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1 ขอมูลท่ัวไป 

 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดต้ังและอาศัยอยูในประเทศไทย
ตามท่ีอยูที่ไดจดทะเบียนไวดังน้ี 
 

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  
การประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร และการจัดจําหนายและผลิตสินคา กลุมบริษัทประกอบกิจการสวนใหญใน
ประเทศไทยและประกอบกิจการในประเทศตางๆ ไดแก ประเทศสิงคโปร ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ
สาธารณรัฐมัลดีฟส ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส เปนตน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปน้ี 
 

2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ 
งบการเงิน ยกเวนเงินลงทุนบางประเภทซึ่งใชมูลคายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี 
 

การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและ
กําหนดสมมติฐานที่เก่ียวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหน้ีสิน รวมท้ังเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยและ
หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดังกลาว  
ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการข้ึนจากความเขาใจ   
ในเหตุการณและสิ่งที่ไดกระทําไปในปจจุบันอยางที่ดีที่สุดแลว 
 

ตัวเลขเปรียบเทียบไดมีการจัดประเภทรายการใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการนําเสนอรายการในงบการเงินปปจจุบัน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเปนภาษาไทยในกรณี
ที่มีความหมายขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี 

 
มาตรฐานการบัญชีไทยไดถูกจัดเรียงเลขระบุฉบับใหมโดยประกาศสภาวิชาชีพซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  
พ.ศ. 2552 เพ่ือใหตรงกับหมายเลขระบุฉบับที่ใชกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
 
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชี 
เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 และแมบทการบัญชีที่มีการปรับปรุง 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) เรื่องสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ ถือไว เพ่ือขายและ
 การดําเนินงานที่ยกเลิก (ฉบับที่ 54 เดิม) 
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) (มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552) 
 
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแมบทการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตอ 
งบการเงินที่นําเสนอ  
 
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม และมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตน 
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 บริษัทยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันถึงกําหนด 
มีดังตอไปน้ี 
 
มีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการ 
 ที่เก่ียวของกัน (ฉบับที่ 47 เดิม) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่องอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 
มีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 เรื่องการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 
 การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
 
ผูบริหารของบริษัทไดประเมินและคาดวามาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม และมาตรฐานการบัญชีใหมดังกลาว 
จะไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 
บริษัทยอยหมายถึงกิจการ(ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงิน 
และการดําเนินงาน และโดยทั่วไปแลวกลุมบริษัทจะถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงมากกวาก่ึงหน่ึง ในการประเมินวากลุมบริษัท
มีการควบคุมบริษัทอื่นหรือไม กิจการตองพิจารณาถึงการมีอยูและผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดที่
กิจการสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารน้ันในปจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดซึ่งกิจการอื่นถืออยู
ดวย กลุมบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมต้ังแตวันที่กลุมบริษัทควบคุมบริษัทยอยจนกระทั่ง
อํานาจควบคุมจะหมดไป 
 
กลุมบริษัทบันทึกการซื้อบริษัทยอยดวยวิธีการซื้อและแสดงตนทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่จายไปหรือดวยมูลคา
ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให หรือดวยภาระหน้ีสินซึ่งกลุมบริษัทตองรับผิดชอบต้ังแตวันที่ไดบริษัทยอยมา รวมถึง
ตนทุนอื่นที่เก่ียวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งบริษัทยอย สินทรัพยและหน้ีสินที่ระบุได ซึ่งไดจากการซื้อบริษัทยอยจะถูก
วัดมูลคาเริ่มแรกในวันที่ไดบริษัทยอยน้ัน ที่มูลคายุติธรรมโดยไมคํานึงถึงสวนของผูถือหุนสวนนอย 
 
ตนทุนการไดบริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่กลุมบริษัทจะไดรับ 
จะบันทึกเปนคาความนิยม ตนทุนการไดบริษัทยอยที่ตํ่ากวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย
จะรับรูในงบกําไรขาดทุนทันที 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.12 อธิบายนโยบายการบัญชีเก่ียวกับคาความนิยม รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และ
รายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลจากรายการระหวางกันของกิจการที่อยูในกลุมบริษัท จะถูก 
ตัดบัญชีออกไป เวนแตรายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาแลววามีขอบงช้ีวาสินทรัพยน้ันเกิดการดอยคา  
 
กลุมบริษัทจะเปล่ียนนโยบายการบัญชีของบริษัทในกรณีที่จําเปนเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของบริษัท 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงดวยวิธีราคาทุน 
 
รายช่ือของบริษัทยอยหลักของกลุมบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 ก)  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.4 เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 

 
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปคือการที่กลุมบริษัทถือหุน 
ที่มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด กิจการรวมคาเปนกิจการที่กลุมบริษัท 
มีอํานาจควบคุมรวมกัน 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคารับรูเริ่มแรกดวยราคาทุนและใชวิธีสวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวม กลุม
บริษัทรับรูเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งไดรวมคาความนิยมที่ระบุไวเมื่อไดมา (สุทธิจากคาเผ่ือการดอยคาสะสม)  
 
สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาจะรวมไวในงบกําไร
ขาดทุน และความเคล่ือนไหวในบัญชีสวนเกินจากการตีมูลคายุติธรรมภายหลังการไดมาจะรวมไวเปนสวนหน่ึงของบัญชี
สวนเกินทุนผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อสวนแบง
ขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและกิจการรวมคามีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทใน
บริษัทรวมน้ัน กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไป  เวนแตกลุมบริษัทมีภาระผูกพันในหน้ีของบริษัทรวมและ
กิจการรวมคาหรือรับวาจะจายหน้ีแทนบริษัทรวมและกิจการรวมคา 
 
รายการกําไรท่ียังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทรวมและกิจการรวมคาจะตัดบัญชีเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสีย
ในบริษัทรวมและกิจการรวมคาน้ัน รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน  เวนแตรายการน้ัน
มีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการดอยคา 
 
บริษัทรวมและกิจการรวมคาจะเปล่ียนนโยบายการบัญชีเทาที่จําเปนเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคาแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีราคาทุน 
 
รายช่ือของบริษัทรวมและกิจการรวมคาของกลุมบริษัทไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 ข) 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.5 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

 
รายการตางๆ ในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมบริษัทวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินประเทศน้ัน ๆ งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทนําเสนอในสกุลเงินบาท 
 
กลุมบริษัทแปลงคารายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ที่เกิดรายการ และ
แปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ 
วันที่ในงบดุล รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดจากการ
แปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินดังกลาว ไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน 
 
รายการในงบกําไรขาดทุนของหนวยงานตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียในระหวางป 
รายการในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ในงบดุล ผลตางจากการแปลงคาที่เกิดจากการแปลง
คาของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศไดรวมไปยังสวนของผูถือหุน และเมื่อมีการจําหนายหนวยงานตางประเทศน้ัน 
ผลสะสมของผลตางจากการแปลงคาทั้งหมดดังกลาว ใหถือเปนสวนหน่ึงของรายการกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย
หนวยงานตางประเทศน้ัน   
 

2.6 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 
ขอมูลจําแนกตามสวนงานแสดงโดยแบงตามภูมิศาสตรของการดําเนินงานตางๆ ของกลุมบริษัท   
 

2.7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดไดแสดงในงบดุลที่ราคาทุน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย เงินสด  
ในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองสูงซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือน
นับจากวันที่ไดมา เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไวในสวนของหน้ีสินหมุนเวียนในงบดุล 
 

2.8 ลูกหน้ีการคา 
 
ลูกหน้ีการคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหน้ี และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคาตาม
บัญชีของลูกหน้ีการคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหน้ีการคา หน้ีสูญที่เกิดข้ึนจะรับรูไวในงบกําไร
ขาดทุนโดยถือเปนสวนหน่ึงของคาใชจายในการขายและบริหาร 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.9 สินคาคงเหลือ 
 

สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ีย
ถวงนํ้าหนัก ตนทุนของการซื้อประกอบดวยราคาซื้อ และคาใชจายที่เก่ียวของโดยตรงกับการซื้อสินคาน้ัน เชน คาอากรขาเขา
และคาขนสง หักดวยสวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา
ประกอบดวย คาวัตถุดิบ คาแรงทางตรง คาใชจายอื่นทางตรง และคาโสหุยในการผลิตซึ่งปนสวนตามเกณฑการ
ดําเนินงานตามปกติ มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาปกติที่คาดวาจะขายไดของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปน
เพ่ือใหสินคาน้ันสําเร็จรูปรวมถึงคาใชจายในการขาย  กลุมบริษัทบันทึกบัญชีคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัย 
หรือเสื่อมคุณภาพเทาที่จําเปน 
 

2.10 ท่ีดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย 
 

ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย แสดงดวยราคาทุน หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
ราคาทุนประกอบดวย ที่ดิน คาพัฒนาที่ดิน คากอสราง คาใชจายที่เก่ียวของโดยตรงกับโครงการและดอกเบี้ยเงินกูยืม 
ที่เก่ียวของ ซึ่งจะหยุดบันทึกดอกเบี้ยจายเขามาเปนตนทุน เมื่องานกอสรางแลวเสร็จ 
 

2.11 เงินลงทุนอ่ืน 
 

เงินลงทุนอื่นที่ไมใชเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคาจัดประเภทไดเปนสามประเภทคือเงินลงทุนใน
หลักทรัพยเพ่ือคา เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายและเงินลงทุนทั่วไป หลักทรัพยที่ซื้อมาเพ่ือหวังกําไรจากการเปล่ียนแปลง
ราคาในระยะสั้นไดถูกจัดประเภทเปนหลักทรัพยเพ่ือคาและแสดงในสินทรัพยหมุนเวียน เงินลงทุนที่ไมระบุชวงเวลาที่แนนอน
ซึ่งอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคลองหรือเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับไดถูกจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผ่ือขายและแสดงในสินทรัพย
ไมหมุนเวียน เวนแตผูบริหารจะแสดงเจตจํานงเพ่ือถือหลักทรัพยไวนอยกวา 12 เดือน นับจากวันที่ในงบดุลหรือเวนแตผูบริหาร
ตองการขายเพ่ือเพ่ิมเงินทุนในการประกอบกิจการซึ่งจะจัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียน เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูใน
ความตองการของตลาดที่จัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไป  
 

เงินลงทุนเพ่ือคามีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคลองแสดงในงบดุลดวยมูลคายุติธรรม โดยการอางอิงราคาเสนอซื้อของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยขณะปดทําการ ณ วันที่ในงบดุล ราคาตามบัญชีที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของเงินลงทุนเพ่ือคา
ไดบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

ตราสารทุนที่อยูในความตองการของตลาดที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงในงบดุลดวยมูลคายุติธรรม 
มูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่อยูในความตองการของตลาดคํานวณโดยอางอิงจากราคาเสนอซื้อในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย ขณะปดทําการ ณ วันที่ในงบดุล ราคาตามบัญชีที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงไดบันทึกเปนสวนเกินทุนจากการ 
ตีมูลคายุติธรรมและแสดงภายใตสวนของผูถือหุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.11 เงินลงทุนอ่ืน (ตอ) 

 
เงินลงทุนทั่วไปแสดงในงบดุลดวยราคาทุนหักดวยการดอยคา 
 
ผูบริหารกําหนดการจัดประเภทเงินทุนเมื่อซื้อและประเมินจุดประสงคใหมอยางสม่ําเสมอ 
 
กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนตอเมื่อมีขอบงช้ีวาเงินลงทุนน้ันอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น ถาราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาที่เกิดขึ้นบันทึกในงบกําไรขาดทุนทันที 
 
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางเงินสดสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนน้ัน จะบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนทันที 
 
เมื่อเงินลงทุนในตราสารทุนชนิดเดียวกันมีการจําหนายเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายคํานวณ 
โดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักจากจํานวนที่ถือครองทั้งหมด 
 
เมื่อเงินลงทุนที่มีการปรับมูลคายุติธรรมในสวนของผูถือหุน ไดขายออกไปหรือมีการดอยคา ผลสะสมของการปรับมูลคา
ยุติธรรมที่บันทึกไวในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกไปเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน 

 
2.12 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 
ตนทุนการพัฒนาแฟรนชายส 
 
ตนทุนที่เกิดขึ้นเพ่ือการพัฒนาแฟรนชายสใหม ซึ่งเก่ียวของกับการออกแบบภัตตาคารและการทดสอบผลิตภัณฑใหมรับรู
เปนสินทรัพยไมมีตัวตนในจํานวนไมเกินรายจายที่คาดวาจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต สวนรายจาย 
ในการพัฒนาอ่ืนรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุนการพัฒนาที่ไดรับรูเปนคาใชจายไปแลวในงวดกอนไมสามารถรับรู
เปนสินทรัพยในงวดถัดไป การทยอยตัดจําหนายตนทุนการพัฒนาที่บันทึกเปนสินทรัพยจะเริ่มตนต้ังแตเมื่อเริ่ม
ดําเนินงานแฟรนชายสเพ่ือการพาณิชยโดยตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเปน
ระยะเวลาประมาณ 1 - 3 ป ตนทุนการพัฒนาที่บันทึกเปนสินทรัพยจะไมมีการตีราคาเพ่ิม แตจะมีการทบทวนราคาตาม
บัญชีใหมในแตละปและปรับปรุงหากการดอยคาเกิดขึ้น 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.12 สินทรัพยไมมีตัวตน (ตอ) 

 
คาลิขสิทธ์ิแฟรนชายส 
 
รายจายที่เกิดขึ้นเพ่ือใหไดมาซึ่งสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการคา และใบอนุญาตของแฟรนชายสตาง ๆ บันทึกไวเปน
สินทรัพยไมมีตัวตนและตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรง ตลอดอายุสัญญาเปนระยะเวลา 3 - 20 ป สินทรัพยไมมีตัวตน
ดังกลาวจะไมมีการตีราคาเพ่ิม แตจะมีการทบทวนราคาตามบัญชีใหมในแตละปและปรับปรุงหากการดอยคาเกิดขึ้น 
 
คาความนิยม 
 
คาความนิยมคือตนทุนของเงินลงทุนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุมบริษัทมีสวนแบงในสินทรัพยสุทธิของ
บริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา ณ วันที่ไดมาซึ่งบริษัทน้ัน คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซึ่งบริษัทยอยแสดง
เปนสินทรัพยไมมีตัวตนในงบดุลรวม คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซึ่งบริษัทรวมและกิจการรวมคาจะรวมไวในบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา และจะถูกทดสอบการดอยคาโดยรวมเปนสวนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษัทรวม
และกิจการรวมคา  
 
คาความนิยมที่รับรูจะตองถูกทดสอบการดอยคาทุกป และแสดงดวยราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคาสะสม คาเผ่ือการดอยคา
ของคาความนิยมที่รับรูแลวจะไมมีการกลับรายการ ทั้งน้ีมูลคาคงเหลือตามบัญชีของคาความนิยมจะถูกรวมคํานวณ 
ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ 
 
ในการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม คาความนิยมจะถูกปนสวนไปยังหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสด โดยที่หนวยน้ัน
อาจจะเปนหนวยเดียวหรือหลายหนวยรวมกันซึ่งคาดวาจะไดรับประโยชนจากคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.12 สินทรัพยไมมีตัวตน (ตอ) 

 
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเปนสินทรัพยโดยคํานวณจากตนทุนในการไดมา
และการดําเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ันสามารถนํามาใชงานไดตามประสงค โดยจะตัดจําหนายตลอดอายุ
ประมาณการใหประโยชนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 -5 ป 
 
ตนทุนที่ใชในการพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรใหบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุนโดยตรงในการ
จัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรที่กลุมบริษัทเปนผูดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
ที่มากกวาตนทุนเปนเวลาเกินกวาหน่ึงปจึงจะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ตนทุนโดยตรงรวมถึงตนทุนพนักงานที่ทํางาน
ในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจายที่เก่ียวของในจํานวนเงินที่เหมาะสม 
 
คาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรใหสูงขึ้นกวาเมื่อไดมาใหบันทึกเปนตนทุนเพ่ือการพัฒนา
และบวกรวมไวในตนทุนเมื่อไดมาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ัน ตนทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจะรับรูเปน
สินทรัพยและตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนตามประมาณการแตไมเกิน 3 - 5 ป 
 

2.13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม 
 
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง เพ่ือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิด ตลอดอายุการใหประโยชนที่ 
ประมาณการไวของสินทรัพยดังตอไปน้ี ยกเวนที่ดินซึ่งมีอายุการใหประโยชนไมจํากัด 
 
สวนปรับปรุงอาคารเชา อายุสัญญาเชา  5 ป และ 20 ป 
อาคารและอุปกรณประกอบ อายุสัญญาเชา 5 ป 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 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 

 
มูลคาซากและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยไดทบทวนและแกไขตามความเหมาะสม ณ ทุกวันที่ในงบดุล 
 
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ทันที 
 
เครื่องใชในการดําเนินธุรกิจโรงแรมแสดงในราคาทุนสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม สวนที่ซื้อเพ่ิมเติมจะถือเปน
เครื่องใชในโรงแรมและถือเปนคาใชจายทันทีเมื่อมีการเบิกใช  
 
เมื่อมีการซื้ออุปกรณในการดําเนินงานและเคร่ืองใชในครัวของธุรกิจภัตตาคารอาหารจะแสดงดวยราคาทุน โดยที่ยังไมมีการ
คิดคาเสื่อมราคาจนกระทั่งเมื่อมีการเบิกครั้งแรกเพ่ือใชในภัตตาคาร โดยจะคิดคาเสื่อมราคาตามวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน 
เปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่เริ่มใชครั้งแรก การเบิกใชครั้งตอไปเพ่ือการเปล่ียนแทนจะถือเปนคาใชจายทันที  
 
ในกรณีที่มีการปรับปรุงเปล่ียนรูปแบบการตกแตงของภัตตาคาร คาใชจายที่เกิดขึ้นจะบันทึกเปนคาปรับปรุงอาคารหรือ 
คาปรับปรุงสินทรัพยเชา โดยคิดคาเสื่อมราคาดวยวิธีเสนตรงดวยอายุที่เหลือของสัญญาเชาอาคารหรือตามอายุการใชงาน
โดยประมาณ 3 - 7 ป แลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา 
 
การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการน้ัน ตนทุนของการปรับปรุงใหดีขึ้น
ที่สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงน้ันจะทําใหบริษัท
ไดประโยชนกลับคืนมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุง สินทรัพยที่ไดมาจากการปรับปรุงหลักจะตัด 
คาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เก่ียวของ 
 
รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนาย คํานวณโดยการเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี และจะ
รวมไวในงบกําไรจากการดําเนินงาน 
 
ดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินมาใชในการไดมาซึ่ง ที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ  ไดบันทึกเปนสวนหน่ึงของตนทุนของสินทรัพยน้ัน
ตลอดชวงเวลาการกอสรางและเตรียมสินทรัพยน้ันใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค ตนทุนการกูยืม
ประกอบดวย 
- ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และจากเงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
- จํานวนที่ตัดบัญชีสวนลดหรือสวนเกินที่เก่ียวกับการกูยืม 
- จํานวนที่ตัดบัญชีรายจายที่เก่ียวกับการจัดการกูยืม 
- คาใชจายทางการเงินที่เกิดจากสัญญาเชาทางการเงิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 
 

อัตราการต้ังขึ้นเปนทุนที่ใชคํานวณตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพย คือ อัตราดอกเบี้ยถัวเฉล่ียของยอดเงินกู
ในระหวางป ในกรณีที่เงินกูยืมเกิดขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือซื้อ กอสรางหรือผลิตสินทรัพย จํานวนตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคา
ทุนของสินทรัพยจะเปนตนทุนการกูยืมที่เกิดจริงในระหวางงวดของเงินกูน้ันหักดวยรายไดที่เกิดจาก การนําเงินกูดังกลาว
ไปลงทุนเปนการช่ัวคราว   

 

2.14 สิทธิการเชา 
 

สิทธิการเชาไดบันทึกเปนสินทรัพยและตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา สิทธิการเชาจะไมมีการ
เปล่ียนแปลงมูลคาใหม แตจะมีการทบทวนราคาตามบัญชีใหมในแตละปและปรับปรุงการการดอยคาเกิดขึ้น 

 

2.15 การดอยคาของสินทรัพย 
 

สินทรัพยที่มีอายุการใหประโยชนไมจํากัด (เชน คาความนิยม) ซึ่งไมมีการตัดจําหนายจะถูกทดสอบการดอยคาเปนประจํา
ทุกป สินทรัพยอื่นที่มีการตัดจําหนายจะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงช้ีวาราคาตามบัญชี
อาจตํ่ากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคา
สุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการ 
ใชสินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได เพ่ือวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา สินทรัพย
ที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินนอกเหนือจากคาความนิยมซึ่งรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาไปแลว จะถูกประเมินความ
เปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา ณ วันที่ในงบดุล 

 

2.16 สัญญาเชาระยะยาว 
 

กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูเชา 
 

สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณซึ่งผูเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทั้งหมดถือเปน
สัญญาเชาการเงิน ซึ่งจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของ
จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหน้ีสินและ
คาใชจายทางการเงินเพ่ือใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหน้ีสินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญา
เชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของ
สัญญาเชาเพ่ือทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพยที่เหลืออยู สินทรัพย 
ที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชา แลวแต
ระยะเวลาใดจะนอยกวา 
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2.16 สัญญาเชาระยะยาว (ตอ) 

 

สัญญาระยะยาวเพ่ือเชาสินทรัพยซึ่งผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ 
สัญญาเชาน้ันถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีไดรับจาก
ผูใหเชา) จะบันทกึในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชาน้ัน 
 
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพ่ิมที่ตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึก
เปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกน้ันเกิดขึ้น 
 
กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูใหเชา 
 
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกในงบดุลเปนลูกหน้ีสัญญาเชาทางการเงินดวยมูลคาปจจุบันของจํานวน
เงินที่จายตามสัญญาเชา ผลตางระหวางยอดรวมของลูกหน้ีเบื้องตนกับมูลคาปจจุบันของลูกหน้ีบันทึกเปนรายไดทางการเงิน 
รายไดจากสัญญาเชาระยะยาวรับรูตลอดอายุของสัญญาเชาโดยใชวิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะทอนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด 
 
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานรวมแสดงอยูในงบดุลในสวนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และตัดคาเสื่อมราคา
ตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัทซึ่งมี
ลักษณะคลายคลึงกัน รายไดคาเชา (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีไดจายใหแกผูใหเชา) รับรูดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลา
การใหเชา 
 

2.17 เงินกูยืม 
 
เงินกูยืมรับรูเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการท่ีเกิดขึ้นในเวลาตอมา  
เงินกูยืมวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ผลตางระหวางสิ่งตอบแทน (หักดวย
ตนทุนการจัดทํารายการท่ีเกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลคาที่จายคืนเพ่ือชําระหน้ีน้ันจะรับรูในงบกําไรขาดทุนตลอดชวงเวลา 
การกูยืม  
 
เงินกูยืมจัดประเภทเปนหน้ีสินหมุนเวียนเมื่อกลุมบริษัทไมมีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขใหเล่ือนชําระหน้ีออกไปอีกเปน
เวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันที่ในงบดุล 
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2.18 ประมาณการหนี้สิน 

 
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสิน (ซึ่งไมรวมถึงประมาณการหน้ีสินสําหรับผลตอบแทนพนักงาน) อันเปนภาระผูกพัน 
ในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่จัดทําไว อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีตซึ่งการชําระภาระผูกพันน้ัน
มีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการท่ีนาเช่ือถือของ
จํานวนที่ตองจาย ในกรณีที่กลุมบริษัทคาดวาประมาณการหน้ีสินเปนรายจายที่จะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกเปน
สินทรัพยแยกตางหากเม่ือคาดวานาจะไดรับรายจายน้ันคืนอยางแนนอน 
 

2.19 ผลประโยชนพนักงาน 
 
กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพซึ่งเปนแผนการจายสมทบตามที่กําหนดไว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัท และมีการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก   กองทุนสํารองเล้ียงชีพไดรับ
เงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัทที่เก่ียวของ  เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึก
เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการน้ัน 
 
กลุมบริษัทจัดใหมีผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุเพ่ือจายใหแกพนักงานตามกฎหมายแรงงานของ
ประเทศไทย ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทบันทึกหน้ีสินผลประโยชนพนักงานคํานวณโดยผูเช่ียวชาญทาง
คณิตศาสตรประกันภัยดวยเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Technique) อันเปน
ประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในอนาคตและคํานวณคิดลดโดยใชอัตราดอกเบี้ยของ
พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนดในเวลาใกลเคียงกับกําหนดชําระของหน้ีสินดังกลาว โดยกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจาย
ในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปจจัยอื่น ทั้งน้ี คาใชจายที่
เก่ียวของกับผลประโยชนพนักงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเพ่ือกระจายตนทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน 
โดยผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.1 
 

2.20 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
กลุมบริษัทไมรับรูภาษีเงินไดคางจายและภาษีเงินไดคางรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากผลแตกตางช่ัวคราวระหวางฐานภาษี
ของทรัพยสินและหน้ีสิน และมูลคาตามงบการเงิน ผลแตกตางช่ัวคราวที่สําคัญเกิดจากคาเสื่อมราคาของอาคารและ
อุปกรณ การต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ คาเผ่ือสินคาลาสมัย คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย หน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 
ยอดยกมาของผลขาดทุนทางภาษี และผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและฐานภาษี 
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2.21 ทุนเรือนหุน 

 
หุนสามัญและหุนบุริมสิทธิชนิดไถถอนไมไดที่สามารถกําหนดเงินปนผลไดอยางอิสระจะจัดประเภทไวเปนสวนของผูถือหุน   
 
ตนทุนที่เพ่ิมขึ้นเก่ียวกับการออกหุนใหมที่จายออกไปโดยไมรวมถึงกรณีการรวมธุรกิจ แสดงรายการดังกลาวดวยจํานวน
เงินสุทธิจากภาษีไวเปนรายการหักในสวนของผูถือหุน โดยนําไปหักจากสิ่งตอบแทนท่ีไดรับจากการออกหุน ตนทุน    
การออกหุนที่เก่ียวของกับการรวมธุรกิจ จะรวมไวในตนทุนการรวมธุรกิจ 
 
สิ่งตอบแทนที่จายออกไปและเก่ียวของโดยตรงกับการที่บริษัทหรือบริษัทยอยซื้อคืนหุนสามัญของบริษัทซึ่งรวมถึงตนทุน
เพ่ิมเติมที่จายออกไปภายนอกสุทธิจากภาษีเงินไดแลว จะรับรูเปนหุนทุนซื้อคืนและแสดงเปนรายการหักจากยอดรวมของ
สวนของผูถือหุนจนกวาหุนทุนซื้อคืนดังกลาวจะถูกยกเลิกไป สิ่งตอบแทนใดๆ ที่ไดรับจากการขายหรือนําหุนทุนซื้อคืน
ออกจําหนายใหมจะแสดงรวมไวในสวนของผูถือหุน 

 
2.22 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายแกผูถือหุนเดิม 
 
บริษัทไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม เงินสดรับจากการขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
หลังจากหักคาใชจายที่เก่ียวของแลวไดแสดงไวภายใตหัวขอ “ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ” ในสวนของผูถือหุนสามัญ 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีเสนอใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 
 
พนักงานและผูบริหารจํานวนหน่ึงของกลุมบริษัทไดรับการอนุมัติจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ ในกรณีที่มีการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ จะไมรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน เมื่อมีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาว เงินที่ไดรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญหักดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นจะบันทึกเปนทุนเรือนหุน 

 
2.23 การรับรูรายได 

 
รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรมโดยสวนใหญประกอบดวย รายไดคาหองพัก คาขายอาหารและเครื่องด่ืม และ
บริการท่ีเก่ียวของอื่นจะบันทึกเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว 
 
รายไดคาขายอาหารและเครื่องด่ืมรับรูเปนรายไดเมื่อสงของและใหบริการแลวที่จํานวนสุทธิจากภาษีขายและสวนลด 
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2.23 การรับรูรายได (ตอ) 

 
รายไดคาเชาจากกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพยจะรับรูเปนรายไดตามอัตราที่ระบุในสัญญาเชา รายไดคาเชารับลวงหนา
จะรับรูเปนรายไดในจํานวนที่เทา ๆ กัน ตลอดระยะเวลาของสัญญาเชา 

 
รายไดจากกิจการบันเทิงจะรับรูเปนรายไดเมื่อมีการแสดง 

 
รายไดจากการผลิตและจัดจําหนาย จะรับรูเปนรายไดเมื่อสงมอบสินคาใหแกลูกคา และรับรูรายไดจากการขายสินคาใหแก
หางสรรพสินคาตามจํานวนสินคาที่หางสรรพสินคาขายได รายไดจากการขายเปนจํานวนที่สุทธิจากภาษีขายและสวนลด 

 
รายไดจากการบริหารจัดการ จะรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว 

 
รายไดจากกิจการสปารับรูเปนรายไดเมื่อสงของและใหบริการแลวที่จํานวนสุทธิจากภาษีขายและสวนลด 

 
รายไดและตนทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย รับรูโดยวิธีอัตรารอยละของงานที่ทําเสร็จ ซึ่งจะคํานวณโดยใชอัตราสวน
ของงานที่กอสรางที่เสร็จแลว เปรียบเทียบกับตนทุนทั้งหมดที่ประมาณไว (โดยคํานึงถึงตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริง) โดยจะเริ่มรับรู
รายไดเมื่อไดมีการทําสัญญาจะซื้อจะขายและไดรับชําระเงินเกินกวารอยละ 20 ของแตละสัญญาในอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ
ตามท่ีประเมินโดยวิศวกร 

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

 
2.24 การจายเงินปนผล 

 
เงินปนผลที่จายประจําป บันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัทและบริษทัยอยไดอนุมัติการจายเงินปนผลน้ัน 

 
เงินปนผลที่จายระหวางกาล บันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอยไดอนุมัติการจายเงินปนผลน้ัน 
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3 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 

 

การประมาณการ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเน่ืองและอยูบนพ้ืนฐานของ
ประสบการณในอดีตและปจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เช่ือวามีเหตุผลในสถานการณขณะน้ัน 
 

3.1 การดอยคาของลูกหน้ีการคา 
 

กลุมบริษัทไดกําหนดคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือใหสะทอนถึงการดอยคาลงของลูกหน้ีการคาซึ่งเก่ียวพันกับประมาณการ
ผลขาดทุนอันเปนผลมาจากการท่ีลูกคาไมมีความสามารถในการชําระหน้ี คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญน้ันเปนผลมาจากการท่ี
กลุมบริษัทไดประเมินกระแสเงินสดไหลเขาในอนาคต ซึ่งการประเมินน้ันอยูบนพ้ืนฐานเก่ียวกับประสบการณในอดีตของ
การติดตามทวงถาม ความมีช่ือเสียง และการผิดชําระหน้ีและการพิจารณาแนวโนมของตลาด 
 

3.2 การดอยคาของคาความนิยม 
 

กลุมบริษัททดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกป ตามท่ีไดกลาวในหมายเหตุขอ 2.12 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด พิจารณาจากการคํานวณมูลคาจากการใช การคํานวณดังกลาวอาศัยการประมาณการ 
ของผูบริหาร 
 

3.3 อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 
 

ฝายบริหารเปนผูประมาณการของอายุการใชงานสําหรับอาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนของกลุมบริษัท  
โดยฝายบริหารจะมีการทบทวนคาเสื่อมราคาเม่ืออายุการใชงานมีความแตกตางไปจากการประมาณการในงวดกอน หรือ 
มีการตัดจําหนายสินทรัพยที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือเลิกใช 
 

3.4 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 
 

มูลคาปจจุบันของการประมาณการหน้ีสินคาตอบแทนพนักงานเกษียณอายุคํานวณโดยขอสมมติฐานตาง ๆ อัตราคิดลด
รวมอยูในขอสมมติฐาน ซึ่งใชในการกําหนด(รายได)คาใชจายที่ เ ก่ียวของกับคาตอบแทนพนักงานเกษียณอายุ  
การเปล่ียนแปลงขอสมมติฐานตาง ๆ จะมีผลตอยอดประมาณการหน้ีสิน คาตอบแทนพนักงานเกษียณอายุ 
 

กลุมบริษัทไดกําหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสมทุกป โดยใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดอนาคตสําหรับ 
การชําระหน้ีสินคาตอบแทนพนักงาน ในการกําหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสมดังกลาว บริษัทใชอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตร
รัฐบาล ซึ่งอยูในสกุลเงินเดียวกันกับคาตอบแทนและมีระยะเวลาครบกําหนดใกลเคียงกับกําหนดชําระของหน้ีสิน
คาตอบแทนพนักงาน 
 

ขอสมมติฐานอื่น ๆ สําหรับการประมาณการหนี้สินคาตอบแทนพนักงานเกษียณอายุอางอิงจากสภาวะของตลาดใน
ปจจุบัน 
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4 การจัดการความเส่ียง 

 
4.1 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 

 
กิจกรรมของกลุมบริษัทยอมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งไดแก การเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศและการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุมบริษัทจึงแสวงหาวิธีการลด
ผลกระทบท่ีทําใหเสียหายตอผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุมบริษัทใหเหลือนอยที่สุดเทาที่เปนไปได กลุมบริษัทจึง
ใชเครื่องมือทางการเงิน ตัวอยางเชน สัญญาอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย และเงินตราตางประเทศลวงหนา 
เพ่ือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
 
การจัดการความเสี่ยงทางการเงินของกลุมบริษัทดําเนินงานโดยฝายบริหารเงินสวนกลางของกลุมบริษัท ฝายบริหารเงิน
สวนกลางของกลุมบริษัทจะช้ีประเด็น ประเมิน และปองกันความเสี่ยงทางการเงินดวยการรวมมือกันทํางานอยางใกลชิดกับ
หนวยปฏิบัติงานตางๆ ภายในกลุมบริษัท กลุมบริษัทปฏิบัติตามหลักการโดยภาพรวมเพ่ือจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่
เก่ียวของไวเปนลายลักษณอักษรเพ่ือครอบคลุมความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย และ
ใชตราสารอนุพันธทางการเงิน ทั้งน้ีกลุมบริษัทไมมีนโยบายที่จะใชเครื่องมือทางการเงินเพ่ือเก็งกําไรหรือซื้อขาย 
 

 4.1.1 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย  
 
กลุมบริษัทบันทึกสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เกิดรายการ 
 
ในการทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ กลุมบริษัทไดทําขอตกลงกับคูสัญญาที่จะแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
และอัตราดอกเบี้ยโดยใชอัตราแลกเปล่ียนที่ไดตกลงกันลวงหนา การแลกเปลี่ยนเงินตนในสกุลเงินที่ตางกันจะทําเมื่อวัน
เริ่มแรกของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศดวยอัตราแลกเปล่ียนที่ไดตกลงกันไว และจะทําการแลกเปล่ียนสกุลเงิน
ที่ตรงขามกันในจํานวนเดียวกันระหวางระยะเวลาของสัญญาและเมื่อถึงกําหนดตามสัญญา รายการลูกหน้ีและเจาหน้ีตาม
สัญญาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตรา
ตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน คูสัญญาแตละฝายจะจายและรับดอกเบ้ียตามที่ตกลงกันลวงหนาใน
รูปของสกุลเงินที่แตกตางกันตลอดอายุสัญญา สวนแตกตางที่จะตองจายหรือรับตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียได
บันทึกไวเปนสวนหน่ึงของดอกเบี้ยจายตลอดระยะเวลาตามขอตกลง 
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4 การจัดการความเส่ียง (ตอ) 

 

4.1.2 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
 

กลุมบริษัทบันทึกสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่เกิดรายการ 
 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาชวยปองกันกลุมบริษัทจากความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนดวยการ
กําหนดอัตราท่ีจะใชรับรูสินทรัพยที่เปนสกุลเงินตางประเทศซึ่งจะไดรับจริง หรือที่จะใชรับรูหน้ีสินที่เปนสกุลเงิน
ตางประเทศซึ่งจะตองจายชําระจํานวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากจํานวนเงินที่จะไดรับจริงจากสินทรัพยหรือที่จะตองจาย 
 

ชําระหน้ีสิน จะนําไปหักลบกับมูลคาที่เปล่ียนแปลงไปของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เก่ียวของ รายการ
กําไรและรายการขาดทุนจากเครื่องมืออนุพันธจะนํามาหักลบกันในการนําเสนอรายงานทางการเงิน คาธรรมเนียมในการ
ทําสัญญาแตละฉบับจะตัดจําหนายตามอายุของแตละสัญญา (ถามี)  
 

4.1.3 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยชวยปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ผลตางที่จะตองจายหรือจะ
ไดรับตามสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยไดบันทึกไวเปนสวนหนึ่งของดอกเบี้ยจายตลอดระยะเวลาตามขอตกลง 
 

4.2 การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 
 

วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทน้ันเพ่ือดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน่ือง
ของกลุมบริษัทเพ่ือสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพ่ือดํารงไวซึ่งโครงสราง
ของทุนที่เหมาะสมเพ่ือลดตนทุนทางการเงินของทุน  
 

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมบริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแก
ผูถือหุน การออกหุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพ่ือลดภาระหน้ีสิน 
 

4.3 การจัดการความเส่ียงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
 

การประกอบธุรกิจโรงแรมมีปจจัยความเสี่ยงจากภายนอกที่ทําใหเกิดความผันผวนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งบริษัท
ไมสามารถควบคุมได เชน สถานการณการเมือง การกอการราย การแพรระบาดของโรคติดตอแบบเฉียบพลัน ภัยธรรมชาติ 
รวมถึงเหตุการณที่กอใหเกิดความไมสงบภายในประเทศ  กลุมบริษัทมีนโยบายกระจายและลดความเสี่ยงโดยการกระจาย
โรงแรมตามแหลงทองเที่ยวทั่วประเทศ การกําหนดความสมดุลของสัดสวนรายไดระหวางคาหองพักและรายไดคาอาหาร
และเคร่ืองด่ืมที่เหมาะสม รวมถึงนโยบายการเพ่ิมสัดสวนลูกคาที่เปนนักทองเที่ยวภายในประเทศ และการกระจายฐานลูกคา
ตางชาติใหครอบคลุมหลากหลายประเทศมากขึ้น นอกจากน้ีกลุมบริษัทยังมีกลยุทธในการขยายธุรกิจโดยลงทุนในธุรกิจอาหาร
เพ่ือลดความผันผวนของธุรกิจโรงแรม ซี่งโดยลักษณะทั่วไปของธุรกิจอาหารจะมีความแนนอนและความผันผวนนอยกวา
ธุรกิจโรงแรม 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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5 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี  

 

5.1 นโยบายการบัญชีเร่ืองผลประโยชนพนักงาน  
 

ในป พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทไดเลือกที่จะนํามาตรฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชนพนักงานมาใชกอนวันที่มีผลบังคับ  
ในการเริ่มนํามาตรฐานดังกลาวมาใช บริษัทไดปรับงบการเงินยอนหลังเสมือนวาบริษัทใชนโยบายการบัญชีดังกลาวมา
โดยตลอด  ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี  งบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบไดปรับปรุงแลว  
ผลของการใชนโยบายการบัญชีใหมที่มีตองบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 บาท บาท 
   

งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น 98,958,465 22,291,551 
   
สวนของผูถือหุน   
กําไรสะสมตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ลดลง (90,500,693) (23,027,152) 
กําไรสะสมสิ้นป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ลดลง (98,958,465) (22,291,551) 
   
งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
คาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 8,457,772 (735,601) 
กําไรสุทธิสําหรับป(ลดลง)เพ่ิมขึ้น (8,457,772) 735,601 
   
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน(ลดลง)เพ่ิมขึ้น  (0.0025) 0.0002 
กําไรตอหุนปรับลด(ลดลง)เพ่ิมขึ้น  (0.0025) 0.0002 

 

5.2 การปรับปรุงคาความนิยมติดลบ 
 

ในปพ.ศ. 2551 จากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 43 (กอนการแกไขเลขที่มาตรฐานใหม) ซึ่งไมอนุญาตให
ตัดจําหนายสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่มีอายุการใชงานไมจํากัด และกลุมบริษัทตองประเมินการวัดมูลคาสินทรัพย หน้ีสิน 
และหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อใหมที่เก่ียวของกับคาความนิยมติดลบ และตองรับรูสวนเกินที่คงเหลือจาก
การประเมินใหมดังกลาวในงบกําไรขาดทุนทันที ดังน้ันกลุมบริษัทจึงไดปรับปรุงยอดยกมาคาความนิยมติดลบ ณ วันที่    
1 มกราคม พ.ศ. 2551 จํานวน 351.8 ลานบาท กับยอดกําไรสะสมยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เพ่ือใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

33 

 

6 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 
6.1 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ 

 
กลุมบริษัทและบริษัทดําเนินกิจการในหลายธุรกิจ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจของงบการเงินรวมมีดังตอไปนี้  

 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ลานบาท) 

  ธุรกิจใหเชา   ธุรกิจขายอาหาร ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ  ธุรกิจลงทุน 
ในบรษทัอื่น 

รายการ  

 ธุรกิจโรงแรม ศูนยการคา ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจสปา และเครื่องดืม่ พัฒนาที่ดนิ จัดจําหนาย การผลิต ธุรกิจการจัดการ ระหวางกัน รวม 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

                         

รายได 4,377 5,404 502 537 94 108 319 358 9,485 8,407 - 591 723 - 656 - 976 1,092 - - (672) (683) 16,460 15,814 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน              2,102 2,922 280 340 43 57 106 124 6,404 5,413 - 319 434 - 74 - 976 1,092            -             - (572) (521) 9,847 9,746 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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6 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 
6.1 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ (ตอ) 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ลานบาท) 

   ธุรกิจใหเชา     ธุรกิจขายอาหาร ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ  ธุรกิจลงทุน รายการ   

 ธุรกิจโรงแรม ศูนยการคา ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจสปา และเครื่องดืม่ พัฒนาที่ดนิ จัดจําหนาย การผลิต ธุรกิจการจัดการ ในบริษทัอื่น ระหวางกัน รวม 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
                         

โครงการระหวาง                         
   การพัฒนา 855 371 - - - - - - - - 2,069 1,175 33 - - - - - - - - - 2,957 1,546 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 7,690 7,941 712 675 104 46 42 54 2,273 2,384 - - 98 - 159 - 10 12 20 30 - - 11,108 11,142 

สินทรัพยอื่น 5,130 3,827 371 417 6 5 257 235 5,707 6,533 647 716 1,865 - 320 - 2,794 2,062 20,007 17,621 (22,898) (19,040) 14,206 12,376 

รวมสินทรัพย 13,675 12,139 1,083 1,092 110 51 299 289 7,980 8,917 2,716 1,891 1,996 - 479 - 2,804 2,074 20,027 17,651 (22,898) (19,040) 28,271 25,064 

                         

เจาหนี้การคา 198 150 3 4 - 2 2 7 651 647 1 - 47 - 266 - 32 38 1 1 - - 1,201 849 

เงินกูยืม 8,503 5,288 29 - 72 32 58 79 1,484 1,983 543 1,176 816 - - - 1,177 921 4,403 2,564 (14,413) (10,351) 2,672 1,692 

หุนกู - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8,175 6,725 - - 8,175 6,725 

หนี้สินอื่น 2,181 1,903 730 808 17 9 67 65 2,465 1,869 31 242 867 - 177 - 578 341 662 563 (3,606) (2,306) 4,169 3,494 

รวมหนี้สิน 10,882 7,341 762 812 89 43 127 151 4,600 4,499 575 1,418 1,730 - 443 - 1,787 1,300 13,241 9,853 (18,019) (12,657) 16,217 12,760 

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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6 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 
6.2 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร 

 
กลุมบริษัทไดมีการจัดการสวนงานธุรกิจทั่วโลกในลักษณะเดียวกัน สวนงานธุรกิจเหลาน้ีดําเนินงานในเขตภูมิศาสตรหลัก 
ดังน้ี 
 ลานบาท 
 รายได ผลการดําเนนิงานตามสวนงาน สินทรัพยรวม 

  พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
       

ประเทศไทย 14,156 14,525 8,170 8,802 43,707 39,150 
ประเทศสิงคโปร 2,135 1,184 1,642 900 751 620 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 459 482 296 316 406 477 
ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส 157 180 113 132 1,101 609 
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส 92 57 90 54 16 3 
ประเทศอื่น 133 69 108 63 5,188 3,245 
รายการระหวางกนั (672) (683) (572) (521) (22,898) (19,040) 

 16,460 15,814 9,847 9,746 28,271 25,064 

 
7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
  บาท บาท บาท บาท 

     

 เงินสด 84,588,896 102,285,675 5,779,260 7,031,337 
 เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม 884,226,060 1,246,886,358 143,854,342 709,574,242 
 รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 968,814,956 1,349,172,033 149,633,602 716,605,579 

 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารมีอัตราถัวเฉล่ียประมาณรอยละ 0.125 ถึงรอยละ 2 ตอป (พ.ศ. 2551 : รอยละ 0.125 ถึงรอยละ 3.54 
ตอป) 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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8 ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา 1,020,330,653 521,949,684 26,170,115 21,719,515 

หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (20,102,517) (3,754,798) (217,822) (240,215) 

ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ 1,000,228,136 518,194,886 25,952,293 21,479,300 

 
ลูกหน้ีการคาขางตนไดรวมลูกหน้ีที่มีปญหาในการชําระหน้ี กลุมบริษัทไดต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีการคา
เหลาน้ีแลว ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคาสามารถจําแนกตามอายุหน้ีไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 884,866,254 452,413,672 21,267,544 18,879,750 

คางชําระ     

นอยกวา 90 วัน 101,240,128 53,225,853 4,417,805 2,363,029 

91 ถึง 180 วัน 21,439,182 6,222,459 221,506 282,768 

มากกวา 181 วัน 12,785,089 10,087,700 263,260 193,968 

ลูกหน้ีการคา 1,020,330,653 521,949,684 26,170,115 21,719,515 

หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (20,102,517) (3,754,798) (217,822) (240,215) 

ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ 1,000,228,136 518,194,886 25,952,293 21,479,300 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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9 สินคาคงเหลือ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท บาท บาท 
     

อาหารและเครื่องด่ืม 48,252,841 42,798,912 2,495,984 2,284,350 
อุปกรณใชในการดําเนินงาน 943,383 699,382 - - 
สินคาสําเร็จรูป (สุทธิจากคาเผ่ือ) 278,699,112 105,765,737 - - 
วัตถุดิบ (สุทธิจากคาเผ่ือ) 458,737,078 382,838,960 - - 
งานระหวางทํา 9,032,989 - - - 
วัสดุสิ้นเปลืองและอื่น ๆ  58,482,778 74,328,105 2,828,693 3,049,128 

สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ 854,148,181 606,431,096 5,324,677 5,333,478 

 
ระหวางป พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทรับรูผลสุทธิจากคาเผ่ือสินคาลาสมัยในงบกําไรขาดทุนเปนจํานวน 553,091 บาท 
 

10 ท่ีดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท 
   

ที่ดิน 31,633,734 31,633,734 
คากอสราง 630,727,301 630,612,152 
เครื่องตกแตงและติดต้ัง 93,601,984 91,446,609 
ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน 28,959,286 28,959,286 

อื่น ๆ  7,530,165 6,793,213 

 792,452,470 789,444,994 
หัก  สวนที่โอนเปนตนทุนขาย (406,800,330) (406,800,330) 

ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย - สุทธิ 385,652,140 382,644,664 

 
ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทไมมีภาระผูกพันในสัญญากอสรางโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย                   
(พ.ศ. 2551 : 2 ลานบาท ) 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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11 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
 บาท บาท บาท บาท 

     

ลูกหน้ีอื่น 505,020,639 222,840,994 53,507,245 16,583,298 
คาใชจายจายลวงหนา 135,420,670 139,109,234 7,503,241 6,343,078 
ภาษีเงินไดจายลวงหนา 85,299,408 34,359,451 12,517,739 - 
เงินจายลวงหนาสําหรับคากอสราง 201,463,786 278,017,264 - 2,897,160 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่น 644,920,374 605,568,930 644,920,374 605,568,930 
อื่น ๆ 70,510,843 168,258,480 20,496,045 10,738,386 

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,642,635,720 1,448,154,353 738,944,644 642,130,852 
 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่นคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามที่ระบุในสัญญา และมีกําหนดชําระคืนในป พ.ศ. 2553 
 
12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
 บาท บาท บาท บาท 

     

บริษัทยอย - - 6,659,262,048 5,874,234,415 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 1,353,096,582 1,241,628,509 24,284,460 24,284,460 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม     
   และกิจการรวมคา 1,353,096,582 1,241,628,509 6,683,546,508 5,898,518,875 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 5,874,234,415 6,256,471,076 
ลงทุนเพ่ิมระหวางป  838,656,765 10,540,000 
การรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทยอย  - 11,796 
การลดทุนของบริษัทยอย - (349,086,107) 
การจัดสรรคืนทุนของหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (43,622,004) (43,702,350) 
การคืนทุนของบริษัทยอยที่เลิกกิจการ (10,000,000) - 
การจําหนายเงินลงทุน (7,128) - 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 6,659,262,048 5,874,234,415 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดเปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยและหนวยลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย 

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั -วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

  จัดตั้งขึ้น ลักษณะ ทุนที่ชําระแลว สัดสวนของการ วิธีราคาทุน เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ความสัมพันธ ลานบาท ถือหุน (รอยละ) บาท บาท 

บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด โรงแรมและศูนยการคา ประเทศไทย ผูถือหุน 450 81.24 625,811,571 53,617,685 
บริษัท หวัหิน รีซอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 200 100 230,967,920 - 
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 74,999,998 
บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 10 100 10,000,000 11,999,976 
บริษัท โรงแรมราชดาํริ จํากัด (มหาชน) โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 450 98.91 1,608,379,789 - 
บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 10 100 10,000,000 - 
บริษัท หวัหิน วิลเลจ จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 50 100 50,000,000 - 
บริษัท บานโบราณเชียงราย จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 165 100 164,999,800 - 
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 37.5 100 37,499,300 - 
บริษัทโคโค ปาลม โฮเตล็ แอนด รีสอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 113 100 177,477,165 - 
บริษัทโกโก รีครีเอชั่น จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 0.25 100 250,000 - 
บริษัท สมุย  บีช คลับ โอนเนอร จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 0.25 100 250,000 - 
  (ชือ่เดมิ บริษทั  ภูเก็ต บีช เรสซิเดนท จํากัด)        
บริษัท ไมฝาด บีช  รีซอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 0.25 100 250,000 - 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ขายอาหารและเครื่องดืม่ ประเทศไทย ผูถือหุน 327 99.72 2,302,662,067 89,751,955 
บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด ศูนยการคา ประเทศไทย ผูถือหุน 75 100 75,000,000 21,999,991 
บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (“MST”) ธุรกิจสปา ประเทศไทย ผูถือหุน 41 51(2) 20,910,000 - 
บริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 1 100 1,000,000 59,998,800 
บริษัท โกโก เรสซิเดน็ซ จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 0.25 100 250,000 - 
บริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด บริหารโรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 17 100 93,500,000 99,999,824 
บริษัท อารเอน็เอส โฮลดิ้ง จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย ผูถือหุน 26 100 13,140,822 - 
บริษัท ไมเนอร อนิฟอรเมชัน่ เทคโนโลยี จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย ผูถือหุน 6 100 6,000,000 6,999,977 
บริษัท เจาพระยา รีซอรท แอนด เรสซิเดนท จํากัด    โรงแรมและขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 0.25 100 250,000 - 
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) จําหนายสินคา ประเทศไทย ผูถือหุน 490 91. 35(3) (77,348,085) - 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั  - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
  จัดตั้งขึ้น ลักษณะ ทุนที่ชําระแลว สัดสวนของการ วิธีราคาทุน เงินปนผล 

 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ความสัมพันธ ลานบาท ถือหุน (รอยละ) บาท บาท 
RGR International Limited บริหารงาน หมูเกาะบริตชิ ผูถือหุน 2.6 100 2,586,000 - 
  เวอรจิน  (100,000 เหรียญสหรัฐฯ)    
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 83,051,750 
    (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 37,964,070 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 21 99.86(4) 20,734,890 69,597,574 
กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 119  (5) 100 118,562,508 155,138,782 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย      6,659,262,048 765,120,382 

 
(1) สัดสวนการถือหุน รอยละ 45.30 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด อีกรอยละ 25.74 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 
(2)  สัดสวนการถือหุน รอยละ 51 เปนการถือหุนทางตรงใน MST อีกรอยละ 49 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 
(3)  สัดสวนการถือหุน รอยละ 91.35 เปนการถือหุนทางตรงใน MINOR อีกรอยละ 8.57 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 
(4)  สัดสวนการถือหุน รอยละ 99.86 เปนการถือหุนทางตรงในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี อีกรอยละ 0.14 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย ทุนชําระแลวของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี เปนการลงทุนในหนวยลงทุนประเภท ข และประเภท ค 
(5)  ทุนชําระแลวของกองทนุรวมบริหารสินทรัพยไทย เปนการลงทุนในหนวยลงทุนประเภท ค และประเภท ง 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั - วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
  จัดตั้งขึ้น ลักษณะ ทุนที่ชําระแลว สัดสวนของการ วิธีราคาทุน เงินปนผล 

 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ความสัมพันธ ลานบาท ถือหุน (รอยละ) บาท บาท 
บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด โรงแรมและศูนยการคา ประเทศไทย ผูถือหุน 450 81.24 625,811,571 53,617,685 
บริษัท หวัหิน 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 โรงแรมราชดาํริ จํากัด (มหาชน) (“RHC”) โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 450 54.28(2) 909,374,739 - 
บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 10 100 10,000,000 - 
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 37.5 100 37,499,300 - 
บริษัทโคโค ปาลม โฮเตล็ แอนด รีสอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 113 100 177,477,165 - 
บริษัทโกโก รีครีเอชั่น จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 0.25 100 250,000 - 
บริษัท ภูเก็ต บีช เรสซิเดนท จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย ผูถือหุน 0.25 100 250,000 - 
บริษัท ไมฝาด บีช  รีซอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 0.25 100 250,000 - 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ขายอาหารและเครื่องดืม่ ประเทศไทย ผูถือหุน 327 99.72 2,302,662,067 69,785,665 
บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด ศูนยการคา ประเทศไทย ผูถือหุน 75 100 75,000,000 56,249,948 
บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (“MST”) ธุรกิจสปา ประเทศไทย ผูถือหุน 41 51(3) 20,910,000 - 
บริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 1 100 1,000,000 199,986,000 
บริษัท โกโก เรสซิเดน็ซ จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 0.25 100 250,000 - 
บริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด บริหารโรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 17 100 93,500,000 101,999,580 
บริษัท อารเอน็เอส โฮลดิ้ง จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย ผูถือหุน 26 100 13,140,822 - 
บริษัท ไมเนอร อนิฟอรเมชัน่ เทคโนโลยี จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย ผูถือหุน 4 100 4,000,000 - 
บริษัท เจาพระยา รีซอรท แอนด เรสซิเดนท จํากัด    โรงแรมและขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 0.25 100 250,000 - 
บริษัท รอยัลการเดน เอน็เตอรเทนเมนท จํากัด อยูระหวางการชาํระบัญชี ประเทศไทย ผูถือหุน 10 100 10,000,000 16,499,010 
RGR International Limited บริหารงาน หมูเกาะบริตชิ ผูถือหุน 2.6 100 2,586,000 - 
  เวอรจิน  (100,000 เหรียญสหรัฐฯ)    
R.G.E. (HKG) Limited บริหารงาน ประเทศฮองกง ผูถือหุน 0.5 100 542,740 - 
    (100,000 เหรียญฮองกง)    

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

43 

 
12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั  - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

  จัดตั้งขึ้น ลักษณะ ทุนที่ชําระแลว สัดสวนของการ วิธีราคาทุน เงินปนผล 
 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ความสัมพันธ ลานบาท ถือหุน (รอยละ) บาท บาท 

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 ทรัพยทวี ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 28 99.86(4) 27,864,895 55,984,032 

กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 155  (5) 100 155,054,508 163,330,183 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย      5,874,234,415 957,430,764 

 

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

อสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี เปนการลงทุนในหนวยลงทุนประเภท ข และประเภท ค 
(5)  ทุนชําระแลวของกองทุนรวมบริหารสนิทรัพยไทย เปนการลงทุนในหนวยลงทุนประเภท ค และประเภท ง 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

บริษัทภายใตบรษิัทยอยที่รวมในการจัดทํางบการเงินรวม มีดังตอไปน้ี 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั - วันที ่31 ธันวาคม 
   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 
 ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึ้นในประเทศ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

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   อยูระหวางการชําระบัญชี 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 อยูระหวางการชําระบัญชี 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 100 100 
   
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 
   (ช่ือเดิม “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 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 
บริษัท บานโบราณเชียงราย จํากัด โรงแรม ประเทศไทย - 100 
   
บริษัทยอยของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด     
บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด  ธุรกิจสปา หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 100 
M Spa Enterprise Management (Shianghai) ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ   
   Limited  ประชาชนจีน 100 100 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั - วันที่ 31 ธันวาคม 

   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 

 ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึ้นในประเทศ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

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 รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
 

บริษัท ราชดําริ เรสซเิดนซ จํากัด โรงแรมและ 
ขายอสังหาริมทรัพย 

ประเทศไทย 100 - 

   

บริษัทยอยของบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)     
บริษัท ราชดําริ เรสซเิดนซ จํากัด โรงแรมและ 

ขายอสังหาริมทรัพย 
ประเทศไทย - 100 

บริษัทยอยของ ThaiExpress Concepts Pte Ltd.     

The ThaiExpress Restaurant Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 100 
BBZ Design International Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 100 
NYS Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 100 
PS07 Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 100 
TES07 Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 100 
XWS Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 100 
Shokudo Concepts Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 100 
Shokudo Heeren Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 100 
The Bund Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 100 
Lotus Sky Sdn Bhd ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศมาเลเซีย 100 100 
ThaiExpress Concepts Sdn Bhd ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศมาเลเซีย 100 100 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั - วันที ่31 ธันวาคม 
   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 

 ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึ้นในประเทศ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

บริษัทยอยของ MINOR     

บริษัท อารมิน ซิสเท็มส จํากัด การจัดจําหนาย - เครื่องครวั  ประเทศไทย 100 - 
   เสื้อผาและรองเทา    
บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ผลิตสินคาอุปโภค ประเทศไทย 100 - 
บริษัท ไมเนอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 - 
บริษัท ไมเนอร คอนซัลแท็นส แอนด การจัดจําหนาย - เครื่องสําอาง ประเทศไทย 100 - 
   เซอรวิส จํากัด และกระเปาเดินทาง    
บริษัท เรด เอิรธ ไทย จํากัด การจัดจําหนาย - เครื่องสําอาง ประเทศไทย 100 - 
 และนํ้าหอม    
บริษัท เอสมิโด แฟช่ันส จํากัด การจัดจําหนาย - เสื้อผา ประเทศไทย 90.8 - 
บริษัท อมอรแปซิฟค (ประเทศไทย) จํากัด การจัดจําหนาย - เครื่องสําอาง

และนํ้าหอม 
ประเทศไทย 70 - 

Marvelous Wealth Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 - 

 
กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย 
 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2545  กลุมบริษัทไดรวมลงทุนในกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย ซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังกับ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กองทุนรวมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย บริษัทไดนํางบการเงินของกองทุนรวมดังกลาวมารวมจัดทํางบการเงินรวม เพราะบริษัทมีอํานาจ
ในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของกองทุนรวม  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทถือหนวยลงทุนรอยละ 100 ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ค และ ง โดยที่ 
ผูถือหนวยลงทุนประเภท ค และ ง จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลภายหลังจากที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และ ข ไดรับ
ไปแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และ ข ถือหนวยลงทุน ซึ่งมีมูลคาเงินลงทุน
ทั้งสิ้น 325 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 425 ลานบาท) เปนผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับเงินปนผลในอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดไว 
และมีสิทธิไดรับเงินปนผลกอนผูถือหนวยลงทุนประเภทอ่ืน ตามเน้ือหาในทางบัญชี  เงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ก และ ข  ถือเปนเงินกูยืมในงบการเงินรวม (หมายเหตุ 22) 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ประกอบดวย 
 

บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนท จํากัด 
 

ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2552 บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) ไดจําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ราชดําริ   
เรสซิเดนท จํากัด ใหแกบริษัท รอยัลการเดนท ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทในราคา
ตามบัญชีสุทธิเปนจํานวนเงิน 26.0 ลานบาท 

 

ThaiExpress Concepts Pte Ltd. (“ThaiExpress”) 
 

ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทไดคํานวณหามูลคาของเครื่องหมายการคาโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง ซึ่งเดิมรวม
แสดงอยูในคาความนิยมจากการลงทุนแลวเสร็จ โดยมีมูลคา 560 ลานบาท  

 

จากผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ที่ เกิดขึ้นจริงของบริษัท ThaiExpress  
กลุมบริษัทไดประมาณการหน้ีสินสําหรับเงินลงทุนสวนเพ่ิมที่ตองชําระทั้งสิ้นอีกจํานวน 30 ลานเหรียญสิงคโปร 
(หรือเทียบเทา 719 ลานบาท) มีผลทําใหกลุมบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัท ThaiExpress เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 
1,910 ลานบาท และคาความนิยมจากการลงทุนจํานวน 1,401 ลานบาท 

 

รายละเอียดของการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 บาท 
  

ราคาที่ตกลงซื้อขายเงินลงทุนทั้งสิ้น (รวมประมาณการหน้ีสินจํานวน 719 ลานบาท) 1,910,302,148 
หัก  มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิตามสวนไดเสียที่ไดมา  

           (รวมมูลคาของเครื่องหมายการคา) (508,815,463) 

คาความนิยม 1,401,486,685 
  
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของกิจการ (ไมรวมมูลคาของเครื่องหมายการคา) 166,849,000 

มูลคาเครื่องหมายการคา 560,030,234 

 726,879,234 
  
สวนไดเสียที่ไดรับมา รอยละ 70 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิตามสวนไดเสียที่ไดมา (รวมมูลคาของเครื่องหมายการคา ) 508,815,463 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

 
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) 
 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริษัทไดเสร็จสิ้นการปรับโครงสรางการถือหุนกับ MINOR (หมายเหตุ 36) ทําให
บริษัทถือหุนใน MINOR ทั้งทางตรงและทางออมรอยละ 99.9 การปรับโครงสรางดังกลาวถือเปนการรวมกิจการ
ภายใตการควบคุมเดียวกันที่มีสวนไดเสียระหวางกันจนถึงระดับที่มีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ และผลของการรวม
กิจการทําใหบริษัทมีอํานาจในการควบคุม MINOR ดังน้ันบริษัทรับรูสินทรัพยและหน้ีสินของ MINOR ที่ถูกนํามา
รวมดวยมูลคาตามบัญชี ณ วันที่มีการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกันซึ่งมีหน้ีสินสุทธิ ณ วันรวมกิจการ
จํานวน 77.3 ลานบาท บริษัทจึงถือวา MINOR เปนบริษัทยอยและนํางบการเงินของบริษัทดังกลาวมาจัดทํา 
งบการเงินรวมต้ังแตวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เปนตนไป 
 
MINOR ไดออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยต้ังแตวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
 
งบการเงินของ MINOR ที่นํามารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีรายการที่สําคัญ ดังตอไปน้ี 
 

 บาท 

งบดุล  
  

สินทรัพย  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8,875,666 
ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 403,288,166 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 330,737,742 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นและสินทรัพยอื่น 220,899,037 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 257,393,011 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 47,519,805 
สิทธิการเชา - สุทธิ 65,365,795 
  
หน้ีสิน  
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7,500,000 
เจาหน้ีการคา 313,784,335 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่นและหน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 164,688,788 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

 
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) (ตอ) 

 

สําหรับงวดต้ังแตวันท่ี 
12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 

 บาท 
  

งบกําไรขาดทุน  
รายไดจากการจัดจําหนายและการผลิตสินคา 1,379,826,730 
ตนทุนขายการจัดจําหนายและการผลิตสินคา 870,829,873 
คาใชจายในการขายและบริหาร 437,727,074 
ภาษีเงินได 1,816,961 
กําไรสุทธิสําหรับงวด 65,821,127 

  

การแบงปนกําไรสุทธิสําหรับงวด  
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 64,745,199 
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 1,075,927 

 
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด และบริษัท บานโบราณเชียงราย จํากัด 

 
ในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2552 บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัท ไดจําหนายเงินลงทุนใน
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (ในสัดสวนที่เคยถือไวรอยละ 44.58) บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด (ในสัดสวน
ที่เคยถือไวรอยละ 100) และบริษัท บานโบราณเชียงราย จํากัด (ในสัดสวนที่เคยถือไวรอยละ 100) ใหแกบริษัทในราคา
ตามบัญชีสุทธิเปนจํานวนเงิน 699 ลานบาท 50 ลานบาท และ 165 ลานบาท ตามลําดับ  

 
บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด 

 
ในไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2552 บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทได
เพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 20,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ซึ่งคิดเปนจํานวนเงิน 2 ลานบาท โดยบริษัทไดซื้อหุน
ดังกลาวทั้งหมดเปนจํานวนเงิน 2 ลานบาท 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

 
บริษัท อาร.จี.อาร. ฟูด เซอรวิส จํากัด 
 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ผูถือหุนไดมีมติพิเศษใหเลิกกิจการของบริษัทยอยดังกลาว โดยไดจดทะเบียนเลิก
กิจการกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
 
บริษัท เดอะพิซซา เรสตัวรองทส จํากัด 
 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ผูถือหุนไดมีมติพิเศษใหเลิกกิจการของบริษัทยอยดังกลาว โดยไดจดทะเบียนเลิก
กิจการกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
 
บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ไดจดทะเบียนชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว
และไดมีการคืนทุนแกบริษัทเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 1,241,628,509 191,046,198 24,284,460 24,284,460 
ลงทุนเพ่ิมระหวางป - 1,046,843,198 - - 
ประมาณการหน้ีสินสําหรับการชําระเงิน     
  สวนเพิ่มของเงินลงทุน 24,600,250 - - - 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน     
   บริษัทรวมและกิจการรวมคา  168,653,858 115,649,039 - - 
เงินปนผลรับ (83,518,098) (111,909,926) - - 

ตัดสวนของกําไรในสินทรัพยไมมีตัวตน 1,732,063 - - - 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 1,353,096,582 1,241,628,509 24,284,460 24,284,460 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 งบการเงินรวม - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
  จัดตั้งขึ้น ลักษณะความ ทุนที่ชําระแลว สัดสวนของการ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 

 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ สัมพันธ ลานบาท ถือหุน (รอยละ) บาท บาท บาท 
         

บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ขายสิทธิในสถานที่พักผอน ประเทศไทย ผูถือหุน 40 50 22,999,292 14,100,483 - 
 โดยแบงเวลา        
         

Arabian Spa (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ 
อาหรับเอมิเร็ตส 

 

ผูถือหุน 3.4 
(0.3 ลานเหรียญ 

ดีแรหม) 

49 1,667,936 5,219,100 8,408,866 

         

Eutopia Private Holding Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ 
มัลดีฟส 

ผูถือหุน 163.2 
(4 ลานเหรียญ 

สหรัฐฯ) 

50 81,590,000 84,848,597 - 

         

Tanzania Tourism and Hospitality 
   Investment Limited 

ลงทุนในบริษัทอื่น หมูเกาะบริติชเวอรจิน ผูถือหุน - 
(2 เหรียญ 
สหรัฐฯ) 

50 310,681,994 330,210,521 - 

         

Zanzibar Tourism and Hospitality 
   Investment Limited 

ลงทุนในบริษัทอื่น หมูเกาะบริติชเวอรจิน ผูถือหุน - 
(2 เหรียญ 
สหรัฐฯ) 

50 71,508,389 62,693,305 - 

         

Harbour View Corporation Limited  โรงแรม ประเทศเวียดนาม ผูถือหุน 209 
(84 พันลาน

เหรียญเวียดนาม) 

30.39(1)  60,566,572 - - 

 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 งบการเงินรวม - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
  จัดตั้งขึ้น ลักษณะความ ทุนที่ชําระแลว สัดสวนของการ วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 

 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ สัมพันธ ลานบาท ถือหุน (รอยละ) บาท บาท บาท 
         

The Coffee Club Holdings Pty Ltd ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศออสเตรเลีย ผูถือหุน 1,332 50 689,253,066 763,697,399 34,310,300 
    (46 ลานเหรียญ 

ออสเตรเลีย) 
    

         

Sizzler China Pte Limited เจาของลิขสิทธิ์ ประเทศสิงคโปร ผูถือหุน - 50 - 6,618,670 - 
           
         

บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย ผูถือหุน 45 51 22,950,000 85,708,507 40,798,932 
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา      1,261,217,249 1,353,096,582 83,518,098 

 
(1) การเปลี่ยนแปลงของสัดสวนเงินลงทุนใน Harbour View Corporation Limited ทําใหเงินลงทุนเปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนทั่วไปเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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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 

 ประเภทธุรกิจ 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 หมูเกาะบริติชเวอรจิน ผูถือหุน - 
(2 เหรียญ 
สหรัฐฯ) 

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

         

Zanzibar Tourism and Hospitality 
   Investment Limited 

ลงทุนในบริษัทอื่น หมูเกาะบริติชเวอรจิน 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 เจาของลิขสิทธิ์ ประเทศสิงคโปร ผูถือหุน - 50 - 5,193,268 - 
         

บริษัท ซีเลค เซอรวิส 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  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 งบการเงินรวม - วันที่ 31 ธันวาคม 

   สัดสวนของการถือหุน (รอยละ)  

 ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึ้นในประเทศ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
   

บริษัทยอยของ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited   

Elewana Afrika (T) Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 
แทนซาเนีย 

100 100 

   
 

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

แทนซาเนีย 

100 100 

     

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

ประชาธิปไตย 

100 100 

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

อสังหาริมทรัพย 
ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club Investment Pty Ltd. เจาของลิขสิทธิ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club Franchising Company Pty Ltd. ธุรกิจแฟรนไชส ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club (NSW) Pty Ltd. ลงทุนใน 

อสังหาริมทรัพย 
ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club (Vic) Pty Ltd. ลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club (Properties) Pty Ltd. ลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

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

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

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

เจาของลิขสิทธ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

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



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

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

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา      24,284,460 - 

 
 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       
 พักผอนโดยแบงเวลา ประเทศไทย ผูถือหุน 40 50 24,284,460 105,000,000 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา      24,284,460 105,000,000 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 
สวนแบงรายไดจากบริษัทรวมและกิจการรวมคาที่สําคัญของกลุมบริษัทซึ่งไมไดเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และสวนแบงในสินทรัพยและหนี้สิน สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
 
  สินทรัพย หนี้สิน รายได กําไร(ขาดทุน) สัดสวนการถือหุน 

 จัดตั้งขึ้นในประเทศ บาท บาท บาท บาท รอยละ 
       

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552       
บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ประเทศไทย 43,095,791 32,302,246 21,038,584 8,160,493 50 

Arabian Spa (Dubai) (LLC) ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส 16,027,650 13,715,904 10,197,480 3,429,021 49 

Eutopia Private Holding Limited ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส 857,375,342 781,096,865 542,150,346 51,080,236 50 

Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited หมูเกาะบริติช เวอรจิน 230,862,976 198,261,038 81,450,944 3,816,461 50 

Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited หมูเกาะบริติช เวอรจิน 20,038,290 39,921,752 - (8,165,399) 50 

The Coffee Club Holdings Pty Ltd. ประเทศออสเตรเลีย 242,994,482 170,817,007 401,584,288 70,950,811 50 

Sizzler China Pte Limited ประเทศสิงคโปร 6,765,980 568,045 5,257,858 1,425,401 50 
บริษัท ซีเลค เซอรวสิ พารทเนอร จํากัด ประเทศไทย 134,623,649 55,949,086 277,226,310 37,905,444 51 

Harbour View Corporation Limited ประเทศเวียดนาม 63,710,966 117,318,476 24,515,227 3,035,014 30.4 

  1,615,495,126 1,409,950,419 1,363,421,037 171,637,482  

       

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 
  สินทรัพย หนี้สิน รายได กําไร(ขาดทุน) สัดสวนการถือหุน 

 จัดตั้งขึ้นในประเทศ บาท บาท บาท บาท รอยละ 
       

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) (LLC) 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 5,386,386 51 

  1,503,540,273 1,322,824,435 1,276,020,665 115,649,039  
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 
บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด 
 
เงินลงทุนในบริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด ถือเปนบริษัทรวมในงบการเงินรวม เน่ืองจากกลุมบริษัทไมมี
อํานาจในการควบคุมเหนือบริษัทดังกลาว ถึงแมวากลุมบริษัทถือหุนในบริษัทดังกลาวในอัตรารอยละ 51 บริษัท 
ใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวในงบการเงินรวม 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคาสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ประกอบดวย 

 
Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited (“TTHIL”) และ Zanzibar Tourism and Hospitality 
Investment Limited (“ZTHIL”) 
 
ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทไดประมาณการหน้ีสินสําหรับเงินลงทุนในบริษัท TTHIL และ ZTHIL เพ่ิมเติม
จากที่บันทึกไวในปกอน จํานวน 25 ลานบาท มีผลทําใหกลุมบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท TTHIL และ ZTHIL เปน
จํานวนรวมท้ังสิ้น 382 ลานบาท 
 
กลุมบริษัทเสร็จสิ้นการคํานวณหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของ TTHIL และ ZTHIL โดยการหามูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยไดพิจารณาการวัดมูลคาของสินทรัพยและคํานึงถึงความเปนไปไดที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจจากสินทรัพยอยางนาเช่ือถือ รายละเอียดของคาความนิยมจากการลงทุนซึ่งรวมแสดงอยูในเงินลงทุนในบริษัท
มีดังน้ี 
 
 บาท 
  

ราคาที่ตกลงซื้อขายเงินลงทุนทั้งสิ้น 382,190,383 

หัก  มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิตามสวนไดเสียที่ไดมา (6,425,115) 

คาความนิยม 375,765,268 
  

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 
ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited (“TTHIL”) และ Zanzibar Tourism and Hospitality 
Investment Limited (“ZTHIL”) (ตอ) 

 
ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียรอยละ 50 ของสินทรัพยและหน้ีสินที่ไดมาจากการซื้อ                   
เงินลงทุนใน TTHIL และ  ZTHIL มีดังน้ี 

 บาท 
  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 165,693,087 
งานระหวางกอสราง 10,660,690 
สินทรัพยอื่น 5,076,175 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (114,352,643) 
หน้ีสินอื่น (54,227,079) 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิ 12,850,230 
  

สวนไดเสียที่ไดรับมา รอยละ 50 
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับมาสุทธิ (บาท) 6,425,115 

 
Harbour View Corporation Limited 
 
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทไดลงทุนเพ่ิมในบริษัท Harbour View Corporation 
Limited ซึ่งต้ังอยูในประเทศเวียดนาม ทําใหสัดสวนการลงทุนเปล่ียนจากรอยละ 19.98 เปนรอยละ 30.39 ดังน้ัน  
เงินลงทุนดังกลาวจึงเปล่ียนจากเงินลงทุนทั่วไปเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําให 
กลุมบริษัททําการกลับรายการสํารองการดอยคาที่เคยบันทึกและรับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 
ในกําไรสะสมตนงวด แตการปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินเน่ืองจากเปนจํานวนเงินที่เทากัน 
 
กลุมบริษัทอยูระหวางการคํานวณหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัท Harbour View Corporation Limited 
ผลแตกตางระหวางมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิกับราคาที่ตกลงซื้อขายเงินลงทุนจะถือเปนคาความนิยม 
 

ค) ประมาณการหน้ีสินจากการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทมีประมาณการหน้ีสินสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจํานวน  
30 ลานเหรียญสิงคโปร และ 0.75 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทา 744 ลานบาท) 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

 

60 

13 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทอื่น - สุทธ ิ 27,410,070 8,808,564 19,318 12,700 

บริษัทที่เก่ียวของกัน - สุทธิ 812,421,239 824,427,534 743,792,300 487,224,640 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 839,831,309 833,236,098 743,811,618 487,237,340 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 8,808,564 21,041,738 12,700 23,050 
สินทรัพยที่ไดมาจากการปรับโครงสราง     
   การถือหุนกับ MINOR 8,539,824 - - - 
การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรม     

   ของเงินลงทุน 10,061,682 (12,233,174) 6,618 (10,350) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 27,410,070 8,808,564 19,318 12,700 

 
เงินลงทุนในบริษัทอื่นประกอบดวย 

 งบการเงินรวม 

 วิธีราคาทุน มูลคายุติธรรม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หลักทรัพยเผ่ือขาย - ราคาทุน 22,841,903 22,840,303 18,871,846 8,808,564 
ปรับ  สวนตํ่าจากการตีมูลคายุติธรรม (3,970,057) (14,031,739) - - 

หลักทรัพยเผ่ือขาย - สุทธ ิ 18,871,846 8,808,564 18,871,846 8,808,564 
     

เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน 10,688,574 1,950,350   

ปรับ  คาเผ่ือการดอยคา (2,150,350) (1,950,350)   

เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 8,538,224 -   

เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ 27,410,070 8,808,564   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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13 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ (ตอ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 วิธีราคาทุน มูลคายุติธรรม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หลักทรัพยเผ่ือขาย - ราคาทุน 8,034 8,034 19,318 12,700 

ปรับ  สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม 11,284 4,666 - - 

เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ 19,318 12,700 19,318 12,700 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธ ิ 824,427,534 1,288,884,810 487,224,640 617,017,800 
ซื้อเงินลงทุน 64,944,865 55,760,666 64,944,865 55,760,666 
โอนเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยเน่ืองจาก     
  การปรับโครงสรางการถือหุนกับ MINOR (159,984,225) - - - 
การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรม     

   ของเงินลงทุน 83,033,065 (520,217,942) 191,622,795 (185,553,826) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 812,421,239 824,427,534 743,792,300 487,224,640 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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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. 2552         
หลักทรัพยเผื่อขาย         
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท          
   จํากดั (มหาชน) ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย ผูถือหุน 523 22.92 682,728,977 61,063,323 743,792,300 
Serendib Hotels Limited โรงแรม ประเทศศรีลังกา ผูถือหุน 120 19.84 43,959,447 24,669,492 68,628,939 
    (412 ลานเหรียญ     
    รูปศรีลังกา)     
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน       726,688,424 85,732,815 812,421,239 

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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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          
   จํากดั (มหาชน) ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย ผูถือหุน 523 20.78 617,784,112 (130,559,472) 487,224,640 
Serendib Hotels Limited โรงแรม ประเทศศรีลังกา ผูถือหุน 120 19.84 43,959,447 (23,667,012) 20,292,435 
    (412 ลานเหรียญ 

รูปศรีลังกา) 
    

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. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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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. 2552         
หลักทรัพยเผื่อขาย         
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท          
   จํากดั (มหาชน) ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย ผูถือหุน 523 22.92 682,728,977 61,063,323 743,792,300 
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน      682,728,977 61,063,323 743,792,300 

 
 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          
   จํากดั (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 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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13 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 
เงินลงทุนในบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ถือเปนเงินลงทุนระยะยาวอื่นในงบการเงินรวม 
เน่ืองจากบริษัทไมมีอิทธิพลอยางเปนนัยสําคัญเหนือบริษัทดังกลาว ถึงแมวาบริษัทถือหุนในบริษัทดังกลาวใน
อัตรารอยละ 22.92 บริษัทบันทึกเงินลงทุนดังกลาวดวยมูลคายุติธรรม 

 
14 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน  

 
กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือ
ทางออมไมวาจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกลาวเปนบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับบริษัท บริษัท
ยอยและบริษัทยอยลําดับถัดไป บริษัทรวมและบุคคลที่เปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพล 
อยางเปนสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบริหารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัว 
ที่ใกลชิดกับบุคคลเหลาน้ัน กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเปนบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับบริษัท 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันซึ่งอาจมีขึ้นไดตองคํานึงถึงรายละเอียดของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย 
 
จากการปรับโครงสรางการถือหุนของบริษัทกับบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) (หมายเหตุ 36) 
ทําให MINOR และบริษัทยอยแหงหน่ึงในกลุม MINOR ซึ่งเคยถือหุนของบริษัทรอยละ 18.58 กอนวันที่ 12 มิถุนายน 
พ.ศ. 2552 เปล่ียนสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท ดังน้ัน บริษัทในเครือของ MINOR จึงถือเปนกิจการที่เก่ียวของกัน  
 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) เปนบริษัทยอย ดังน้ัน บริษัทในเครือของ MFG จึงถือเปนกิจการ 
ที่เก่ียวของกัน 
 
ในระหวางป กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคากับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เก่ียวของกัน รายการคาดังกลาว 
เปนไปตามเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการตามปกติของการดําเนินธุรกิจและเปนไปตามเงื่อนไขการคาตามปกติ 
รายการคาที่สําคัญกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
 
 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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14 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 
นโยบายการคิดราคาสําหรับกิจการที่เก่ียวของกัน ประกอบดวย 
 

 นโยบายการคิดราคา 
  

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

 
รายการคาที่สําคัญกับบริษัทที่เก่ียวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 สามารถสรุป ไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจากการขาย     
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 63,603,505 54,327,724 - - 
กิจการที่เก่ียวของกัน 77,760 - - - 

รวมรายไดจากการขาย 63,681,265 54,327,724 - - 
     

รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย     
กิจการที่เก่ียวของกัน - 15,000,000 - - 

     

รายไดคาเชา     
บริษัทยอย - - 43,626,978 44,539,582 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 840,000 1,278,000 - - 
กิจการที่เก่ียวของกัน 7,102,899 17,515,449 - - 

รวมรายไดคาเชา 7,942,899 18,793,449 43,626,978 44,539,582 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

 

67 

14 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 
รายการคาที่สําคัญกับบริษัทที่เก่ียวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 สามารถสรุป ไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบี้ยรับ     
บริษัทยอย - - 399,577,744 355,574,186 
บริษัทรวม และกิจการรวมคา 15,163,834 16,888,033 - - 
กิจการที่เก่ียวของกัน - 125,322 - - 

รวมดอกเบี้ยรับ 15,163,834 17,013,355 399,577,744 355,574,186 
     

รายไดคาบริการจัดการ     
บริษัทยอย - - 201,421,970 166,764,576 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 110,373,324 116,579,808 2,067,369 1,272,280 
กิจการที่เก่ียวของกัน 20,099,681 52,529,571 1,200,000 2,028,000 

รวมรายไดคาบริการจัดการ 130,473,005 169,109,379 204,689,339 170,064,856 
 

รายไดคาบริการจัดการสวนใหญเปนรายไดจากการบริหารจัดการโรงแรม ระบบสารสนเทศและการเงิน 
     

รายไดจากการใหสิทธ์ิแฟรนชายส     
บริษัทรวม - 1,361,883 - - 

     

เงินปนผลรับ     
บริษัทยอย - - 765,120,382 957,428,309 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 49,207,799 - - 105,000,000 
กิจการที่เก่ียวของกัน 46,903,325 42,522,509 46,903,325 36,226,275 

รวมเงินปนผลรับ 96,111,124 42,522,509 812,023,707 1,098,654,584 

     

รายไดอ่ืน     
บริษัทยอย - - 5,279,357 18,879,383 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 9,266,913 9,941,000 - 9,941,000 

รวมรายไดอื่น 9,266,913 9,941,000 5,279,357 28,820,383 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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14 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ซื้อสินคา     
บริษัทยอย - - - 243,067 
กิจการที่เก่ียวของกัน 44,162,273 44,138,260 - - 

รวมคาซื้อสินคา 44,162,273 44,138,260 - 243,067 

     
คาเชา     
บริษัทยอย - - 56,921,972 34,310,632 
กิจการที่เก่ียวของกัน 10,706,858 16,898,434 - - 

รวมคาเชา 10,706,858 16,898,434 56,921,972 34,310,632 

     
ดอกเบี้ยจาย     
บริษัทยอย - - 11,880,179 20,616,017 

     
คาบริการจัดการจาย     
บริษัทยอย - - 61,724,253 42,179,509 
กิจการที่เก่ียวของกัน 1,729,500 8,107,540 - - 

รวมคาบริการจัดการจาย 1,729,500 8,107,540 61,724,253 42,179,509 

     

คาลิขสิทธ์ิในการใชเคร่ืองหมายการคา     
บริษัทยอย - - 515,209 667,055 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา - 1,361,883 - - 

รวมคาลิขสิทธิ์ในการใชเครื่องหมายการคา - 1,361,883 515,209 667,055 

     
คาใชจายอ่ืน      
กิจการที่เก่ียวของกัน 27,502,259 13,804,892 17,528,216 10,912,716 

รวมคาใชจายอื่น 27,502,259 13,804,892 17,528,216 10,912,716 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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14 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 ยอดคงคางของรายการลูกหน้ี เจาหน้ี เงินทดรอง และเงินใหกูยืมแก/จาก
บริษัทที่เก่ียวของกัน สรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
 บาท บาท บาท บาท 

     

ลูกหน้ีบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 528,280,100 403,610,238 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 63,467,978 45,871,363 2,296,571 29,017 
กิจการที่เก่ียวของกัน 1,800,894 2,698,075 360,189 76,256 
รวมลูกหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกัน  65,268,872 48,569,438 530,936,860 403,715,511 
     

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย  - - 8,820,858,202 7,406,141,167 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 445,349,753 407,239,883 - - 
กิจการที่เก่ียวของกัน - 2,791,200 - - 
รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เก่ียวของกัน 445,349,753 410,031,083 8,820,858,202 7,406,141,167 
 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เก่ียวของกันเปนเงินใหกูยืมที่ไมมีหลักประกันในสกุลเงินบาท และมีอัตราดอกเบี้ยตาม
อัตราตลาดซึ่งอางอิงจากอัตราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย เงินใหกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามแตกลุมบริษัท 
จะไมเรียกชําระคืนเงินใหกูยืมดังกลาวภายในปหนา 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
 บาท บาท บาท บาท 

     

เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 1,233,052,788 703,956,347 
     

เจาหน้ีและเงินทดรองจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย  - - 5,542,872 13,955,075 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 21,421,885 685,661 - - 
กิจการที่เก่ียวของกัน 7,748,392 1,733,448 - 5,000 
รวมเจาหน้ีและเงินทดรองจากบรษิัทที่เก่ียวของกัน 29,170,277 2,419,109 5,542,872 13,960,075 
 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยเปนเงินกูยืมที่ไมมีหลักประกันในสกุลเงินบาท มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม และมีอัตรา
ดอกเบี้ยตามอัตราตลาดซึ่งอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

 

70 

15 ท่ีดินและโครงการระหวางการพัฒนา 
 
ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนาแสดงที่ราคาทุนของโครงการตางๆ โดยมีบริษัทยอยดังตอไปน้ีเปนเจาของ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท 
   

บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด  1,952,894,283 1,078,338,216 
Minor International (Labuan) Limited 661,007,408 178,374,492 
บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด 190,985,173 183,419,653 
บริษัท โกโก รีครีเอช่ัน จํากัด  10,600,999 9,622,262 
บริษัท โกโก เรสซิเดนซ จํากัด 96,827,800 94,663,750 
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร จํากัด  8,838,872 - 
บริษัท เจาพระยา รีซอรท แอนด เรสซิเดนซ จํากัด 2,390,494 1,567,671 

บริษัท ไมเนอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 32,866,671 - 

รวมท่ีดินและโครงการระหวางการพัฒนา 2,956,411,700 1,545,986,044 

 
 งบการเงินรวม 
 ลานบาท 
  

ภาระผูกพันเก่ียวกับการกอสรางและการซื้อสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 767.8 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการกอสรางและการซื้อสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 1,362.0 

 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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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 1 มกราคม พ.ศ. 2551          
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 - สุทธ ิ 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 
          

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 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 - - 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 

สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปน          

   เงินตราตางประเทศ - - 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. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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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 

          

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552          
ราคาตามบัญชีตนป 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 
ซื้อสินทรัพย 4,605,880 91,258,785 227,169,636 218,899,495 53,764,111 10,373,793 186,164,986 449,446,061 1,241,682,747 
สินทรัพยไดมาจากการปรับโครงสรางการถือหุนกับ MINOR           
   (หมายเหตุ 12 ก) 56,266,315 78,211,093 68,201,529 31,958,132 38,385,601 1,222,745 - 320,000 274,565,415 
จัดประเภทใหม 61,096,491 (63,098,435) 467,434,140 135,534,588 3,902,840 7,055,607 (20,133,897) (591,791,334) - 
ตัดจําหนายสินทรัพย - (1,514,777) (13,756,132) (6,203,190) (336,182) (82,487) (44,289,701) (943,389) (67,125,858) 
จําหนายสินทรัพย (2,653) (2,149,527) (8,459,530) (8,006,785) (4,479,036) (917,663) (4,193,199) (1,355,233) (29,563,626) 
โอนมาจาก(ไป)บัญชีอื่น - 1,710,526 1,338,617 (7,375,032) (3,359,837) 210,000 1,948,095 (10,174,705) (15,702,336) 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปน          
   เงินตราตางประเทศ - - (7,812,087) (803,401) (2,794,129) (62,387) (369,022) - (11,841,026) 
คาเสื่อมราคา (13,796,700) (411,092,452) (385,784,923) (393,865,040) (169,004,479) (20,853,088) (19,861,061) - (1,414,257,743) 
กลับรายการคาเผื่อการดอยคา - - 5,703 - 6,012,769 66,751 338,775 - 6,423,998 
การดอยคา  - - (3,400,000) (14,687,150) - - (38,317) - (18,125,467) 
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 1,047,920,376 5,808,927,218 1,958,784,590 1,204,389,295 566,323,365 75,300,839 350,522,198 95,776,361 11,107,944,242 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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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. 2552          
ราคาทุน 1,184,559,613 10,031,926,443 4,194,810,703 4,528,479,067 1,966,824,549 221,751,402 551,887,258 95,776,361 22,776,015,396 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (136,639,237) (4,222,999,225) (2,226,603,800) (3,304,230,107) (1,391,583,397) (146,450,563) (201,326,743) - (11,629,833,072) 
        คาเผื่อการดอยคา - - (9,422,313) (19,859,665) (8,917,787) - (38,317) - (38,238,082) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,047,920,376 5,808,927,218 1,958,784,590 1,204,389,295 566,323,365 75,300,839 350,522,198 95,776,361 11,107,944,242 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 อาคารและอุปกรณที่หักคาเสื่อมราคาเต็มตามอายุการใชงานแลวแตยังคงใชงานอยู มีราคาทุนและคาเสื่อมราคาสะสมจํานวน 3,693,515,930 บาท และ 3,634,421,330 บาท
ตามลําดับ (พ.ศ. 2551 : จํานวน 3,082,931,642 บาท และ 2,965,229,382 บาท ตามลําดับ) 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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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 1 มกราคม พ.ศ. 2551          
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 
          

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 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  - 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  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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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 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552          
ราคาตามบัญชีตนป 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 
ซื้อสินทรัพย - - - 15,711,093 1,631,913 - 190,150 84,421,718 101,954,874 
จัดประเภทใหม 140,000 (4,349,328) 6,755,115 62,198,481 10,822,990 - 24,960 (75,592,218) - 
ตัดจําหนายสินทรัพย - (1,514,777) - (368,421) - - - - (1,883,198) 
จําหนายสินทรัพย - (886,580) - (826,686) - (902,164) - (1,355,233) (3,970,663) 
คาเสื่อมราคา (56,222) (33,177,788) (6,186,215) (21,778,536) (5,443,342) (2,381,142) (2,061,861) - (71,085,106) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 9,894,018 273,919,354 34,880,078 136,271,205 16,977,069 7,717,601 6,581,961 14,475,800 500,717,086 
          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552          
ราคาทุน 10,011,983 607,764,518 62,086,259 363,877,127 29,692,770 25,284,874 15,833,660 14,475,800 1,129,026,991 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (117,965) (333,845,164) (27,206,181) (227,605,922) (12,715,701) (17,567,273) (9,251,699) - (628,309,905) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 9,894,018 273,919,354 34,880,078 136,271,205 16,977,069 7,717,601 6,581,961 14,475,800 500,717,086 

          
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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16 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 อาคารและอุปกรณที่หักคาเสื่อมราคาเต็มตามอายุการใชงานแลวแตยังคงใชงานอยูมีราคาทุน
และคาเสื่อมราคาสะสมจํานวน 163,542,746 บาท และ 159,376,016 บาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2551 : จํานวน 131,493,320 บาท 
และ 126,448,595 บาท ตามลําดับ) 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 บริษัทยอยบางแหงไดทําสัญญาขายและเชากลับคืนกับกองทุนรวมบริหาร 
สินทรัพยไทยและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี การขายดังกลาวมีเง่ือนไขใหบริษัทยอยไถถอนคืนไดภายในระยะเวลา
ที่กําหนดในสัญญา โดยบริษัทยอยไดรับสิทธิในการเชาและซื้อคืนเปนอันดับแรก งบการเงินของกองทุนรวมดังกลาวไดถูก
รวมในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมบริษัท รายการฝากและเชากลับคืนเสมือนเปนการค้ําประกันการกูยืม (หมายเหตุ 22) 
การแสดงที่ดินและอาคารในงบการเงินรวมจึงไมเปล่ียนแปลงจากผลการทําสัญญาดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
บริษัทยอยเหลาน้ีไดนําสินทรัพยซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 1,030 ลานบาท ไปค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 22) 
 
ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ลานบาท ลานบาท 
   

ภาระผูกพันเก่ียวกับการปรับปรุงอาคารและการซื้ออุปกรณ   
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 92.0 - 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการปรับปรุงอาคารและการซื้ออุปกรณ   
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 129.2 - 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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17 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 
 งบการเงินรวม (บาท) 
 ตนทุน 

การพัฒนา 
แฟรนชายส 

 
 

คาลิขสิทธิ ์

 
 

คาความนิยม 

 
คาความนิยม 

ติดลบ 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

 
 

รวม 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551       
ราคาทุน 158,399,806 124,400,268 1,998,692,701 (628,942,525) 11,112,958 1,663,663,208 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (152,560,290) (83,589,991) (391,808,049) 277,140,209 (1,140,430) (351,958,551) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 5,839,516 40,810,277 1,606,884,652 (351,802,316) 9,972,528 1,311,704,657 
       
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551       
ราคาตามบัญชีตนป 5,839,516 40,810,277 1,606,884,652 (351,802,316) 9,972,528 1,311,704,657 
ซื้อสินทรัพย 26,706 1,500,685 1,055,656,972 - 36,995,797 1,094,180,160 
ตัดจําหนายสินทรัพย - - - - (82,956) (82,956) 
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 (850,627) (5,891,865) - - (20,091,287) (26,833,779) 
การดอยคา - - - - (173,843) (173,843) 
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 5,015,595 38,683,145 2,662,541,624 - 77,532,267 2,783,772,631 

       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551       

ราคาทุน 158,426,512 128,165,000 3,054,349,673 - 116,509,548 3,457,450,733 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (153,410,917) (89,481,855) (391,808,049) - (38,803,438) (673,504,259) 
หัก  คาเผื่อการดอยคา - - - - (173,843) (173,843) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 5,015,595 38,683,145 2,662,541,624 - 77,532,267 2,783,772,631 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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17 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ  (ตอ) 
 งบการเงินรวม (บาท) 
 ตนทุน 

การพัฒนา 
แฟรนชายส 

 
 

คาลิขสิทธิ ์

 
 

คาความนิยม 

 
 

เครื่องหมายการคา 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

 
 

รวม 
       

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552       
ราคาตามบัญชีตนป 5,015,595 38,683,145 2,662,541,624 - 77,532,267 2,783,772,631 
ซื้อสินทรัพย 11,547,100 10,890,673 716,801,947 - 21,886,822 761,126,542 
สินทรัพยไดมาจากการปรับโครงสรางการถือหุนกับ MINOR  (หมายเหตุ 12 ก) - - - - 42,710,821 42,710,821 
การจัดประเภทใหม - - (560,030,233) 560,030,233 - - 
โอนมาจากบัญชีอื่น 1,596,000 - 189,636,955 - 13,145,070 204,378,025 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ - (910,107) - - (103,709) (1,013,816) 
คาตัดจําหนาย (4,767,649) (5,412,315) - - (31,870,414) (42,050,378) 
กลับรายการคาเผื่อการดอยคา - - - - 1,255,457 1,255,457 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 13,391,046 43,251,396 3,008,950,293 560,030,233 124,556,314 3,750,179,282 

       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552       
ราคาทุน 171,569,612 135,881,519 3,400,758,332 560,030,233 219,985,325 4,488,225,021 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (158,178,566) (92,630,123) (391,808,039) - (89,123,102) (731,739,830) 
 คาเผื่อการดอยคา - - - - (6,305,909) (6,305,909) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 13,391,046 43,251,396 3,008,950,293 560,030,233 124,556,314 3,750,179,282 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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17 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ (ตอ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท) 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร 
  

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551  
ราคาทุน - 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม - 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ - 

  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  
ราคาตามบัญชีตนป - 
ซื้อสินทรัพย 6,661,697 
โอนมาจากบัญชีอื่น 14,342,766 
คาตัดจําหนาย (6,181,786) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 14,822,677 

  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  
ราคาทุน 23,991,237 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (9,168,560) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 14,822,677 

  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
ราคาตามบัญชีตนป 14,822,677 
ซื้อสินทรัพย 3,360,451 
คาตัดจําหนาย (6,337,974) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 11,845,154 

  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
ราคาทุน 27,351,688 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (15,506,534) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 11,845,154 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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18 สิทธิการเชา - สุทธิ 
 งบการเงินรวม 

บาท 
งบการเงินเฉพาะบริษัท

บาท 
   

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551   
ราคาทุน 3,438,331,844 18,690,531 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (1,340,617,753) (11,836,596) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 2,097,714,091 6,853,935 
   

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ราคาตามบัญชีตนป 2,097,714,091 6,853,935 
ซื้อสินทรัพย 29,892,632 - 
ตัดจําหนายสินทรัพย (145,000) - 
คาตัดจําหนาย (108,058,351) (624,325) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 2,019,403,372 6,229,610 
   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ราคาทุน 3,451,725,871 18,690,531 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (1,432,322,499) (12,460,921) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 2,019,403,372 6,229,610 
   

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552   
ราคาตามบัญชีตนป 2,019,403,372 6,229,610 
สินทรัพยไดมาจากการปรับโครงสรางการ   
   ถือหุนกับ MINOR 66,934,186 - 
ซื้อสินทรัพย 26,274,442 - 
โอนมาจากบัญชีอื่น 4,820,220 - 
ตัดจําหนายสินทรัพย (106,142) - 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตรา 
   ตางประเทศ 

 
(6,844,376) 

 
- 

คาตัดจําหนาย (146,899,979) (622,620) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 1,963,581,723 5,606,990 
   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552   
ราคาทุน 3,637,148,355 18,690,531 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (1,673,566,632) (13,083,541) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 1,963,581,723 5,606,990 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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19 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินมัดจํา 559,815,663 418,421,845 4,320,679 4,355,942 
คาใชจายรอการตัดบัญชี 227,872,424 223,027,098 53,719,832 30,910,292 
อื่น ๆ 149,989,283 93,921,605 - - 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  937,677,370 735,370,548 58,040,511 35,266,234 

 
20 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 465,816 - - 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 683,334,700 682,915,100 - - 

รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ     
   เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 683,334,700 683,380,916 - - 

 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเปนเงินกูยืมในสกุลเงินหยวนจํานวน 139,686,650 หยวน และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.544 
ถึงรอยละ 7.839 ตอป 
 

21 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจาหน้ีคากอสราง 178,340,465 163,381,845 1,553,660 15,335,809 
ประมาณการหน้ีสินจากการเงินลงทุน 744,442,500 294,090,330 - - 
เจาหน้ีอื่น 383,340,357 434,978,388 22,360,452 18,471,156 

อื่นๆ 558,454,825 385,267,976 10,117,233 15,479,795 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 1,864,578,147 1,277,718,539 34,031,345 49,286,760 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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22 เงินกูยืมระยะยาว 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนด     
   ชําระภายในหน่ึงป     
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 370,762,409 246,762,408 244,000,000 120,000,000 

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

 535,022,409 411,022,408 244,000,000 120,000,000 

     
เงินกูยืมระยะยาว     
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 1,783,682,119 764,239,430 1,396,000,000 300,000,000 

เงินกูยืมอื่น 352,870,640 517,130,640 - - 

 2,136,552,759 1,281,370,070 1,396,000,000 300,000,000 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 2,671,575,168 1,692,392,478 1,640,000,000 420,000,000 

 
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาว สามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกําหนดภายใน 1 ป 535,022,409 411,022,408 244,000,000 120,000,000 
ครบกําหนดภายในระหวาง 2 - 5 ป 2,136,552,759 1,281,370,070 1,396,000,000 300,000,000 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 2,671,575,168 1,692,392,478 1,640,000,000 420,000,000 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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22 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหดังน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552   
ราคาตามบัญชีตนป 1,692,392,478 420,000,000 
การกูเพ่ิม 2,370,452,391 2,320,217,391 
จายชําระคืนเงินกู (1,391,269,701) (1,100,217,391) 

ราคาตามบัญชีปลายป 2,671,575,168 1,640,000,000 

 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่รวมอยูในงบการเงินรวมจํานวน 2,154 ลานบาท ประกอบดวย 
 

ก) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึงของบริษัทประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 300 ลานบาท โดยมี
อัตราดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจํา 12 เดือนบวกอัตรารอยละคงที่ตอป โดยมีเง่ือนไขในการชําระคืนเงินตนทุกครึ่งป 
จํานวน 10 งวด งวดละ 60 ลานบาท โดยเริ่มชําระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บริษัทจะตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 

ข) เงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศสาขาในประเทศแหงหน่ึงของบริษัทประเภทไมมีหลักประกันจํานวน 1,240 ลานบาท 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจําบวกอัตรารอยละคงที่ตอป โดยมีเง่ือนไขในการชําระคืนเงินตนทุก 6 เดือน 
จํานวน 9 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญ 
บางประการท่ีกําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 
ค) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึงของบริษัทประเภทไมมีหลักประกันจํานวน 100 ลานบาท เงินกูยืม

ดังกลาวไดถูกเบิกใชภายใตวงเงินกูหมุนเวียนจํานวน 500 ลานบาท โดยมีกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2555 และ
มีอัตราดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจํา 3 เดือนบวกอัตรารอยละคงที่ตอป บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญ
บางประการท่ีกําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 
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ง) เงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศสาขาในประเทศแหงหน่ึงของบริษัทยอยแหงหน่ึงประเภทไมมีหลักประกัน

คงเหลือจํานวน 15.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกอัตรารอยละคงที่ตอป โดยมีเง่ือนไข
การชําระคืนเงินตนทุกครึ่งป จํานวน 9 งวด งวดละ 2.22 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มการชําระคืนงวดแรก 
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งบริษัทยอยดังกลาวจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการท่ีกําหนดไว 
ตลอดอายุสัญญาเงินกู 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency Swap) 
สําหรับเงินกูขางตนจํานวน 15.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เปนเงินกูสกุลเงินดอลลารออสเตรเลียจํานวน 17.9  
ลานเหรียญ ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ นอกจากน้ีกลุมบริษัทยังไดทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือซื้อ 
เงินดอลลารออสเตรเลียจํานวนดังกลาว ทําใหบริษัทมีภาระหน้ีที่จะตองจายเปนเงินบาท ซึ่งยอดหน้ีคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เทากับ 444.2 ลานบาท 
 

จ) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศสองแหงของบริษัทยอยแหงหน่ึงจํานวนทั้งสิ้น 20 ลานบาท (วงเงินกูยืมทั้งสิ้น
จํานวน 3,050 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบ้ีย MLR ลบดวยอัตรารอยละคงที่ตอป โดยมีกําหนดชําระเงินคืนใน
ระหวางป พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 บริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการท่ีกําหนดไว ตลอด
อายุสัญญาเงินกู 
 

ฉ) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึงของบริษัทยอยแหงหน่ึงจํานวนทั้งสิ้น 1.50 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(วงเงินกูยืมทั้งสิ้นจํานวน 30 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยมีอัตราดอกเบี้ย 6 เดือน SIBOR บวกดวยอัตรารอยละ
คงที่ตอป  และมีกําหนดชําระเงินคืนในระหวางป พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 บริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไข      
ที่สําคัญบางประการท่ีกําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 
 

เงินกูยืมอ่ืน 
 

เงินกูยืมอื่นจํานวน 517 ลานบาท เปนเงินกูยืมผานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสองแหง 
 

ก) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 325 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และประเภท ข ในกองทุนรวม
บริหารสินทรัพยไทย ซึ่งถือโดยธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนใน
อัตรารอยละคงท่ีและอัตรารอยละ MLR ลบดวยอัตรารอยละคงท่ีตามที่ระบุในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืม     
ดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป ถึงป พ.ศ. 2556 
 

กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณของ
กลุมบริษัทที่มีมูลคาทางบัญชีจํานวน 793 ลานบาท เพ่ือเปนหลักประกัน 
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เงินกูยืมอ่ืน (ตอ) 
 

ข) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 192 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
ทรัพยทวี ซึ่งถือโดยธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละ 
MLR ลบดวยอัตรารอยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป 
ถึงป พ.ศ. 2555 
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณของกลุมบริษัทที่มีมูลคาทางบัญชีจํานวน 237 ลานบาท เพ่ือเปนหลักประกัน 
 

ราคาตามบัญชีของเงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
 

วงเงินกูยืม 
 

กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินกูยืมระยะยาวที่ยังไมไดใชดังตอไปน้ี 
 

 วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ลานเหรียญ  ลานเหรียญ 
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานบาท สหรัฐฯ 
     

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว     
   - ครบกําหนดภายใน 1 ป 2,500 28.5 2,500 - 
   - ครบกําหนดเกิน 1 ป 7,930 - 4,900 - 

 10,430 28.5 7,400 - 
 

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

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว     
   - ครบกําหนดภายใน 1 ป - - - - 
   - ครบกําหนดเกิน 1 ป 7,030 35 4,000 35 

 7,030 35 4,000 35 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท 
   

หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,275,000,000 550,000,000 
หุนกูระยะยาวถึงกําหนดนานกวาหน่ึงป 6,900,000,000 6,175,000,000 

รวมหุนกูระยะยาว 8,175,000,000 6,725,000,000 

 
การเปล่ียนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหดังน้ี 

 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 บาท 
  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
ราคาตามบัญชีตนป 6,725,000,000 
ออกหุนกูเพ่ิม 2,000,000,000 

ไถถอนคืน (550,000,000) 

ราคาตามบัญชีปลายป 8,175,000,000 

 
หุนกูประกอบดวย 

 
ก) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท ออกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547  

มีอัตราดอกเบี้ยรอยละคงที่ตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2553 
 

ข) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,100 ลานบาท ออกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 
มีอัตราดอกเบี้ยรอยละคงที่ตอป และกําหนดชําระคืนเงินตนทุกครึ่งป จํานวน 4 งวด งวดละ 275 ลานบาท โดยเริ่ม
ชําระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

 
ค) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 2,060 ลานบาท ออกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 

เพ่ือใชไถถอนหุนกูและจายคืนเงินกูยืมระยะสั้น มีอัตราดอกเบี้ยรอยละคงที่ตอป และกําหนดชําระคืนภายในป  
พ.ศ. 2557 
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ง) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,840 ลานบาท ออกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 

มีอัตราดอกเบี้ยรอยละคงที่ตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2555  
 

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

 
ฉ) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 2,000 ลานบาท ออกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552  

มีอัตราดอกเบี้ยรอยละคงที่ตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2556 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) สําหรับหุนกูจํานวน 3,060 ลานบาท
ขางตนกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง โดยบริษัทจายดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวของเงินบาท และรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละคงที่
ตอป กําหนดจายชําระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน 
 
หุนกูทั้งหมดดังกลาวขางตนมีเง่ือนไขของขอกําหนดและสิทธิของผูถือหุนกูซึ่งไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ 
เชน การดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน การจายเงินปนผลและการจําหนายจายโอนหรือจํานําทรัพยสินอันเปน
สาระสําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจหลัก 
 
ที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกู
ในวงเงินไมเกิน 15,000 ลานบาท โดยเปนหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดมีหลักประกันและ/หรือไมมีหลักประกันระยะยาว (ตาม
ความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ออก) และมีอายุไมเกิน 15 ป เพ่ือจัดหาเงินทุนสําหรับเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
การขยายธุรกิจ และการชําระเงินกูยืมและหุนกูของบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทไดออกและเสนอขายหุน
กูแลวเปนจํานวนเงิน 3,000 ลานบาท 
 
คณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหน่ึงไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูเพ่ิมเติม โดยเปนหุนกูไมสามารถแปลงสภาพ
และไมควบใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท และมีอายุไมเกิน 6 ป อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 บริษัทยอยดังกลาวยังไมไดเสนอขายหุนกูดังกลาว 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

 

88 

23 หุนกู (ตอ) 
 
ราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของหุนกูของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หุนกู 8,175,000,000 6,725,000,000 8,240,866,582 6,804,535,466 
 
มูลคายุติธรรมคํานวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใชอัตราตลาดที่กําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วันที่ 
ในงบดุล 
 

24 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดคงเหลือตนป 133,947,929 122,399,253 41,157,470 37,377,370 
เพ่ิมขึ้น 19,368,465 20,403,953 3,369,252 6,487,128 
เพ่ิมขึ้นจากการปรับโครงสรางการถือหุน     
   กับ MINOR 20,987,265 - - - 

ลดลง (7,239,112) (8,855,277) (5,396,596) (2,707,028) 

ยอดคงเหลือสิ้นป 167,064,547 133,947,929 39,130,126 41,157,470 

 
กลุมบริษัทบันทึกหน้ีสินดังกลาวจากการประมาณการภายใตขอสมมติฐานที่สําคัญดังน้ี 

 
อัตราคิดลด  รอยละ 3.5 - รอยละ 4 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต รอยละ 3 - รอยละ 9 
เกษียณอายุ 60 ป 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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25 หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดรอตัดบัญชี 158,188,194 163,051,359 6,913,032 213,434 
เงินมัดจําคาเชาและหน้ีสินอื่น 143,784,850 145,974,730 578,035 578,035 
อื่น ๆ 33,566,472 10,341,301 1,828,160 1,622,360 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 335,539,516 319,367,390 9,319,227 2,413,829 
 

26 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 
 

 งบการเงินรวม 

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

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 2,958,216,453 63,520,000 2,958,216,453 63,520,000 1,782,391,579 4,804,128,032 
หุนบุริมสิทธิแปลงเปนหุนสามัญ 63,520,000 (63,520,000) 63,520,000 (63,520,000) - - 
หุนปนผล  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 
การออกหุน (หมายเหตุ 27, 36) 518,832,430 - 518,832,430 - 25,770,531 544,602,961 
การลดทุน (หมายเหตุ 36) (886,680,703) - (886,680,703) - - (886,680,703) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 3,246,415,792 - 3,246,415,792 - 3,065,856,272 6,312,272,064 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

       

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 2,958,216,453 63,520,000 2,958,216,453 63,520,000 1,756,739,203 4,778,475,656 
หุนบุริมสิทธิแปลงเปนหุนสามัญ 63,520,000 (63,520,000) 63,520,000 (63,520,000) - - 
หุนปนผล  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 
การออกหุน (หมายเหตุ 27, 36) 518,832,430 - 518,832,430 - 25,770,531 544,602,961 
การลดทุน (หมายเหตุ 36) (886,680,703) - (886,680,703) - - (886,680,703) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 3,246,415,792 - 3,246,415,792 - 3,040,203,896 6,286,619,688 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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26 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน (ตอ) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 หุนจดทะเบียนทั้งหมดไดแกหุนสามัญ 3,351,850,736 หุน (พ.ศ. 2551 : 3,689,623,229 หุน)       
ซึ่งมีมูลคาหุนละ 1 บาท โดยมีหุนสามัญจํานวน 3,246,415,792 หุน ที่ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว (พ.ศ. 2551 :  
3,614,264,065 หุน) 
 
จากการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเรื่องตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
 
ก) 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 

 
ข) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 3,661,965,799 บาท เปน 4,238,531,439 บาท โดยการออก

หุนสามัญเพ่ิมจํานวน 576,565,640 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือ  
(1) เปนคาตอบแทนสําหรับหุนของ MINOR ที่มีผูนํามาเสนอขายตามคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ MINOR 
(2) รองรับการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ที่จะนําเสนอขายภายใตการทําคําเสนอ

ซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ MINOR และ  
(3) รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเพ่ือจัดสรรใหแกกรรมการ และ/หรือ 

พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษทัยอย และ/หรือ ผูรับซื้อชวงหลักทรัพย ครั้งที่ 5 (MINT-ESOP 5) 
 
ค) การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เพ่ือจัดสรรใหแกกรรมการ และ/หรือ พนักงาน

ของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ ผูรับซื้อชวงหลักทรัพย ครั้งที่ 5 (MINT-ESOP 5) 
 
ง) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวน 511,154,008 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนของ 

MINOR เพ่ือรองรับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ MINOR ของบริษัท 
 
จ) การลดทุนจดทะเบียนแบบเฉพาะเจาะจง โดยการตัดหุนสามัญของบริษัทเฉพาะสวนที่ถือโดย MINOR และ บริษัท 

มารเวลลัส เวลธ จํากัด (“MWL”) 
 
ฉ) การลดทุนจดทะเบียนแบบเฉพาะเจาะจง โดยการตัดหุนสามัญของบริษัทเฉพาะสวนที่ถือโดย MFG 
 
ในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2552 บริษัทไดดําเนินการลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนของบริษัทตามที่กลาว
ขางตนเสร็จสิ้นแลว 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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27 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 
 

กลุมบริษัทไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย โดยผานการอนุมัติจากการประชุมผูถือหุน 
 
กลุมบริษัทไมไดบันทึกตนทุนสําหรับมูลคายุติธรรมหรือมูลคาที่แทจริงของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวในงบการเงินนี้ (หมายเหตุ 2.21) 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2551 ระหวางงวด ลดลงระหวางงวด พ.ศ. 2552 

กําหนดวันที่ใชสิทธิ จํานวนคงเหลือ จํานวน หมดอายุ ใชสิทธิ 

 อัตราการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญตอ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หุนสามัญ
ออกเพิ่ม
ระหวางป

 ราคาในการ
ใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญ จํานวนเงิน จํานวนคงเหลือ

ออกโดย จัดสรรใหแก วันที่อนุมัติ. ครั้งแรก ครั้งสุดทาย หนวย หนวย หนวย หนวย  1 หนวย หุน บาท บาท หนวย
      

บริษัท กรรมการและพนักงานของบริษัท 15 ธันวาคม 28 กุมภาพันธ 16 มกราคม 27,283,000
(1)

- - (6,083,000) 1.12645 6,850,400 2.6415 18,119,312 21,200,000
 และบริษัทยอย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554  
 กรรมการและพนักงานของบริษัท 14 พฤศจิกายน 31 มกราคม 17 ธันวาคม  10,783,487

(1)
- - (1,154,120) 1.10000 1,269,100 8.918 11,317,852 9,629,367

 และบริษัทยอย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555  
 กรรมการและพนักงานของบริษัท 6 มีนาคม 30 ตุลาคม  21 ตุลาคม  - 33,635,000

(1)
- (569,250) 1.00000 569,100 7.65 4,353,615 33,065,750

 และบริษัทยอย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2556  
 กรรมการและพนักงานของบริษัท  30  มิถุนายน  12 มิถุนายน  - 2,723,777

(1)
- (94,400) 1.00000 94,400 8.08 762,752 2,629,377

 และบริษัทยอย (MINT - W)  พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2557  
 รวมการออกโดยบริษัท    38,066,487 36,358,777 - (7,900,770) 8,783,000 34,553,531 66,524,494
 

(1) 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ ออกใหโดยไมคิดมูลคา

 

 
ที่ประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 ไดมีมติอนุมัติเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
ก) การยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและ/หรือผูรับชวงซื้อหลักทรัพยครั้งที่ 4 (MINT-ESOP 4) จํานวน 20 ลานหนวย 
ข) การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและ/หรือผูรับชวงซื้อหลักทรัพยครั้งที่ 5 (MINT-ESOP 5) จํานวน 60 ลานหนวย 
ค) การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จํานวน 5,411,632 หนวย ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ MINOR เพื่อเปนคาตอบแทนสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ MINOR ที่มี

ผูนํามาเสนอขายตามคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ MINOR 

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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28 สํารองตามกฎหมาย 
 
ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทตองจัดสรรสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สํารอง
ดังกลาวเปนสํารองที่ไมสามารถจัดสรรใหแกผูถือหุนได 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 สํารองตามกฎหมายของบริษัทยอยจํานวน 110,411,858 บาท (พ.ศ. 2551 : 106,311,858 บาท) 
ไดรวมอยูในกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรในงบการเงินรวม 
 

29 คาใชจายตามลักษณะ 
 

รายการบางรายการท่ีรวมอยูในกําไรจากการดําเนินงาน สามารถแยกตามลักษณะไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 บาท บาท บาท บาท 
     

คาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  1,414,257,743 1,243,515,002 71,085,106 66,161,847 
   (หมายเหตุ 16)     
การดอยคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ      
   (หมายเหตุ 16) 11,701,468 17,174,672 - - 
ขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และ     
   อุปกรณ  84,993,688 86,977,086 2,714,759 3,863,545 
การตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน      
   (หมายเหตุ 17) 42,050,378 26,833,779 6,337,974 6,181,786 
การตัดจําหนายของสิทธิการเชา      
   (หมายเหตุ 18) 146,899,979 108,058,351 622,620 624,325 
หน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 6,286,302 (6,782,492) (22,393) 164,530 
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 3,954,144,173 3,444,489,582 328,834,680 358,911,373 
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30 ภาษีเงินได 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
     

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

 
31 กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 

 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก
ที่ชําระแลวและออกจําหนายอยูในระหวางงวด 
 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียไดปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลดโดยถือวา
หุนสามัญเทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด บริษัทมีใบสําคัญแสดงสทิธิ (หมายเหตุ 27) 
 
ในการคํานวณจํานวนหุนสามัญที่เพ่ิมขึ้นหากมีการใชสิทธิ บริษัทคํานวณวาหากนําเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูดังกลาวมาซื้อหุนสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉล่ียของงวดเพ่ือกําหนดจํานวนหุนสามัญ
ที่ตองออกเพ่ิม แลวนําจํานวนหุนสามัญสวนเพ่ิมดังกลาวมารวมกับหุนสามัญที่มีอยู ทั้งน้ีไมมีการปรับปรุงใด ๆ ใน 
งบกําไรขาดทุน 
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31 กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (ตอ) 
 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กลุมบริษัทคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักภายใตขอสมมติที่มีการแปลง
สภาพหุนสามัญปรับลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีจํานวน 21,643,213 หุน (พ. ศ. 2551 : จํานวน 27,302,202 หุน) 
 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย
ถวงนํ้าหนักที่ชําระแลวและออกจําหนายในระหวางป 
 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 หุน หุน 
   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชคํานวณกําไรตอหุน 3,268,811,347 3,577,106,352 

ปรับปรุงสําหรับหุนสามัญที่ถือโดยบริษัทยอย - (215,313,429) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน - สุทธิ 3,268,811,347 3,361,792,923 

   
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด   

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 21,643,213 27,302,202 

หุนสามัญเทียบเทาปรับลด 21,643,213 27,302,202 
   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 3,290,454,560 3,389,095,125 
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31 กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (ตอ) 
 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
  ตามท่ีปรับใหม 

 บาท บาท 
   

กําไรสุทธิสําหรับป 1,400,315,993 1,892,286,051 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 1,400,315,993 1,892,286,051 
   

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 0.4284 0.5629 
   

กําไรตอหุนปรับลด 0.4256 0.5583 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
  ตามท่ีปรับใหม 

 บาท บาท 
   

กําไรสุทธิสําหรับป 790,369,175 1,163,038,466 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 790,369,175 1,163,038,466 
   

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 0.2418 0.3460 
   

กําไรตอหุนปรับลด 0.2402 0.3432 
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32 เงินปนผล 
 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมา ในอัตราหุนละ 0.23 บาท ใหแกผูถือหุน รวมเปนเงินปนผลท้ังสิ้นไมเกิน 835 ลานบาท โดยมีกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 เงินปนผลดังกลาวรวมถึงที่จายใหแกผูถือหุนที่เปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของ
บริษัทจํานวน 49.52 ลานบาท เงินปนผลจํานวนน้ีไดถูกรวมกลับเขาในบัญชีกําไรสะสมรวม 

 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมา ในอัตราหุนละ 0.08 บาท ใหแกผูถือหุน รวมเปนเงินปนผลท้ังสิ้นไมเกิน 259 ลานบาท โดยมีกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 
ในป พ.ศ. 2551 ที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ไดมีมติอนุมัติใหจาย    
เงินปนผลจากผลกําไรของป พ.ศ. 2550 ใหแกผูถือหุนดังน้ี 
 
32.1 การจายเงินปนผลในรูปเงินสดใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 0.15 บาท และผูถือหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 

ในอัตรารอยละ 3.75 ของราคาเสนอขาย รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้นไมเกิน 503.3 ลานบาท 
32.2 การจายเงินปนผลในรูปของหุนสามัญใหแกผูถือหุนสามัญในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล ในราคาหุนละ  

1 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 328.5 ลานบาท 
 
เงินปนผลทั้งสิ้นจํานวน 821.2 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยเงินปนผลและหุนปนผลจํานวน 492.7 ลานบาท และ 328.5 ลานบาท 
ตามลําดับ ไดจายใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เงินปนผลและหุนปนผลดังกลาวรวมถึงที่จายใหแก
ผูถือหุนที่เปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทจํานวน 29.36 ลานบาท และ 19.57 ลานหุน ตามลําดับ เงินปนผลจํานวนน้ี 
ไดถูกรวมกลับเขาในบัญชีกําไรสะสมรวม 
 

33 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
 
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงเปนปกติจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศในตลาด และ
จากการท่ีคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญารวมท้ังจากการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว กลุมบริษัทไมมี
นโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือเพ่ือการคา 
 
ความเส่ียงดานสภาพคลอง 
 
กลุมบริษัทควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลอง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอโดยฝายจัดการ 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมบริษัทและลดความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด 
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33 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 

ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดของกลุมบริษัท กลุมบริษัทบริหารหน้ีสินโดยการกูยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ตามความเหมาะสมของสภาพตลาด อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยของหุนกูของกลุมบริษัทเปนอัตราคงที่  ในการบริหารความ
เสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย กลุมบริษัทใชตราสารอนุพันธทางการเงินซึ่งสวนใหญคือ สัญญาแลกเปล่ียน
อัตราดอกเบ้ียที่มีไวเพ่ือชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียสําหรับรายการเงินกูโดย
เฉพาะเจาะจง 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยที่เปดสถานะไวมีดังน้ี 
 

ก) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับหุนกูสกุลเงินบาทจํานวน 3,060 ลานบาท จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เปนอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งอางอิงอัตราถัวเฉล่ียของเงินฝากประจํา 6 เดือนของธนาคารพาณิชย 4 แหงบวกอัตรารอยละคงที่ 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะหมดอายุในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จํานวน 1,000 ลานบาท และ ใน
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557 จํานวน 2,060 ลานบาท 

 

ข) สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียสําหรับเงินกูยืมสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาจํานวน 15.6 ลานเหรียญ จากอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ สัญญาดังกลาวจะหมดอายุในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  

 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ที่สําคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการซื้อหรือขายสินคาและ
บริการ การกูยืมหรือใหกูยืมเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ และเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในตางประเทศ 
กลุมบริษัทใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพ่ือบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน คือ สัญญา
แลกเปล่ียนสกุลเงิน และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ดังน้ี 
 

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย (Cross currency swap contracts)  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (Cross currency swap) เพ่ือ
ปองกันความเสี่ยงของเงินกูยืมที่เปนเงินตราตางประเทศ (หมายเหตุ 22) โดยทําการแปลงภาระหน้ีเงินกูที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกาจํานวน 15.6 ลานเหรียญที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งคํานวณจากเงินกูที่เปนสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา 
เปนสกุลเงินดอลลารออสเตรเลียจํานวน 17.9 ลานเหรียญที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งคํานวณจากเงินกูที่เปนสกุลดอลลาร
ออสเตรเลีย นอกจากน้ีกลุมบริษัทไดทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา เพ่ือแปลงภาระหน้ีเงินกูที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารออสเตรเลียจํานวน 23 ลานเหรียญเปนสกุลเงินบาทที่อัตราแลกเปล่ียน 26.75 บาท ตอ 1 เหรียญออสเตรเลีย 
สําหรับจํานวน 11.5 ลานเหรียญออสเตรเลีย (คงเหลือ 8.9 ลานเหรียญออสเตรเลีย) และที่อัตราแลกเปล่ียน 22.95 บาท ตอ 
1 เหรียญออสเตรเลีย สาํหรับจํานวน 11.5 ลานเหรียญออสเตรเลีย (คงเหลือ 8.9 ลานเหรียญออสเตรเลีย) สัญญาดังกลาวจะ
หมดอายุในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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33 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 
 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ตอ) 
 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยงของเจาหน้ีจากการซื้อสินคา 
ที่เปนเงินตราตางประเทศ ที่เปดสถานะไวมีอายุระหวาง 1 เดือนถึง 3 เดือน (พ.ศ. 2551 : 1 เดือนถึง 5 เดือน) จํานวนเงินใน
สกุลเงินบาทที่จะตองจายและอัตราแลกเปล่ียนตามสัญญามีดังน้ี 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 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 
4,845,545 เหรียญสหรัฐฯ (33.14  - 34.266999 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ) 161,493,728 --
128,784 เหรียญออสเตรเลีย (29.16 - 30.76867 บาทตอ 1 เหรียญออสเตรเลีย) 3,831,957 - 
132,432 เหรียญสิงคโปร (23.935 บาทตอ 1 เหรียญสิงคโปร) 3,169,769 - 
135,034 เหรียญยูโร (47.739 - 49.94 บาทตอ 1 เหรียญยูโร) 6,665,857 - 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทมีเจาหน้ีการคาที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลือดังตอไปน้ี 
 

   งบการเงินรวม 

   พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

เหรียญสหรัฐฯ   996,978 - 
เหรียญสิงคโปร   35 - 
ยูโร   111,829 - 
เหรียญออสเตรเลีย   19,161 - 
     

 
ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 
 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงเปนปกติจากการใหสินเช่ือที่เก่ียวกับลูกหน้ี อยางไรก็ตาม การกระจุกตัวของความเสี่ยงดานการให
สินเช่ือที่เปนผลจากลูกหน้ีการคา เกิดขึ้นแบบจํากัดเน่ืองจากกลุมบริษัทมีลูกคาจํานวนมากราย ดังน้ันกลุมบริษัทไมคาดวา
จะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหลาน้ัน 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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33 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 

 
มูลคายุติธรรม 
 
มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาสําหรับเงินกู 
ที่เปดสถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เปนสินทรัพยสุทธิจํานวน 8,079,148 บาท (พ.ศ. 2551 : 26,740,466 บาท) 
 
มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาสําหรับเจาหน้ีจากการซื้อสินคาที่เปดสถานะ ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เปนหน้ีสินสุทธิจํานวน 62,565 บาท (พ.ศ. 2551 : เปนสินทรัพยสุทธิจํานวน 2,158,168 บาท) 
 
สินทรัพยทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ดังน้ันฝายบริหารจึงเช่ือวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจาก
มูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 
 

34 ภาระผูกพัน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันดังตอไปน้ี 
 
เฉพาะบริษัท 
 
- บริษัทไดทําสัญญาสิทธิในการใชเครื่องหมายการคากับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ โดยบริษัทผูกพันที่จะตองจาย

คาธรรมเนียมการใชเครื่องหมายการคาและการจัดการดานการตลาดระหวางประเทศเปนอัตรารอยละของรายได 
คาหองพักทั้งหมดตามท่ีระบุไวในสัญญา สัญญาน้ีจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 

 
- บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินเพ่ือใชเปนที่ต้ังอาคารโรงแรมของบริษัทมีกําหนดเวลาเชา 30 ป จนถึงป พ.ศ. 2561 โดย

บริษัทผูกพันที่จะจายคาเชาตามอัตรารอยละของรายไดรวมซึ่งจะปรับเพ่ิมขึ้นในแตละปจนถึงอัตรารอยละคงที่ของ
รายไดรวมตอปตามท่ีกําหนดในสัญญาหรือตามอัตราคาเชาขั้นตํ่าตามที่กําหนดในสัญญาแลวแตอยางใดจะสูงกวา  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทมีภาระผูกพันตามอัตราคาเชาขั้นตํ่าตามที่กําหนดในสัญญาที่จะตองจายในอนาคต
เปนจํานวนเงินประมาณ 45 ลานบาท 

 
- บริษัทไดทําสัญญาเชาพ้ืนที่และสัญญาบริการกับบริษัทยอยแหงหน่ึงเพ่ือเปดภัตตาคารและศูนยออกกําลังกาย  

ซึ่งบริษัทมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาตามสัญญาเชาพ้ืนที่และสัญญาบริการเปนจํานวนเงินประมาณ 11.2 ลานบาท  
นอกจากน้ี บริษัทยังผูกพันที่จะตองชําระคาธรรมเนียมในการใชพ้ืนที่เพ่ือจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมใหกับบริษัทยอย
แหงน้ีในอัตรารอยละของรายไดคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่บริษัทขายไดตามที่ระบุในสัญญาโดยสัญญาตาง ๆ เหลาน้ีจะ
สิ้นสุดภายในป พ.ศ. 2554 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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34 ภาระผูกพัน (ตอ) 
 
เฉพาะบริษัท (ตอ) 
 
- บริษัทไดทําสัญญาการใชสิทธิในเครื่องหมายการคากับบริษัทยอยแหงหน่ึง ในการน้ี บริษัทผูกพันที่จะจาย

คาธรรมเนียมการใชสิทธิในเครื่องหมายการคาเปนอัตรารอยละของรายไดตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีมีกําหนด
ระยะเวลา 10 ป โดยจะสิ้นสุดในป พ.ศ. 2560 

 
- บริษัทไดทําสัญญาการบริหารงานโรงแรมกับบริษัทยอยแหงหน่ึง โดยบริษัทคูสัญญารับเปนผูบริหารงานโรงแรมของ

บริษัท ในการน้ีบริษัทผูกพันที่จะจายคาธรรมเนียมการบริหารงานเปนอัตรารอยละของรายไดตามท่ีระบุในสัญญา 
สัญญาน้ีมีกําหนดระยะเวลา 10 ป โดยจะสิ้นสดุในป พ.ศ. 2559 

 
- บริษัทไดทําสองสัญญาบริการความชวยเหลือทางเทคนิคและใชเครื่องหมายการคาและช่ือทางการคากับบริษัทแหงหน่ึง

ในตางประเทศ โดยบริษัทยอยจะตองจายคาธรรมเนียมซึ่งคํานวณเปนอัตรารอยละของยอดขายตามที่ระบุไวในสัญญา 
โดยสัญญาแรกมีกําหนดระยะเวลา 4 ปโดยส้ินสุดในป พ.ศ. 2541 หลังจากน้ันสัญญาจะตออายุสัญญาไดอีก 3 ครั้ง  
ครั้งละ 5 ป และอีกสัญญาจะหมดอายุภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
สวนของบริษัทยอย 
 
สัญญาบริหารและบริการ 
 
- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริหารโรงแรมกับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ โดยบริษัทคูสัญญารับเปนผูบริหารงาน

โรงแรมของบริษัทยอยในการน้ี บริษัทยอยผูกพันที่จะจายคาธรรมเนียมการบริหารโรงแรมในอัตราระยะเวลา และ
วิธีการคํานวณตามที่ระบุในสัญญา สัญญาน้ีมีกําหนดระยะเวลา 20 ป สิ้นสุดในป พ.ศ. 2564 ซึ่งสัญญาจะสามารถตอ
อายุไดอีก 10 ป 

 
- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานโรงแรมของบริษัทยอยกับบริษัทสามแหง 

โดยบริษัทยอยจะไดรับบริการและไดใชสิทธิและจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ที่ระบุไวในสัญญา รวมท้ังผูกพัน  
ที่จะจายคาธรรมเนียมตาง ๆ ในอัตราระยะเวลาและวิธีการคํานวณดังที่กลาวไวในแตละสัญญาซึ่งสัญญาทั้งหมดมีผลใช
บังคับต้ังแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 และสิ้นสุดเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 

 
- บริษัทยอยสองแหงไดทําสัญญาการบริหารโรงแรมซึ่งรวมถึงการจัดการดานการตลาดระหวางประเทศและการใชสิทธิ

ในการใชเครื่องหมายการคากับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ โดยบริษัทยอยผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียมเปน
อัตรารอยละของรายไดคาหองทั้งหมดตามท่ีระบุไวในสัญญา สัญญาน้ีจะสิ้นสุดลงในระหวางป พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2556 

 
- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาคาบริการโฆษณา คาสิทธิ และสัญญาความชวยเหลือในการจัดการและดําเนินงาน

สําหรับภัตตาคารโรงแรมกับบริษัทตาง ๆ ในตางประเทศ โดยบริษัทยอยจะตองจายคาธรรมเนียมการบริการเปนอัตรา
รอยละของรายไดทั้งหมดของภัตตาคารเหลาน้ันตามที่ระบุในสัญญา สัญญาเหลาน้ีจะหมดอายุในป พ.ศ. 2558 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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34 ภาระผูกพัน (ตอ) 
 

สวนของบริษัทยอย (ตอ) 
 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานโรงแรมของบริษัทยอยกับบริษัทสามแหง 
โดยบริษัทยอยจะไดรับบริการและไดใชสิทธิและจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ที่ระบุไวในสัญญา รวมท้ังผูกพัน 
ที่จะจายคาธรรมเนียมตาง ๆ ในอัตรา ระยะเวลาและวิธีการคํานวณดังที่กลาวไวในแตละสัญญา ซึ่งสัญญาทั้งหมดมีผล 
ใชบังคับต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 และสิ้นสุดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 และเมื่อสัญญาหมดอายุแลวจะตออายุ 
ไดอีก 20 ป 

 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานโรงแรมของบริษัทยอยกับบริษัทสามแหง
โดยบริษัทยอยจะไดรับบริการและไดใชสิทธิและจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ที่ระบุไวในสัญญา รวมทั้งผูกพันที่จะ
จายคาธรรมเนียมตาง ๆ ในอัตราระยะเวลาและวิธีการคํานวณดังที่กลาวไวในแตละสัญญา ซึ่งสัญญาทั้งหมดมีผลใช
บังคับต้ังแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550 และสิ้นสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2570 และเมื่อสัญญาหมดอายุแลวจะตออายุ
ไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ป และ 15 ป ตามลําดับ 

 
- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานโรงแรมของบริษัทยอยกับบริษัทสามแหง 

โดยบริษัทยอยจะไดรับบริการและไดใชสิทธิและจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ที่ระบุไวในสัญญา รวมทั้งผูกพันที่
จะจายคาธรรมเนียมตาง ๆ ในอัตรา ระยะเวลาและวิธีการคํานวณดังที่กลาวไวในแตละสัญญา ซึ่งสัญญาทั้งหมดมีผลใช
บังคับต้ังแตวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และสิ้นสุดวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และเม่ือสัญญาหมดอายุแลวจะตอ
อายุไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 15 ป 

 
- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการที่ปรึกษากับบริษัทแหงหน่ึง โดยบริษัทคูสัญญาจะใหบริการท่ีปรึกษาตาง ๆ 

เก่ียวกับการพัฒนางานกอสรางโครงการอาคารชุดพักอาศัยและโรงแรมของบริษัทยอย รวมทั้งการใหบริการที่ปรึกษา
ดานการจัดหาสินทรัพยตาง ๆ ในการเปดดําเนินงานตามโครงการดังกลาวของบริษัทยอย สัญญาดังกลาวจะสิ้นสุดใน
วันที่บริษัทยอยเริ่มเปดดําเนินกิจการโรงแรม 

 
- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการใหคําปรึกษา ติดต้ัง ซอมแซมและบํารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศกับบริษัทแหงหน่ึง โดยบริษัทยอยจะตองจายคาธรรมเนียม
การบริการในอัตรา ระยะเวลาและวิธีการคํานวณดังที่กลาวไวในสัญญา โดยมีกําหนดระยะเวลา 10 ป ซึ่งมีผลใชบังคับ
ต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 



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

สวนของบริษัทยอย (ตอ) 
 

สัญญาเชา 
 
- บริษัทยอยสี่แหงไดทําสัญญาเชาที่ดินมีกําหนดเวลาเชาระหวาง 30 ถึง 42 ป ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2525 วันที่  

8 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2532 และวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ตามลําดับ โดยบริษัทยอย
ผูกพันที่จะตองจายคาเชาตามอัตรารอยละคงที่ของรายไดรวมซึ่งจะปรับเพ่ิมขึ้นในแตละปจนถึงอัตรารอยละคงที่ของ
รายไดรวมตอปตามที่กําหนดในสัญญาหรือตามอัตราคาเชาขั้นตํ่าตามที่กําหนดในสัญญาแลวแตอยางใดจะสูงกวา  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามอัตราคาเชาที่ดินขั้นตํ่าที่ระบุไวในสัญญาเชาที่จะตองจาย 
ในอนาคตเปนจํานวนเงินประมาณ 159 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 172 ลานบาท) 

 
- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการและสัญญาเชาพ้ืนที่เพ่ือใชในการดําเนินงานกับบริษัทอื่น ๆ โดยบริษัทยอย

จะตองจายคาบริการและคาเชาตามอัตรารอยละคงที่ของรายไดรวมตามที่กําหนดในสัญญา ซึ่งสัญญาเหลาน้ี 
จะหมดอายุในป พ.ศ. 2554 

 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเชาชวงที่ดินที่เกาะ Kihavah Huravlhu เปนเวลา 23 ป โดยเริ่มต้ังแตวันที่ 23 ตุลาคม 
พ.ศ. 2550 เพ่ือกอสรางโรงแรมแหงใหม ตามสัญญาเชาบริษัทยอยผูกพันที่จะตองจายคาเชาตามอัตราที่กําหนดใน
สัญญาเชา 

 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาเพ่ือเชาที่ดินซึ่งเปนที่ต้ังโรงแรมของบริษัท ตามสัญญาเชาน้ี บริษัทยอยไดโอน
กรรมสิทธิในอาคารโรงแรมและสวนปรับปรุงใหแกผูใหเชา บริษัทยอยผูกพันที่จะชําระคาเชาตามอัตราท่ีกําหนดใน
สัญญาเชา สัญญาเชามีกําหนดเวลา 30 ป สิ้นสุดในป พ.ศ. 2556 และเมื่อสัญญาเชาหมดอายุแลวจะขอตออายุสัญญาเชา
ไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 15 ป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามอัตราคาเชาขั้นตํ่าตามท่ีกําหนด
ในสัญญาที่จะตองจายในอนาคตดังน้ี 

 

ป  ลานบาท 
   

พ.ศ. 2553  8.88 
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556  23.91 

  32.79 
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34 ภาระผูกพัน (ตอ) 
 

สวนของบริษัทยอย (ตอ) 
 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญารับทําการปลูกสรางและเชาที่ดินกับอาคารที่ปลูกสรางแลวกับสํานักงานพระคลังขางที่
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตามสัญญาน้ีสํานักงานพระคลังขางที่ตกลงใหบริษัทยอยทําการปลูกสรางและบริษัท
ยอยตกลงรับทําการปลูกสรางอาคารชุดพักอาศัยและโรงแรมบนที่ดินของสํานักงานพระคลังขางที่ โดยอาคารที่จะปลูกสราง
ตองขออนุญาตปลูกสรางในนามสํานักงานพระคลังขางที่และสํานักงานพระคลังขางที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์อาคาร
และสิ่งปลูกสรางอื่นๆบนที่ดินดวย และบริษัทยอยเปนผูออกคาใชจายทั้งหมดจนการปลูกสรางอาคารโครงการ
ดังกลาวแลวเสร็จ ซึ่งการปลูกสรางอาคารมีกําหนดระยะเวลา 3 ป 6 เดือนนับต้ังแตวันที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
กรุงเทพมหานครใหปลูกสรางได และเมื่อการปลูกสรางอาคารเสร็จเรียบรอยแลว สํานักงานพระคลังขางที่ตกลงให
บริษัทยอยเชาที่ดินและอาคารท่ีบริษัทยอยทําการปลูกสรางเพ่ือใชพักอาศัย โรงแรม และการพาณิชยที่เก่ียวของมี
กําหนดเวลาเชา 30 ป นับต้ังแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 เปนตนไป แตหากบริษัทยอยไดทําการปลูกสรางอาคาร
เสร็จเรียบรอยกอนวันดังกลาวใหเริ่มนับกําหนดเวลาเชาต้ังแตวันที่ทําการปลูกสรางอาคารเสร็จเปนตนไป  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญารับทําการปลูกสรางและเชาที่ดินกับอาคารที่ปลูกสราง
แลวดังน้ี 

 

(1) ในระหวางการปลูกสรางอาคารน้ีบริษัทยอยตองชําระคาทดแทนการขาดผลประโยชนรวมทั้งคาใชจายตางๆ 
ที่เก่ียวของใหแกสํานักงานพระคลังขางที่เปนรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญาดังกลาว ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทยอยมีภาระผูกพันเก่ียวกับคาทดแทนการขาดผลประโยชนและคาใชจายตางๆที่
เก่ียวของจนถึงวันที่การปลูกสรางอาคารเสร็จเรียบรอยแลวคิดเปนจํานวนเงินรวม 5.2 ลานบาท  

(2) เมื่อการปลูกสรางอาคารเสร็จเรียบรอยแลว บริษัทยอยผูกพันที่จะชําระคาเชาและคาใชจายที่เก่ียวของใหแก
สํานักงานพระคลังขางที่เปนรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกัน โดยคาเชาทั้งหมดต้ังแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553  
จนสิ้นสุดสัญญาเชาดังกลาวคิดเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 532.9 ลานบาท 

 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 บริษัทยอยมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาพ้ืนที่ภัตตาคาร รวมถึง
สัญญาเชาและสัญญาบริการ สําหรับที่ทําการสํานักงาน รานคา ยานพาหนะและอุปกรณ โดยมีระยะเวลาต้ังแต 1 ป ถึง 
30 ป ซึ่งจะตองจายดังตอไปน้ี 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
 ลานบาท ลานบาท 
   

ภายใน 1 ป 465 285 
ระหวาง 2 ป - 5 ป 553 392 
หลังจาก 5 ป 197 182 

รวม 1,215 859 
 

นอกจากน้ียังมีคาเชาพ้ืนที่ซึ่งกลุมบริษัทตองจายเปนอัตรารอยละของยอดขายหรือยอดขายสุทธิตามท่ีระบุไวในสัญญา 
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34 ภาระผูกพัน (ตอ) 
 
สวนของบริษัทยอย (ตอ) 
 
สัญญาการใชเคร่ืองหมายการคา แฟรนชายส และคาสิทธิ 
 
- บริษัทยอยสี่แหงไดทําสัญญาลิขสิทธิ์เพ่ือใหไดสิทธิในการดําเนินงานรานอาหารตางๆ โดยบริษัทยอยเหลาน้ันจะตอง

จายคาตอบแทนโดยคิดจากรอยละของยอดขาย และปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงตามที่ระบุไวในสัญญาคาลิขสิทธิ์
จายไดรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร 

 
-    ในระหวางป พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2550 บริษัทยอยหกแหงซึ่งประกอบธุรกิจจัดจําหนายและผลิตสินคาไดทําสัญญาจัด

จําหนายสินคา สัญญาแฟรนชายส การใชเครื่องหมายการคาและรับบริการทางดานเทคนิคทางการตลาดกับบริษัทใน
ตางประเทศ ซึ่งสัญญาดังกลาวมีอายุระหวาง 2 - 10 ป และสามารถตออายุไปไดอีก หรือจนกวาจะมีการบอกเลิกโดย
ฝายใดฝายหน่ึง ทั้งน้ีบริษัทยอยตองปฎิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา 

 
-  บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาสิทธิสําหรับการดําเนินกิจการโรงภาพยนตรกับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศโดย

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

 
อ่ืน ๆ 
 
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีภาระผูกพันเก่ียวกับการซื้อเคร่ืองบินเปนจํานวนเงิน 14.53 ลาน

เหรียญสหรัฐอเมริกา 
 
35 หนังสือคํ้าประกัน 

 
หนังสือค้ําประกันเพ่ือการดําเนินธุรกิจปกติ มีดังน้ี 
 
 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ลานเหรียญ   ลานเหรียญ 
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานหยวน ลานบาท สหรัฐฯ 
      

หนังสือคํ้าประกันท่ีธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 70.4 2.2 34.0 16.3 - 
หนังสือคํ้าประกันท่ีกลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงินเพื่อคํ้าประกัน      
   สินเชื่อของกลุมบริษัท  4,357.0 33.8 265.0 190.0 29.4 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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35 หนังสือคํ้าประกัน (ตอ) 
 
หนังสือค้ําประกันเพ่ือการดําเนินธุรกิจปกติ มีดังน้ี (ตอ) 
 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ลานเหรียญ   ลานเหรียญ 
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานหยวน ลานบาท สหรัฐฯ 
      

หนังสือคํ้าประกันท่ีธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 128.8 - - 18.3 - 
หนังสือคํ้าประกันท่ีกลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงินเพื่อคํ้าประกัน      
   สินเชื่อของกลุมบริษัท  1,114.6 31.2 220.0 - 29.4 

 
36 การปรับโครงสรางการถือหุนระหวางบริษัทกับ MINOR 
 

ตามท่ีที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 มีมติอนุมัติใหมีการปรับโครงสรางการ
ถือหุนระหวางบริษัท กับ MINOR โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการขจัดโครงสรางการถือหุนไขว และทําใหโครงสรางการถือ
หุนมีความเหมาะสม ชัดเจน และโปรงใส อีกทั้งยังเปนการกอใหเกิดความชัดเจนในอํานาจควบคุมบริหารจัดการ ทั้งน้ี
สาระสําคัญของแผนการปรับโครงสรางการถือหุนของบริษัทมีดังน้ี 

 
1. บริษัททําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ MINOR จากผูถือหลักทรัพยของ MINOR (ไมรวมหุน MINOR ที่ถือ

โดย MFG ทั้งน้ีเพ่ือมิใหเกิดโครงสรางการถือหุนไขวขึ้นใหมภายหลังการทําคําเสนอซื้อ) ตามประกาศณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.6/2543 เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม
พรอมกับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเดิมของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ ใน
การน้ี บริษัทดําเนินการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 511,154,008 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (MINT-W) จํานวนไมเกิน 5,411,632 หนวย อายุ 5 ปโดยมีอัตรา
การใชสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญ ในราคาหุนละ 8.08 บาท เพ่ือที่จะใชชําระเปนคาตอบแทนแกผูถือหลักทรัพย
ของ MINOR ที่จะนํามาเสนอขาย ดังน้ี 

 
1.1 หุนสามัญของ MINOR จํานวน 1 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท สามารถแลกหุนสามัญที่ออกใหม

ของบริษัทจํานวน 1.14 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของ MINOR ที่ออกใหแกกรรมการหรือพนักงาน (MINOR ESOP Warrant) 

- MINOR ESOP Warrant ครั้งที่สอง จํานวน 1 หนวย ตอ MINT-W จํานวน 1.96 หนวย 
- MINOR ESOP Warrant ครั้งที่สาม จํานวน 1 หนวย ตอ MINT-W จํานวน 1.51 หนวย 
- MINOR ESOP Warrant ครั้งที่สี่ จํานวน 1 หนวย ตอ MINT-W จํานวน 0.86 หนวย 

 
ทั้งน้ีไมมีการชําระคาตอบแทนหลักทรัพยในรูปของตัวเงิน (no cash alternative) ในกรณีที่มีเศษของหลักทรัพยจาก
การแลกเปล่ียนหลักทรัพย ใหปดเศษน้ันทิ้ง และจะไมมีการชดเชยเพ่ือชําระคาเศษที่ปดทิ้งดังกลาว 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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36 การปรับโครงสรางการถือหุนระหวางบริษัทกับ MINOR (ตอ) 
 

2. ภายหลังการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย MINOR สิ้นสุดลง MINOR ดําเนินการขออนุมัติจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยใหเพิกถอนหลักทรัพยของ MINOR จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

 
3. บริษัทดําเนินการลดทุนแบบเฉพาะเจาะจง โดยการลดจํานวนหุนสามัญของบริษัท ที่ถือโดยผูถือหุนบางรายดังน้ี 

ทั้งน้ีเพ่ือมิใหเกิดการถือหุนไขวกันระหวางบริษัท กับ MINOR และบริษัท กับ MFG 
 

3.1 หุนสามัญจํานวน 611,745,387 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทท่ีถือโดย MINOR 
3.2 หุนสามัญจํานวน 59,621,887 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทท่ีถือโดย MWL ซึ่งเปนบริษัทยอยที่  

MINOR ถือหุนอยูรอยละ 100 
3.3 หุนสามัญจํานวน 215,313,429 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทท่ีถือโดย MFG 

 
โดยบริษัทคืนเงินลดทุนใหแกผูถือหุนดังกลาวขางตนในราคาตามมูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัทและตามจํานวน
หุนที่ถูกลดทุนของผูถือหุนแตละราย 
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพยทีอ่อกใหมของบรษิัทพรอม
กับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยเดิมของ MINOR เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  

 
บริษัทไดดําเนินการจายชําระเงินลดทุนแกผูถือหุนตามรายละเอียดในขอ 3 ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และได 
จดทะเบียนลดทุนที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

 
บริษัทไดทําการเสนอซือ้หลักทรพัย MINOR จากผูถือหุนของ MINOR โดยมีกําหนดระยะเวลาการรับซื้อทั้งสิ้น 25 วันทําการ 
ต้ังแตวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และเสรจ็สิน้ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริษัทไดชําระการซื้อหลักทรัพย MINOR 
ดังน้ี 

 
1. การออกหุนสามัญของบริษัท จํานวน 510,049,430 หุน เพ่ือแลกเปล่ียนกับหุนสามัญของ MINOR 

447,411,869 หุน 
2.  การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จํานวน 2,723,777 หนวย 
 

บริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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36 การปรับโครงสรางการถือหุนระหวางบริษัทกับ MINOR (ตอ) 
 
ผลกระทบทางบัญชีจากการปรับโครงสรางการถือหุนระหวางบริษัทกับ MINOR 

 
จากการปรับโครงสรางการถือหุนเพ่ือขจัดโครงสรางการถือหุนไขว ถือเปนการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน บริษัท
บันทึกผลตางระหวาง ตนทุนของการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน กับสวนไดเสียของบริษัทในมูลคาตามบัญชีของ 
MINOR ไวในสวนของผูถือหุนภายใตหวัขอ “สวนตํ่ากวาทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน”  

 
เน่ืองจากการปรับโครงสรางการถือหุนระหวางบริษัทกับ MINOR ตามท่ีกลาวขางตน บริษัทบันทึกบัญชีตามแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันซึ่งมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ดังน้ัน 
ผูบริหารจึงไดจัดทํางบดุลรวมและงบกําไรขาดทุนรวมที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาการรวมธุรกิจไดเกิดขึ้นต้ังแต 
วันตนปในงบการเงินกอนเพ่ือเปนขอมูลเพ่ิมเติม ตามท่ีปรากฏอยูขางลางน้ี 
 งบการเงินรวม  
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 
 

บาท 
ตามท่ีปรับใหม 

บาท 
สินทรัพย   
   
สินทรัพยหมุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 968,814,956 1,568,119,686 
ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ 1,000,228,136 965,107,194 
ลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน 65,268,872 48,578,313 
สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ 854,148,181 998,281,701 
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย 385,652,140 382,644,664 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,642,635,720 1,512,115,184 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,916,748,005 5,474,846,742 
   
สินทรัพยไมหมุนเวียน   
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 445,349,753 410,031,083 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 1,353,096,582 1,241,628,509 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 839,831,309 524,867,180 
ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา 2,956,411,700 1,578,852,715 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 11,107,944,242 11,435,442,551 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 3,750,179,282 2,817,054,215 
สิทธิการเชา - สุทธ ิ 1,963,581,723 2,091,049,273 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  937,677,370 830,920,652 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 23,354,071,961 20,929,846,178 
รวมสินทรัพย 28,270,819,966 26,404,692,920 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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36 การปรับโครงสรางการถือหุนระหวางบริษัทกับ MINOR (ตอ) 

 งบการเงินรวม  

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 

พ.ศ. 2552 
 

บาท 

พ.ศ. 2551 
ตามท่ีปรับใหม 

บาท 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน   
   
หน้ีสินหมุนเวียน   
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 683,334,700 1,130,747,767 
เจาหน้ีการคา 1,201,366,493 1,248,214,445 
เจาหน้ีและเงินทดรองจากกิจการที่เก่ียวของกัน 29,170,277 2,648,641 
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 535,022,409 592,272,408 
หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,275,000,000 550,000,000 
รายไดรอตัดบัญชีที่ถึงกําหนดรับรูภายในหน่ึงป    32,184,225 28,444,507 
ภาษีเงินไดคางจาย 198,614,630 327,400,963 
คาใชจายคางจาย 858,149,683 828,063,106 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 1,864,578,147 1,324,866,272 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 6,677,420,564 6,032,658,109 

   
 

หน้ีสินไมหมุนเวียน   
เงินกูยืมระยะยาว  2,136,552,759 2,592,980,070 
หุนกู 6,900,000,000 6,175,000,000 
หน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 167,064,547 133,947,929 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 335,539,516 340,009,401 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 9,539,156,822 9,241,937,400 

   

รวมหน้ีสิน 16,216,577,386 15,274,595,509 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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36 การปรับโครงสรางการถือหุนระหวางบริษัทกับ MINOR (ตอ) 
 

 งบการเงินรวม  

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 

พ.ศ. 2552 
 

บาท 

พ.ศ. 2551 
ตามท่ีปรับใหม 

บาท 

สวนของผูถือหุน   
ทุนเรือนหุน   

ทุนจดทะเบียน - หุนสามัญ 3,351,850,736 3,689,623,229 

ทุนที่ออกและชําระแลว - หุนสามัญ 3,246,415,792 3,614,264,065 
สวนเกินมูลคาหุน - หุนสามัญ 3,065,856,272 3,040,085,741 
หุนของบริษัทที่ถือโดยบริษัทยอย - (370,978,560) 
เงินรับลวงหนาคาหุน 231,030 - 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่ออกโดยบริษัทยอยที่หมดอายุแลว 104,788,723 104,788,723 
สวนตํ่าจากการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน (755,412,590) (2,414,369,754) 
สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม   
   ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 83,303,224 (169,230,261) 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (228,495,510) (126,687,406) 
กําไรสะสม   
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 347,774,113 347,774,113 

ยังไมไดจัดสรร  5,287,565,500 5,083,915,190 

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 11,152,026,554 9,109,561,851 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 902,216,026 2,020,535,560 

รวมสวนของผูถือหุน 12,054,242,580 11,130,097,411 

   

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 28,270,819,966 26,404,692,920 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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36 การปรับโครงสรางการถือหุนระหวางบริษัทกับ MINOR (ตอ) 
 งบการเงินรวม  
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 

พ.ศ. 2552 
 

บาท 

พ.ศ. 2551 
ตามที่ปรับใหม 

บาท 
รายได   
รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรม 4,331,923,498 5,338,552,540 
รายไดคาเชาจากกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 421,992,799 453,130,114 
รายไดจากกจิการบันเทิง 93,668,896 108,484,031 
รายไดจากกจิการสปา 315,377,584 358,230,550 
รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 9,196,304,625 8,135,977,125 
รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย - 591,133,964 
รายไดจากการจัดจําหนายและผลิตสินคา 2,576,051,624 3,049,783,029 
รายไดจากการบริหารจัดการ 412,534,121 503,486,149 
รายไดจากการใหสิทธิแฟรนชายส 287,249,954 268,342,559 
เงินปนผลรับ 47,760,815 43,551,592 
รายไดอืน่ 645,612,313 566,701,905 
รวมรายได 18,328,476,229 19,417,373,558 
   

คาใชจาย   
ตนทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม 2,255,942,373 2,462,650,299 
ตนทุนโดยตรงของกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 207,177,576 180,210,307 
ตนทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง 23,560,421 23,126,660 
ตนทุนโดยตรงของกิจการสปา 179,466,371 178,965,644 
ตนทุนขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 3,075,756,278 2,990,294,007 
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย - 232,298,543 
ตนทุนขายการจัดจําหนายและผลิตสินคา 1,671,776,887 1,960,127,660 
คาใชจายในการขาย 7,043,130,086 6,602,231,762 
คาใชจายในการบริหาร 1,675,986,076 1,749,058,239 
คาตอบแทนผูบริหาร 101,521,818 118,020,058 
รวมคาใชจาย 16,234,317,886 16,496,983,179 
   
กําไรจากการดําเนนิงาน 2,094,158,343 2,920,390,379 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 168,653,858 115,649,039 
   
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 2,262,812,201 3,036,039,418 
ตนทุนทางการเงนิ (458,074,968) (457,505,229) 
   
กําไรกอนภาษีเงินได 1,804,737,233 2,578,534,189 
ภาษีเงินได (316,059,664) (598,357,635) 
กําไรสุทธิสําหรับป 1,488,677,569 1,980,176,554 
   
การแบงปนกําไรสุทธิสําหรับป   
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 1,400,315,993 1,892,286,051 
สวนที่เปนของผูถอืหุนสวนนอย 88,361,576 87,890,503 

 1,488,677,569 1,980,176,554 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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37 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 
กลุมบริษัทและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ถึงรอยละ 7.5 และบริษัทจายสมทบให
ในอัตรารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ีบริหาร โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย 
จํากัด ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด 
 

38 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 
 
บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด  
 
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ไมเนอร  
อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด จากหุนสามัญจํานวน 60,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 
200,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ซึ่งคิดเปนจํานวนเงิน 14 ลานบาท 
 


