบริษัท 15 ธันวาคม 28 กุมภาพันธ 16 มกราคม 49,251,000(1) - - (21,968,000) 1.12645  22,575,500 2.645  65,452,277 27,283,000 
 และบริษัทยอย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554       
 กรรมการและพนักงานของบริษัท 14 พฤศจิกายน 31 มกราคม 30 พฤศจิกายน 12,254,967(1) - - (1,471,480) 1.10000  1,480,800 8.918  14,428,706 10,783,487 
 และบริษัทยอย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555          
 รวมการออกโดยบริษัท    301,204,854  - (1,014,925) (262,123,442)  264,053,915  1,521,748,077 38,066,487 
              
(1) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ ออกใหโดยไมคิดมูลคา
 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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25 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (ตอ) 
 
ที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551ไดมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเพ่ือจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย  
อีกจํานวน 20 ลานหนวย โดยไมคิดมูลคา ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน ในราคา 16.43 บาท 
และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป นับจากวันที่ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งแรก อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทอยูระหวางการขออนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวกับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
26 สํารองตามกฎหมาย 

 
ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทตองจัดสรรสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  
สํารองดังกลาวเปนสํารองที่ไมสามารถจัดสรรใหแกผูถือหุนได 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สํารองตามกฎหมายของบริษัทยอยจํานวน 106,311,858 บาท (พ.ศ. 2550 : 94,208,648 บาท) 
ไดรวมอยูในกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรในงบการเงินรวม 

 
27 กําไรจากการดําเนินงาน 

 
รายการบางรายการที่รวมอยูในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงาน สามารถนํามาแยกตามลักษณะไดดังน้ี 

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2551 
บาท 

พ.ศ. 2550 
บาท 

พ.ศ. 2551 
 บาท 

พ.ศ. 2550 
บาท 

      

 คาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ      
    และคาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน 1,378,407,133 1,295,463,227 72,967,959 58,491,509 
 คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 3,444,489,582 2,697,132,711 358,911,373 360,976,993 
 กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 63,769,979 (5,226,296) 12,691,635 (19,441,784) 

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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28 ภาษีเงินได 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2551 
รอยละ 

พ.ศ. 2550 
รอยละ 

พ.ศ. 2551 
รอยละ 

พ.ศ. 2550 
รอยละ 

      

 อัตราภาษี  0 - 30 0 - 30 25 30 
 
ภาษีเงินไดสําหรับกําไรกอนหักภาษีของกลุมบริษัทมียอดจํานวนเงินที่แตกตางจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับอัตรา
ภาษีของประเทศที่กลุมบริษัทต้ังอยู เน่ืองจาก 
 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 
- รายไดที่ไมตองเสียภาษี สวนใหญไดแก เงินปนผลรับ 
- คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี 
 
งบการเงินรวม 
- ผลกระทบของอัตราภาษีที่แตกตางกัน 
- ไมมีภาษีสําหรับบางประเทศ 
- รายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นภายในกลุมบริษัทที่ตองเสียภาษี แตถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม 
- รายไดที่ไมตองเสียภาษี 
- คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี 
- การใชขาดทุนสะสมทางภาษี 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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29 กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 
 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย
ถวงนํ้าหนักที่ชําระแลวและออกจําหนายในระหวางป 
 

ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียไดปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลดโดยถือวา
หุนสามัญเทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด บริษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (หมายเหตุ 25) 
 

ในการคํานวณจํานวนหุนสามัญที่เพ่ิมขึ้นหากมีการใชสิทธิ บริษัทคํานวณวาหากนําเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิจาก 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูดังกลาวมาซื้อหุนสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉล่ียของป เพ่ือกําหนดจํานวนหุนสามัญ
ที่ตองออกเพ่ิม แลวนําจํานวนหุนสามัญสวนเพ่ิมดังกลาวมารวมกับหุนสามัญที่มีอยู ทั้งน้ีไมมีการปรับปรุงใด ๆ ในงบ
กําไรขาดทุน 
 

ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด บริษัทคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักภายใตขอสมมติที่มีการแปลง
สภาพหุนสามัญปรับลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีจํานวน 27,302,202  หุน (พ.ศ. 2550: 170,344,388 หุน)  
 

กําไรตอหุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ไดแสดงภายหลังการปรับปรุงใหมเพ่ือสะทอนถึงการใหหุน
ปนผลแกผูถือหุนของบริษัทและการแปลงสภาพของหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญในระหวางไตรมาสท่ี 2 ป พ.ศ. 2551 
 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 หุน หุน 

  (ปรับปรุงใหม) 
   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชคํานวณกําไรตอหุน 3,577,106,352 3,332,084,630 

ปรับปรุงสําหรับหุนสามัญที่ถือโดยบริษัทยอย (215,313,429) (197,491,595) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน - สุทธิ 3,361,792,923 3,134,593,035 
   

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด   
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 27,302,202 170,344,388 

หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 

หุนสามัญเทียบเทาปรับลด 27,302,202 170,344,388 
   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 3,389,095,125 3,304,937,423 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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29 กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (ตอ) 
 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท 

  (ปรับปรุงใหม) 
   

กําไรสุทธิสําหรับป 1,900,606,044 1,610,770,502 

หัก  เงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธิ - - 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุน 1,900,606,044 1,610,770,502 
   

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 0.5654 0.5139 
   

กําไรสุทธิสําหรับป 1,900,606,044 1,610,770,502 

หัก  เงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธ ิ - - 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุน 1,900,606,044 1,610,770,502 
   

กําไรตอหุนปรับลด 0.5608 0.4874 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 บาท บาท 

  (ปรับปรุงใหม) 
   

กําไรสุทธิสําหรับป 1,162,302,865 1,154,946,215 

หัก  เงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธิ - - 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุน 1,162,302,865 1,154,946,215 
   

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 0.3457 0.3685 
   

กําไรสุทธิสําหรับป 1,162,302,865 1,154,946,215 

หัก  เงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธ ิ - - 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุน 1,162,302,865 1,154,946,215 
   

กําไรตอหุนปรับลด 0.3430 0.3495 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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30 เงินปนผล 
 

ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจาก
ผลกําไรของป พ.ศ. 2550 ใหแกผูถือหุนดังน้ี 
 

30.1 การจายเงินปนผลในรูปเงินสดใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 0.15 บาท และผูถือหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 
ในอัตรารอยละ 3.75ของราคาเสนอขาย รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้นไมเกิน 503.3 ลานบาท 

30.2 การจายเงินปนผลในรูปของหุนสามัญใหแกผูถือหุนสามัญในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล ในราคาหุนละ  
1 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 328.5 ลานบาท 

 

เงินปนผลทั้งสิ้นจํานวน 821.2 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยเงินปนผลและหุนปนผลจํานวน 492.7 ลานบาท และ 328.5 ลานบาท 
ตามลําดับไดจายใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2550 : เงินปนผล 448.62 ลานบาท, หุนปนผล  
0 บาท) เงินปนผลและหุนปนผลดังกลาวรวมถึงที่จายใหแกผูถือหุนที่เปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทจํานวน 29.36 
ลานบาท และ 19.57 ลานหุน ตามลําดับ (พ.ศ. 2550 : เงินปนผล 26.69 ลานบาท, หุนปนผล 0 หุน) เงินปนผลจํานวนน้ี
ไดถูกรวมกลบัเขาในบัญชีกําไรสะสมรวมและบัญชีกําไรสะสมของบริษัท 

 

31 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
 

กลุมบริษัทมีความเส่ียงเปนปกติจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศในตลาด 
และจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญารวมทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว กลุมบริษัท  
ไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือเพ่ือการคา 
 

ความเส่ืยงดานสภาพคลอง 
 
กลุมบริษัทควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลอง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอโดยฝาย
จัดการ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมบริษัทและลดความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแส
เงินสด 
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31 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 
ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย 
 

ความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาด ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการ  
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท กลุมบริษัทบริหารหน้ีสินโดยการกูยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยของหุนกูของกลุมบริษัทเปนอัตราคงที่  ใน
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย กลุมบริษัทใชตราสารอนุพันธทางการเงินซึ่งสวนใหญคือ 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยที่มีไวเพ่ือชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยสําหรับ
รายการเงินกูโดยเฉพาะเจาะจง 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ยที่เปดสถานะไวมีดังน้ี 
 
ก) สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยสําหรับหุนกูสกุลเงินบาทจํานวน 1,000 ลานบาท จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เปนอัตรา

ดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งอางอิงอัตราถัวเฉล่ียของเงินฝากประจํา 6 เดือนของธนาคารพาณิชย 4 แหงบวกอัตรารอยละคงที่ 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะหมดอายุในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

 
ข) สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาจํานวน 20 ลานเหรียญ จากอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ สัญญาดังกลาวจะหมดอายุในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  
 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ที่สําคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการซื้อหรือขายสินคาและ
บริการ การกูยืมหรือใหกูยืมเงินที่ เปนสกุลเงินตราตางประเทศ และเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมใน
ตางประเทศ กลุมบริษัทใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพ่ือบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน คือ สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ดังน้ี 

 

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (Cross currency swap contracts)  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (Cross currency swap) เพ่ือ
ปองกันความเสี่ยงของเงินกูยืมที่เปนเงินตราตางประเทศ (หมายเหตุ 21) โดยทําการแปลงภาระหน้ีเงินกูที่เปนสกุล
เงินดอลลารสหรัฐอเมริกาจํานวน 20 ลานเหรียญที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งคํานวณจากเงินกูที่เปนสกุลดอลลารสหรัฐ 
เปนสกุลเงินดอลลารออสเตรเลียจํานวน 23 ลานเหรียญที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งคํานวณจากเงินกูที่เปนสกุลดอลลาร
ออสเตรเลีย นอกจากน้ีกลุมบริษัทไดทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา เพ่ือแปลงภาระหน้ีเงินกูที่เปนสกุล
เงินดอลลารออสเตรเลียจํานวน 23 ลานเหรียญเปนสกุลเงินบาท ที่อัตราแลกเปล่ียน 26.75 บาท ตอ 1 เหรียญ
ออสเตรเลีย จํานวน 11.5 ลานเหรียญออสเตรเลีย และที่อัตราแลกเปล่ียน 22.95 บาท ตอ 1 เหรียญออสเตรเลีย จํานวน 
11.5 ลานเหรียญออสเตรเลีย สญัญาดังกลาวจะหมดอายุในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  
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31 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ตอ) 
 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงของเจาหน้ีจากการซื้อ
สินคาที่เปนเงินตราตางประเทศ ที่เปดสถานะไวมีอายุระหวาง 1 เดือนถึง 5 เดือน (พ.ศ. 2550 : 8 เดือนถึง 10 เดือน) 
จํานวนเงินในสกุลเงินบาทที่จะตองจายและอัตราแลกเปล่ียนตามสัญญามีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

 บาท บาท 
   

2,315,663 เหรียญสหรัฐฯ (33.82183 - 35.4 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ) 78,739,695 - 
349,899 เหรียญออสเตรเลีย (22.4 - 27.5 บาทตอ 1 เหรียญออสเตรเลีย) 8,543,130 - 
7,920,025 เหรียญสหรัฐฯ (33.787 - 33.868 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ) - 268,144,685 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทมีเจาหน้ีการคาที่เปนเงินตราตางประเทศท่ีไมไดทําสัญญาซื้อ
ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ดังน้ี 
 

  งบการเงินรวม 

  พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

  เงินตรา
ตางประเทศ 

 
บาท 

เงินตรา
ตางประเทศ 

 
บาท 

      

 เหรียญออสเตรเลีย 108,711 2,552,626 - - 
 เหรียญสหรัฐฯ 97,543 3,430,188 113,927 3,872,782 

   5,982,814  3,872,782 

 
ความเส่ียงจากดานการใหสินเชื่อ 
 
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงเปนปกติจากการใหสินเช่ือที่เก่ียวกับลูกหน้ี อยางไรก็ตาม การกระจุกตัวของความเสี่ยงดานการ
ใหสินเช่ือที่เปนผลจากลูกหน้ีการคา เกิดขึ้นแบบจํากัดเน่ืองจากกลุมบริษัทมีลูกคาจํานวนมากราย  ดังน้ันกลุมบริษัท           
ไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหลาน้ัน 
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31 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 

 
มูลคายุติธรรม 
 
มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาสําหรับ
เงินกูที่เปดสถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เปนสินทรัพยสุทธิจํานวน 26,740,466 บาท (พ.ศ. 2550 : ไมมี) 
 
มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาสําหรับเจาหน้ีจากการซื้อสินคาที่เปดสถานะ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2551 เปนสินทรัพยสุทธิจํานวน 2,158,168 บาท (พ.ศ. 2550 : เปนสินทรัพยสุทธิจํานวน 1,858,188 บาท) 
 
สินทรัพยทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด  ดังน้ันฝายบริหารจึงเ ช่ือวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวแสดงมูลคา 
ไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 
 

32 ภาระผูกพัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันดังตอไปน้ี 
 

เฉพาะบริษัท 
 

- บริษัทไดทําสัญญาสิทธิในการใชเครื่องหมายการคากับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ โดยบริษัทผูกพันที่จะตอง
จายคาธรรมเนียมการใชเครื่องหมายการคาและการจัดการดานการตลาดระหวางประเทศเปนอัตรารอยละของ
รายไดคาหองพักทั้งหมดตามท่ีระบุไวในสัญญา สัญญาน้ีจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 

 

- บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินเพ่ือใชเปนที่ต้ังอาคารโรงแรมของบริษัทมีกําหนดเวลาเชา 30 ป จนถึงป พ.ศ. 2561 โดย
บริษัทผูกพันที่จะจายคาเชาตามอัตรารอยละของรายไดรวมซึ่งจะปรับเพ่ิมขึ้นในแตละปจนถึงอัตรารอยละคงที่ของ
รายไดรวมตอปตามที่กําหนดในสัญญาหรือตามอัตราคาเชาขั้นตํ่าตามท่ีกําหนดในสัญญาแลวแตอยางใดจะสูงกวา 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทมีภาระผูกพันตามอัตราคาเชาขั้นตํ่าตามที่กําหนดในสัญญาที่จะตองจายใน
อนาคตเปนจํานวนเงินประมาณ 50 ลานบาท 

 
- บริษัทไดทําสัญญาเชาพ้ืนที่และสัญญาบริการกับบริษัทยอยแหงหน่ึงเพ่ือเปดภัตตาคารและศูนยออกกําลังกาย ซึ่ง

บริษัทมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาตามสัญญาเชาพ้ืนที่และสัญญาบริการเปนจํานวนเงินประมาณ 7.5 ลานบาท  
นอกจากน้ี บริษัทยังผูกพันที่จะตองชําระคาธรรมเนียมในการใชพ้ืนที่เพ่ือจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมใหกับ 
บริษัทยอยแหงน้ีในอัตรารอยละของรายไดคาอาหารและเครื่องด่ืมที่บริษัทขายไดตามท่ีระบุในสัญญาโดยสัญญา
ตาง ๆ เหลาน้ีจะสิ้นสุดภายในป พ.ศ. 2554 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

 

89 

32 ภาระผูกพัน (ตอ) 
 

เฉพาะบริษัท (ตอ) 
 
- บริษัทไดทําสัญญาการใชสิทธิในเครื่องหมายการคากับบริษัทยอยแหงหน่ึง ในการน้ี บริษัทผูกพันที่จะจาย

คาธรรมเนียมการใชสิทธิในเครื่องหมายการคาเปนอัตรารอยละของรายไดตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีมีกําหนด
ระยะเวลา 10 ป โดยจะสิ้นสุดในป พ.ศ. 2560 

 

- บริษัทไดทําสัญญาการบริหารงานโรงแรมกับบริษัทยอยแหงหน่ึง โดยบริษัทคูสัญญารับเปนผูบริหารงานโรงแรม
ของบริษัท ในการน้ีบริษัทผูกพันที่จะจายคาธรรมเนียมการบริหารงานเปนอัตรารอยละของรายไดตามที่ระบุใน
สัญญา สัญญาน้ีมีกําหนดระยะเวลา 10 ป โดยจะสิ้นสุดในป พ.ศ. 2559 

 
สวนของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 

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

 
- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานโรงแรมของบริษัทยอยกับบริษัทสาม

แหง โดยบริษัทยอยจะไดรับบริการและไดใชสิทธิและจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ที่ระบุไวในสัญญา รวมท้ัง
ผูกพัน ที่จะจายคาธรรมเนียมตาง ๆ ในอัตราระยะเวลาและวิธีการคํานวณดังที่กลาวไวในแตละสัญญาซึ่งสัญญา
ทั้งหมดมีผลใชบังคับต้ังแตเดือนกันยายน 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 โดยบริษัท
ยอยผูกพันที่จะตองจายคาเชาตามอัตรารอยละคงที่ของรายไดรวมซึ่งจะปรับเพ่ิมขึ้นในแตละปจนถึงอัตรารอยละ
คงที่ของรายไดรวมตอปตามที่กําหนดในสัญญาหรือตามอัตราคาเชาขั้นตํ่าตามที่กําหนดในสัญญาแลวแตอยางใด
จะสูงกวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามอัตราคาเชาที่ดินขั้นตํ่าที่ระบุไวในสัญญาเชา
ที่จะตองจายในอนาคตเปนจํานวนเงินประมาณ 172 ลานบาท (พ.ศ. 2550 : 185 ลานบาท) 

 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการความชวยเหลือทางเทคนิคและใชเครื่องหมายการคาและช่ือทางการคากับ
บริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ โดยบริษัทยอยจะตองจายคาธรรมเนียมซึ่งคํานวณเปนอัตรารอยละของยอดขาย
ตามท่ีระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา 4 ปโดยสิ้นสุดในป  พ.ศ. 2541 หลังจากน้ันสัญญาจะตอ
อายุสัญญาไดอีก 3 ครั้ง ครั้งละ 5 ป 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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32 ภาระผูกพัน (ตอ) 
 

สวนของบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 
 
- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาสิทธิสําหรับการดําเนินกิจการโรงภาพยนตรกับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ 

โดยบริษัทยอยผูกพันที่จะจายคาธรรมเนียมตามจํานวนเงินที่ระบุไวในสัญญา สัญญาดังกลาวมีกําหนดระยะเวลา 1 
ป โดยจะสิ้นสุดในป พ.ศ. 2551 ซึ่งสัญญาน้ีจะสามารถตออายุสัญญาไดอีกครั้งละ 1 ป 

 

- บริษัทยอยสองแหงไดทําสัญญาการบริหารโรงแรมซึ่งรวมถึงการจัดการดานการตลาดระหวางประเทศและการใช
สิทธิในการใชเครื่องหมายการคากับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ  โดยบริษัทยอยผูกพันที่จะตองจาย
คาธรรมเนียมเปนอัตรารอยละของรายไดคาหองทั้งหมดตามที่ระบุไวในสัญญา สัญญาน้ีจะสิ้นสุดลงในระหวางป 
พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2556 

 

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

 
- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการและสัญญาเชาพ้ืนที่เพ่ือใชในการดําเนินงานกับบริษัทอื่น ๆ โดยบริษัทยอย

จะตองจายคาบริการและคาเชาตามอัตรารอยละคงที่ของรายไดรวมตามท่ีกําหนดในสัญญา ซึ่งสัญญาเหลาน้ีจะ
หมดอายุในระหวางป พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2553 

 

- บริษัทยอยสี่แหงไดทําสัญญาลิขสิทธิเพ่ือใหไดสิทธิในการดําเนินงานรานอาหารตางๆ โดยบริษัทยอยเหลาน้ัน
จะตองจายคาตอบแทนโดยคิดจากรอยละของยอดขาย และปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงตามที่ระบุไวในสัญญา
คาลิขสิทธิจายไดรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร 

 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานโรงแรมของบริษัทยอยกับบริษัทสาม
แหง โดยบริษัทยอยจะไดรับบริการและไดใชสิทธิและจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ที่ระบุไวในสัญญา รวมท้ัง
ผูกพันที่จะจายคาธรรมเนียมตาง ๆ ในอัตรา ระยะเวลาและวิธีการคํานวณดังที่กลาวไวในแตละสัญญา ซึ่งสัญญา
ทั้งหมดมีผลใชบังคับต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 และสิ้นสุดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 และเมื่อสัญญาหมดอายุ
แลวจะตออายุไดอีก 20 ป 

 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานโรงแรมของบริษัทยอยกับบริษัทสาม
แหงโดยบริษัทยอยจะไดรับบริการและไดใชสิทธิและจะตองปฏิติตามเง่ือนไขตาง ๆ ที่ระบุไวในสัญญา รวมท้ัง
ผูกพันที่จะจายคาธรรมเนียมตาง ๆ ในอัตรา ระยะเวลาและวิธีการคํานวณดังที่กลาวไวในแตละสัญญา ซึ่งสัญญา
ทั้งหมดมีผลใชบังคับต้ังแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550 และสิ้นสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2570 และเมื่อสัญญา
หมดอายุแลวจะตออายุไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ป และ 15 ป ตามลําดับ 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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32 ภาระผูกพัน (ตอ) 
 
สวนของบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 
 
- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานโรงแรมของบริษัทยอยกับบริษัทสาม

แหง โดยบริษัทยอยจะไดรับบริการและไดใชสิทธิและจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ที่ระบุไวในสัญญา รวมท้ัง
ผูกพันที่จะจายคาธรรมเนียมตาง ๆ ในอัตรา ระยะเวลาและวิธีการคํานวณดังที่กลาวไวในแตละสัญญา ซึ่งสัญญา
ทั้งหมดมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และสิ้นสุดวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และเมื่อสัญญา
หมดอายุแลวจะตออายุไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 15 ป 

 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาชวงที่ดินที่เกาะ Kihavah Huravlhu เปนเวลา 23 ป โดยเริ่มต้ังแตวันที่  
23 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เพ่ือกอสรางโรงแรมแหงใหม ตามสัญญาเชาบริษัทยอยผูกพันที่จะตองจายคาเชาตามอัตราท่ี
กําหนดในสัญญาเชา 

 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเพ่ือเชาที่ดินซึ่งเปนที่ต้ังโรงแรมของบริษัท ตามสัญญาเชาน้ี บริษัทยอยไดโอน
กรรมสิทธิในอาคารโรงแรมและสวนปรับปรุงใหแกผูใหเชา บริษัทยอยผูกพันที่จะชําระคาเชาตามอัตราที่กําหนด
ในสัญญาเชา สัญญาเชามีกําหนดเวลา 30 ป สิ้นสุดในป พ.ศ. 2556 และเมื่อสัญญาเชาหมดอายุแลวจะขอตออายุ
สัญญาเชาไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 15 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามอัตราคาเชาข้ันตํ่า
ตามท่ีกําหนดในสัญญาที่จะตองจายในอนาคตดังน้ี 

 ป  ลานบาท 

 พ.ศ. 2552  8.78 
 พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556  31.38 

   40.16 

 
- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญารับทําการปลูกสรางและเชาที่ดินกับอาคารที่ปลูกสรางแลวกับสํานักงานพระคลัง

ขางที่เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตามสัญญาน้ีสํานักงานพระคลังขางที่ตกลงใหบริษัทยอยทําการปลูกสราง
และบริษัทยอยตกลงรับทําการปลูกสรางอาคารชุดพักอาศัยและโรงแรมบนที่ดินของสํานักงานพระคลังขางที่ โดย
อาคารท่ีจะปลูกสรางตองขออนุญาตปลูกสรางในนามสํานักงานพระคลังขางที่และสํานักงานพระคลังขางที่เปน
เจาของกรรมสิทธิ์อาคารและสิ่งปลูกสรางอื่นๆบนที่ดินดวย และบริษัทยอยเปนผูออกคาใชจายทั้งหมดจนการปลูก
สรางอาคารโครงการดังกลาวแลวเสร็จ ซึ่งการปลูกสรางอาคารมีกําหนดระยะเวลา 3 ป 6 เดือนนับต้ังแตวันที่ไดรับ
อนุญาตจากสํานักงานกรุงเทพมหานครใหปลูกสรางได และเมื่อการปลูกสรางอาคารเสร็จเรียบรอยแลว สํานักงาน
พระคลังขางที่ตกลงใหบริษัทยอยเชาที่ดินและอาคารท่ีบริษัทยอยทําการปลูกสรางเพ่ือใชพักอาศัย โรงแรม และ
การพาณิชยที่เก่ียวของมีกําหนดเวลาเชา 30 ป นับต้ังแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 เปนตนไป แตหากบริษัทยอยได
ทําการปลูกสรางอาคารเสร็จเรียบรอยกอนวันดังกลาวใหเริ่มนับกําหนดเวลาเชาต้ังแตวันที่ทําการปลูกสรางอาคาร
เสร็จเปนตนไป  



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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32 ภาระผูกพัน (ตอ) 
 

สวนของบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญารับทําการปลูกสรางและเชาที่ดินกับอาคารที่ปลูก

สรางแลวดังน้ี 

(1) ในระหวางการปลูกสรางอาคารน้ีบริษัทยอยตองชําระคาทดแทนการขาดผลประโยชนรวมท้ังคาใชจายตางๆ 

ที่เ ก่ียวของใหแกสํานักงานพระคลังขางที่เปนรายเดือนตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญาดังกลาว ณ วันที่  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2551บริษัทยอยมีภาระผูกพันเก่ียวกับคาทดแทนการขาดผลประโยชนและคาใชจายตางๆ 

ที่เก่ียวของจนถึงวันที่การปลูกสรางอาคารเสร็จเรียบรอยแลวคิดเปนจํานวนเงินรวม 13.3 ลานบาท  

(2) เมื่อการปลูกสรางอาคารเสร็จเรียบรอยแลว บริษัทยอยผูกพันที่จะชําระคาเชาและคาใชจายที่เก่ียวของใหแก

สํานักงานพระคลังขางที่เปนรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกัน โดยคาเชาทั้งหมดต้ังแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 

จนสิ้นสุดสัญญาเชาดังกลาวคิดเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 523.6 ลานบาท 
 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการท่ีปรึกษากับบริษัทแหงหน่ึง โดยบริษัทคูสัญญาจะใหบริการท่ีปรึกษาตาง ๆ 
เก่ียวกับการพัฒนางานกอสรางโครงการอาคารชุดพักอาศัยและโรงแรมของบริษัทยอย รวมทั้งการใหบริการท่ี
ปรึกษาดานการจัดหาสินทรัพยตาง ๆ ในการเปดดําเนินงานตามโครงการดังกลาวของบริษัทยอย สัญญาดังกลาวจะ
สิ้นสุดในวันที่บริษัทยอยเริ่มเปดดําเนินกิจการโรงแรม 

 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการใหคําปรึกษา ติดต้ัง ซอมแซมและบํารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศกับบริษัทแหงหน่ึง โดยบริษัทยอยจะตองจาย
คาธรรมเนียมการบริการในอัตรา ระยะเวลาและวิธีการคํานวณดังที่กลาวไวในสัญญา โดยมีกําหนดระยะเวลา 10 ป 
ซึ่งมีผลใชบังคับต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 

 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 บริษัทยอยมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาพ้ืนที่ภัตตาคาร (สัญญา
เชามีอายุต้ังแต 6 - 30 ป) ซึ่งจะตองจายดังตอไปน้ี 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 ลานบาท ลานบาท 
   

ภายใน 1 ป 285 282 
ระหวาง 2 ป - 5 ป 392 577 
หลังจาก 5 ป 182 436 

รวม 859 1,295 
 

นอกจากน้ียังมีคาเชาพ้ืนที่ภัตตาคารบางแหงซึ่งบริษัทตองจายเปนอัตรารอยละของยอดขายหรือยอดขายสุทธิ
ตามที่ระบุไวในสัญญา 
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33 หนังสือคํ้าประกัน 
 
หนังสือค้ําประกันเพ่ือการดําเนินธุรกิจปกติ มีดังน้ี 

 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ลานเหรียญ   ลานเหรียญ  
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานหยวน ลานบาท สหรัฐฯ ลานหยวน 
       

หนังสือคํ้าประกันท่ีธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 129.3 - - 3.0 - - 
หนังสือคํ้าประกันท่ีกลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงินเพื่อคํ้าประกัน       
   สินเชื่อของกลุมบริษัท  1,114.6 31.2 220.0 15.3 29.4 - 

 
 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ลานเหรียญ   ลานเหรียญ  
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานหยวน ลานบาท สหรัฐฯ ลานหยวน 
       

หนังสือคํ้าประกันท่ีธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 101.5 - - 2.6 - - 
หนังสือคํ้าประกันท่ีกลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงินเพื่อคํ้าประกัน       
   สินเชื่อของกลุมบริษัท  969.6 2.7 135.0 10.7 12.4 - 

 
34 การรับโอนกิจการท้ังหมดจากบริษัทยอย 

 
จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการของบริษัทไดมีมติใหบริษัท
รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยมายังบริษัท และไดมีการ 
จดทะเบียนยกเลิกกิจการของบริษัทยอยดังกลาวในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 

 
ตามสัญญาซื้อขายสินทรัพยและหน้ีสิน บริษัทยอยดังกลาวตกลงโอนสินทรัพยทั้งหมดยกเวนเงินฝากธนาคาร และ
หน้ีสินทั้งหมดใหกับบริษัทในราคาตามบัญชี มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินที่รับโอนมาจากบริษัทยอย ณ 
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 มีดังน้ี 
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34 การรับโอนกิจการท้ังหมดจากบริษัทยอย (ตอ) 
 

 บาท 
  

เงินสด 315,352 
ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ 795,595 
เงินลงทุนในกิจการที่เก่ียวของกัน 11,796 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,828,255 
อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ 44,947,865 
เงินกูยืมระยะสั้นและเจาหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกัน (21,538,156) 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (2,436,946) 

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับมา 24,923,761 

  
ราคาที่ตกลงซื้อขาย 24,923,761 
หัก  เงินสดในบริษัทที่โอนกิจการ (315,352) 

กระแสเงินสดจายในการรับโอนกิจการ - สุทธิจากเงินสดที่ไดมา 24,608,409 

 
35 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

 
กลุมบริษัทและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ถึงรอยละ 7.5 และบริษัทจาย
สมทบใหในอัตรารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
กสิกรไทย จํากัด ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 

 
36 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 

36.1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผล
การดําเนินงานท่ีผานมา ในอัตราหุนละ 0.23 บาทใหแกผูถือหุน รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้นไมเกิน 835 ลานบาท โดยมี
กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 

 

36.2 เมื่อวันที่ 14 และวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือ
หุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติเรื่องตางๆ ดังน้ี 
ก) การยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพ่ือจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน

ของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและ/หรือผูรับชวงซื้อหลักทรัพยครั้งที่ 4 (MINT-ESOP 4) จํานวน 20 ลานหนวย  
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36 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน (ตอ) 
 

36.2 เมื่อวันที่ 14 และวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือ
หุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติเรื่องตางๆ ดังน้ี (ตอ) 
ข) การลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนายจํานวน 27,657,430 หุน จากทุนจดทะเบียน 

3,689,623,229 บาท เปน 3,661,965,799 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน  3,661,965,799 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท ซึ่งเปนทุนจดทะเบียนที่ยังมิไดออกและจําหนาย 

ค) การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเพ่ือจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท
และ/หรือบริษัทยอยและ/หรือผูรับชวงซื้อหลักทรัพยครั้งที่ 5 (MINT-ESOP 5) จํานวน 60 ลานหนวย 

ง) แผนการปรับโครงสรางการถือหุนระหวางบริษัทและบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (MINOR) โดย 
1. บริษัทจะทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยจากผูถือหุนของ MINOR จากผูถือหุนเดิมของ MINOR (ยกเวนของ

บริษัท เดอะไมเนอร  ฟูด กรุป จํากัด  (มหาชน) (MFG)) โดยชําระเปนหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทโดยมี
อัตราแลกเปล่ียน 1 หุนสามัญของ MINOR สามารถแลกหุนของบริษัทได 1.14 หุน  

2. บริษัทจะออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใหม จํานวนไมเกิน 511.5 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  
3. บริษัทจะทําการลดทุนแบบเฉพาะเจาะจง โดยการตัดหุนของบริษัทที่ถือโดย 

3.1 MINOR: รวมท้ังสิ้นจํานวน 611.75 ลานหุน 
3.2 บริษัท มารเวลลัส เวลธ: รวมท้ังสิ้นจํานวน 59.62 ลานหุน 
3.3 MFG: รวมท้ังสิ้นจํานวน 215.31 ลานหุน 

จ) การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของ MINOR เพ่ือเปนคาตอบแทนสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ MINOR ที่มีผูนํามา
เสนอขายตามคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ MINOR  

ฉ) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 3,661,965,799 บาท เปน 4,238,540,970 บาท โดยการออก
หุนสามัญเพ่ิมจํานวน 576,575,171 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือ  
(1) เปนคาตอบแทนสําหรับหุนของ MINOR ที่มีผูนํามาเสนอขายตามคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ MINOR 
(2) รองรับการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ที่จะนําเสนอขายภายใตการทําคําเสนอ

ซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ MINOR และ  
(3) รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเพ่ือจัดสรรใหแกกรรมการ และ/หรือ 

พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ ผูรับซื้อชวงหลักทรัพย ครั้งที่ 5 (MINT-ESOP5) 
ช) การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เพ่ือจัดสรรใหแกกรรมการ และ/หรือ 

พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ ผูรับซื้อชวงหลักทรัพย ครั้งที่ 5 (MINT-ESOP5) 
ซ) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวน 511,154,008 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท ใหแกผูถือหุน

ของ MINOR เพ่ือรองรับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ MINOR ของบริษัท 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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36 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน (ตอ) 
 

36.2 เมื่อวันที่ 14 และวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือ
หุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติเรื่องตางๆ ดังน้ี (ตอ) 
ฌ) การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จํานวน 5,421,163 หนวย ใหแกผูถือใบสําคัญแสดง

สทิธิที่จะซื้อหุนสามัญของ MINOR เพ่ือรองรับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ MINOR ของบริษัท  
ญ) การลดทุนจดทะเบียนแบบเฉพาะเจาะจง โดยการตัดหุนสามัญของบริษัทเฉพาะสวนที่ถือโดย MINOR และ บริษัท 

มารเวลลัส เวลธ จํากัด  
ฎ) การลดทุนจดทะเบียนแบบเฉพาะเจาะจง โดยการตัดหุนสามัญของบริษัทเฉพาะสวนที่ถือโดย MFG 



 

 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

 


