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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 ประเทศศรีลังกา เปนตน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปน้ี 
 

2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 

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

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 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และ 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี 
 

ก) แมบทการบัญชี 
 

แมบทการบัญชีฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง 

 

มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และบริษัทไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันท่ีมีผลบังคับใช 
ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนพนักงานซึ่งถือปฏิบัติแลว มีดังตอไปน้ี 

 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7  (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8  (ปรับปรุง 2552) เรื่องนโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10  (ปรับปรุง 2552) เรื่องเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11  (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16  (ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17  (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18  (ปรับปรุง 2552) เรื่องรายได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23  (ปรับปรุง 2552) เรื่องตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24  (ปรับปรุง 2552) เรื่องการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 เรื่องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออก

จากงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27  (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28  (ปรับปรุง 2552) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และ 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ) 

 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง (ตอ) 

 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 (ตอ) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31  (ปรับปรุง 2552) เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33  (ปรับปรุง 2552) เรื่องกําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34  (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36  (ปรับปรุง 2552) เรื่องการดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37  (ปรับปรุง 2552) เรื่องประมาณการหนี้สิน  และหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น  และ

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38  (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40  (ปรับปรุง 2552) เรื่องอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่องการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3  
   (ปรับปรุง 2552) 

เรื่องการรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5  
   (ปรับปรุง 2552) 

เรื่องสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6  เรื่องการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบับที่ 15 

เรื่องสัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20  (ปรับปรุง 2552) เรื่องการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผย

ขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21  (ปรับปรุง 2552) เรื่องผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ 
 

ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงดังกลาวจะไมมี
ผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ ยกเวนเรื่องที่อธิบายในลําดับตอไป 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และ 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ) 
 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง (ตอ) 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) ไดกําหนดหามแสดงรายการรายไดและคาใชจายในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
สวนของผูถือหุน กิจการสามารถเลือกแสดงงบเด่ียว (งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) หรือสองงบ (งบกําไรขาดทุน และ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ในกรณีที่กิจการมีการปรับปรุงยอนหลัง หรือจัดประเภทรายการใหม กิจการตองแสดง 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ ตนงวดของงวดที่นํามาเปรียบเทียบลาสุด นอกเหนือจากการแสดงงบ ณ วันสิ้นงวดปจจุบัน  
และ ณ วันสิ้นงวดกอน อยางไรก็ดีสําหรับงบการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
และเปนรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่กิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) มาใชแตกิจการสามารถเลือกที่จะ
แสดงงบแสดงฐานะการเงินเพียงสองงบโดยไมแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันตนงวดของงวดที่นํามาเปรียบเทียบ  
กลุมบริษัทจะเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาปฏิบัติต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ. 2554  

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เก่ียวของกับภาษีเงินได ซึ่งรวมถึงภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
หน้ีสินหรือสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณจากจํานวนที่คาดวาจะตองจายแก หรือไดรับคืนจาก
หนวยงานจัดเก็บภาษี โดยใชอัตราภาษีซึ่งกฎหมายภาษีอากรที่บังคับใชอยูหรือที่คาดวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้น
รอบระยะเวลาที่รายงาน ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณโดยอางอิงจากผลแตกตางช่ัวคราวของฐานภาษีของ
สินทรัพยหรือหน้ีสิน และมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหน้ีสินน้ันคูณดวยอัตราภาษีสําหรับงวดที่กิจการคาดวา
จะไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือในงวดที่กิจการคาดวาจะตองจายชําระหน้ีสินภาษี 
กลุมบริษัทจะเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาปฏิบัติต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยการปรับปรุงยอนหลัง  
ซึ่งคาดวานาจะทําใหมีเกิดรายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และมีผลกระทบตอกําไรสะสมและคาใชจายภาษีเงินได 
ผูบริหารของกิจการอยูในระหวางการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) กําหนดใหกิจการตองรวมตนทุนที่ประมาณในเบื้องตนสําหรับการรื้อ 
การขนยาย และการบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพยซึ่งเปนภาระผูกพันของกิจการเปนสวนหน่ึงของราคาทุนของ
สินทรัพย กิจการตองคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสวนประกอบของที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละสวนแยกตางหาก
จากกันเมื่อสวนประกอบแตละสวนน้ันมีตนทุนที่มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับตนทุนทั้งหมดของสินทรัพยน้ัน 
มาตรฐานที่มีการปรับปรุงใหมกําหนดใหกิจการตองทบทวนอายุการใหประโยชน มูลคาคงเหลือ และวิธีการคิด 
คาเสื่อมราคาอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบปบัญชี กลุมบริษัทจะเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาปฏิบัติต้ังแต  
1 มกราคม พ.ศ. 2554 ทั้งน้ี ผูบริหารของกลุมบริษัทอยูในระหวางการประเมินผลกระทบจากการปฎิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และ 

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ) 
 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง (ตอ) 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) กําหนดใหกิจการตองกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน ซึ่งคือ
สกุลเงินที่ใชในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจหลักซึ่งกิจการดําเนินงานอยู รายการที่เปนเงินตราตางประเทศตอง
แปลงคาใหเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ ผลตางของอัตราแลกเปล่ียน
ที่เกิดขึ้นจากการชําระเงินของรายการที่เปนตัวเงินหรือจากการแปลงคารายการท่ีเปนตัวเงินในสกุลเงินตางประเทศ
ใหรับรูเปนกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีน้ัน การแปลงคาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในกลุมบริษัท
ซึ่งมีสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานแตกตางจากสกุลเงินที่ใชนําเสนองบการเงินตองแปลงคาโดย ก) สินทรัพยและ
หน้ีสินใหแปลงคาดวยอัตราปด ณ วันที่ของแตละงบแสดงฐานะการเงิน ข) รายไดและคาใชจายใหแปลงคาดวย
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ และ ค) ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนทั้งหมดใหรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
กลุมบริษัทจะเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาปฏิบัติต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยใชวิธีปรับปรุงยอนหลัง 
ผูบริหารของกิจการอยูในระหวางการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 

 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) ไดมีการเพ่ิมเติมคําจํากัดความของบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
โดยใหรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมรวมในกิจการ การรวมคาที่กิจการเปนผูรวมคา และโครงการ
ผลประโยชนตอบแทนหลังออกจากงานของพนักงานของกิจการ กลุมบริษัทจะเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ี 
มาปฏิบัติต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่งจะมีผลกระทบเฉพาะการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเทาน้ัน 

 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) ใหขอกําหนดสําหรับการแสดงรายการและการวัดมูลคาของ
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน กิจการตองแสดงรายการอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเปนรายการแยกตางหากใน 
งบแสดงฐานะการเงิน กิจการสามารถวัดมูลคาไดสองวิธี คือ วิธีราคาทุน และวิธีมูลคายุติธรรม สําหรับวิธีมูลคา
ยุติธรรมกิจการตองรับรูผลตางจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมในงบกําไรขาดทุน กลุมบริษัทจะเริ่มนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาปฏิบัติต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยกลุมบริษัทจะใช วิธีราคาทุน ในการวัดมูลคา 
ซึ่งคาดวาจะตองมีการจัดประเภทรายการใหมซึ่งเดิมแสดงรวมในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และ 

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ) 
 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง (ตอ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ียังคงกําหนดให
บันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบัติตามวิธีซื้อ โดยที่มีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญบางประการ เชน รายการจาย
เพ่ือซื้อธุรกิจตองบันทึกดวยมูลคายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ รวมถึงสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายที่จัดประเภท
เปนหน้ีสินซึ่งตองวัดมูลคาภายหลังการรวมธุรกิจโดยผลตางจะรับรูในงบกําไรขาดทุน ในการรวมธุรกิจแตละครั้ง
กิจการสามารถเลือกวิธีในการวัดมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกลงทุนไดโดยวัดตามมูลคายุติธรรม 
หรือมูลคาของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของผูถูกซื้อตามสัดสวนของหุนที่ถือโดยผูที่ไมมีอํานาจควบคุม ตนทุนที่เก่ียวของ
กับการรวมธุรกิจรับรูเปนคาใชจาย กลุมบริษัทจะเริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมาปฏิบัติสําหรับการรวมธุรกิจ
ต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
 

2.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
บริษัทยอยหมายถึงกิจการ(ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการ
ดําเนินงาน และโดยท่ัวไปแลวกลุมบริษัทจะถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงมากกวาก่ึงหน่ึง ในการประเมินวากลุมบริษัทมี 
การควบคุมบริษัทอื่นหรือไม กิจการตองพิจารณาถึงการมีอยูและผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดที่กิจการ
สามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดซึ่งกิจการอื่นถืออยูดวย  
กลุมบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมต้ังแตวันที่กลุมบริษัทควบคุมบริษัทยอยจนกระทั่งอํานาจ
ควบคุมจะหมดไป 
 
กลุมบริษัทบันทึกการซื้อบริษัทยอยดวยวิธีการซื้อและแสดงตนทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่จายไปหรือดวยมูลคา
ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให หรือดวยภาระหน้ีสินซึ่งกลุมบริษัทตองรับผิดชอบต้ังแตวันที่ไดบริษัทยอยมา รวมถึง
ตนทุนอื่นที่เก่ียวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งบริษัทยอย สินทรัพยและหน้ีสินที่ระบุได ซึ่งไดจากการซื้อบริษัทยอยจะถูก
วัดมูลคาเริ่มแรกในวันที่ไดบริษัทยอยน้ัน ที่มูลคายุติธรรมโดยรวมสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยดวย 
 
ตนทุนการไดบริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่กลุมบริษัทจะไดรับ 
จะบันทึกเปนคาความนิยม ตนทุนการไดบริษัทยอยที่ตํ่ากวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย
จะรับรูในงบกําไรขาดทุนทันที 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.13 อธิบายนโยบายการบัญชีเก่ียวกับคาความนิยม รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และ
รายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลจากรายการระหวางกันของกิจการที่อยูในกลุมบริษัท จะถูก 
ตัดบัญชีออกไป เวนแตรายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาแลววามขีอบงช้ีวาสินทรัพยน้ันเกิดการดอยคา  
 

กลุมบริษัทจะเปล่ียนนโยบายการบัญชีของบริษัทในกรณีที่จําเปนเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของบริษัท 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงดวยวิธีราคาทุน 
 

รายช่ือของบริษัทยอยหลักของกลุมบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 ก)  
 

2.4 เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 
 

บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปคือการที่กลุมบริษัทถือหุน 
ที่มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด กิจการรวมคาเปนกิจการที่กลุมบริษัท 
มีอํานาจควบคุมรวมกัน 
 

เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคารับรูเริ่มแรกดวยราคาทุนและใชวิธีสวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวม กลุม
บริษัทรับรูเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งไดรวมคาความนิยมที่ระบุไวเมื่อไดมา (สุทธิจากคาเผ่ือการดอยคาสะสม)  
 

สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและกิจการรวมคาที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาจะรวมไวในงบกําไร
ขาดทุน และความเคล่ือนไหวในบัญชีสวนเกินจากการตีมูลคายุติธรรมภายหลังการไดมาจะรวมไวเปนสวนหน่ึงของบัญชี
สวนเกินทุน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน 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 งบการเงินรวมนําเสนอ 
ในสกุลเงินบาท 
 
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 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม และเงินลงทุน
ระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองสูงซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไวในสวนของหนี้สิน
หมุนเวียนในงบดุล แตแสดงหักจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด สําหรับการแสดงงบกระแสเงินสด 
 

2.8 ลูกหน้ีการคา 
 
ลูกหน้ีการคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหน้ี และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคาตามบัญชีของ
ลูกหน้ีการคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหน้ีการคา หน้ีสูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุนโดยถือเปน
สวนหน่ึงของคาใชจายในการบริหาร 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.9 สินคาคงเหลือ 

 
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ีย
ถวงนํ้าหนัก ตนทุนของการซื้อประกอบดวยราคาซื้อ และคาใชจายที่เก่ียวของโดยตรงกับการซื้อสินคาน้ัน เชน คาอากรขาเขา
และคาขนสง หักดวยสวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําประกอบดวย 
คาวัตถุดิบ คาแรงทางตรง คาใชจายอื่นทางตรง และคาโสหุยในการผลิตซึ่งปนสวนตามเกณฑการดําเนินงานตามปกติ 
มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาปกติที่คาดวาจะขายไดของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพ่ือใหสินคาน้ัน
สําเร็จรูปรวมถึงคาใชจายในการขาย  กลุมบริษัทบันทึกบัญชีคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพ
เทาที่จําเปน 
 

2.10 หนวยของสิทธิในสถานท่ีพักผอนโดยแบงเวลา 
 
กลุมบริษัทบันทึกหนวยของสิทธิในสถานท่ีพักผอนโดยแบงเวลาเพ่ือขายในราคาทุน ซึ่งประกอบดวย ราคาท่ีไดมาบวกตนทุน 
ที่เก่ียวของโดยตรงกับการไดมาซึ่งหนวยของสิทธิในสถานที่พักผอนโดยแบงเวลา 
 

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

2.12 เงินลงทุนอ่ืน 
 
กลุมบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคาเปนสองประเภทคือ 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย และเงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทข้ึนอยูกับจุดมุงหมายขณะลงทุน ฝายบริหารจะเปน 
ผูกําหนดการจัดประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเปนระยะ 
 
(1) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไวโดยไมระบุชวงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคลองหรือ

เมื่ออัตราดอกเบี้ยเปล่ียนแปลง ไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตกรณีที่ฝายบริหารแสดงเจตจํานงที่จะถือไว
ในชวงเวลานอยกวา 12 เดือนนับแตวันที่ในงบดุล ก็จะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน หรือเวนแตกรณีที่ฝายบริหาร
มีความจําเปนที่ตองการขายเพ่ือเพ่ิมเงินทุนดําเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน 

 
(2) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.12 เงินลงทุนอ่ืน (ตอ) 

 
ตราสารทุนที่อยูในความตองการของตลาดที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงในงบดุลดวยมูลคายุติธรรม 
มูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่อยูในความตองการของตลาดคํานวณโดยอางอิงจากราคาเสนอซื้อในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย ขณะปดทําการ ณ วันที่ในงบดุล ราคาตามบัญชีที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงไดบันทึกเปนสวนเกินทุนจากการ 
ตีมูลคายุติธรรมและแสดงภายใตสวนของผูถือหุน 
 
เงินลงทุนทั่วไปแสดงในงบดุลดวยราคาทุนหักดวยการดอยคา 
 
กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนตอเมื่อมีขอบงช้ีวาเงินลงทุนน้ันอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคารวมไวในงบกําไรขาดทุน 
 
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนน้ัน จะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน กรณีที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไป
บางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักดวยราคาตามบัญชีจากจํานวน
ทั้งหมดที่ถือไว 
 
เมื่อเงินลงทุนที่มีการปรับมูลคายุติธรรมในสวนของผูถือหุน ไดขายออกไปหรือมีการดอยคา ผลสะสมของการปรับมูลคา
ยุติธรรมที่บันทึกไวในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกไปเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน 
 

2.13 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 
ตนทุนการพัฒนาแฟรนชายส 
 
ตนทุนที่เกิดขึ้นเพ่ือการพัฒนาแฟรนชายสใหม ซึ่งเก่ียวของกับการออกแบบภัตตาคารและการทดสอบผลิตภัณฑใหมรับรู
เปนสินทรัพยไมมีตัวตนในจํานวนไมเกินรายจายที่คาดวาจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต สวนรายจาย 
ในการพัฒนาอ่ืนรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุนการพัฒนาที่ไดรับรูเปนคาใชจายไปแลวในงวดกอนไมสามารถรับรู
เปนสินทรัพยในงวดถัดไป การทยอยตัดจําหนายตนทุนการพัฒนาที่บันทึกเปนสินทรัพยจะเริ่มตนต้ังแตเมื่อเริ่ม
ดําเนินงานแฟรนชายสเพ่ือการพาณิชยโดยตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนเปน
ระยะเวลาประมาณ 3 - 20 ป ตนทุนการพัฒนาที่บันทึกเปนสินทรัพยจะไมมีการตีราคาเพ่ิม แตจะมีการทบทวนราคาตาม
บัญชีใหมในแตละปและปรับปรุงหากการดอยคาเกิดขึ้น 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.13 สินทรัพยไมมีตัวตน (ตอ) 
 

คาลิขสิทธ์ิแฟรนชายส 
 

รายจายที่เกิดขึ้นเพ่ือใหไดมาซึ่งสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการคา และใบอนุญาตของแฟรนชายสตาง ๆ บันทึกไวเปน
สินทรัพยไมมีตัวตนและตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรง ตลอดอายุสัญญาเปนระยะเวลา 10 - 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 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเปนสินทรัพยโดยคํานวณจากตนทุนในการไดมา
และการดําเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ันสามารถนํามาใชงานไดตามประสงค โดยจะตัดจําหนายตลอดอายุ
ประมาณการใหประโยชนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 - 10 ป 
 

ตนทุนที่ใชในการพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรใหบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุนโดยตรงในการ
จัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรที่กลุมบริษัทเปนผูดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
เปนเวลาเกินกวาหน่ึงปจึงจะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ตนทุนโดยตรงรวมถึงตนทุนพนักงานที่ทํางานในทีมพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจายที่เก่ียวของในจํานวนเงินที่เหมาะสม 
 

คาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรใหสูงขึ้นกวาเมื่อไดมาใหบันทึกเปนตนทุนเพ่ือการพัฒนา
และบวกรวมไวในตนทุนเพ่ือไดมาซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอรน้ัน ตนทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจะรับรูเปน
สินทรัพยและตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนตามประมาณการแตไมเกิน 3 - 10 ป 
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2.14 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 
สวนปรับปรุงอาคาร 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 
 
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทันที 
 
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 
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2.14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 
 

รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนาย คํานวณโดยการเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี และจะ
รวมไวในงบกําไรจากการดําเนินงาน 
 

ดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินมาใชในการไดมาซึ่ง ที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ  ไดบันทึกเปนสวนหน่ึงของตนทุนของสินทรัพยน้ัน
ตลอดชวงเวลาการกอสรางและเตรียมสินทรัพยน้ันใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค ตนทุนการกูยืมอื่นรับรู
เปนคาใชจาย ตนทุนการกูยืมประกอบดวย 
- ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และจากเงินกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
- จํานวนที่ตัดบัญชีสวนลดหรือสวนเกินที่เก่ียวกับการกูยืม 
- จํานวนที่ตัดบัญชีรายจายที่เก่ียวกับการจัดการกูยืม 
- คาใชจายทางการเงินที่เกิดจากสัญญาเชาทางการเงิน 
 

อัตราการต้ังขึ้นเปนทุนที่ใชคํานวณตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพย คือ อัตราดอกเบี้ยถัวเฉล่ียของ 
ยอดเงินกูในระหวางป ในกรณีที่เงินกูยืมเกิดขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือซื้อ กอสรางหรือผลิตสินทรัพย จํานวนตนทุนการกูยืม 
ที่รวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจะเปนตนทุนการกูยืมที่เกิดจริงในระหวางงวดของเงินกูน้ันหักดวยรายไดที่เกิดจาก 
การนําเงินกูดังกลาวไปลงทุนเปนการช่ัวคราว   

 

2.15 สิทธิการเชา 
 

สิทธิการเชาไดบันทึกเปนสินทรัพยและตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา สิทธิการเชาจะไมมีการ
เปล่ียนแปลงมูลคาใหม แตจะมีการทบทวนราคาตามบัญชีใหมในแตละปและปรับปรุงการการดอยคาเกิดขึ้น 

 

2.16 การดอยคาของสินทรัพย 
 

สินทรัพยที่มีอายุการใหประโยชนไมจํากัด (เชน คาความนิยม) ซึ่งไมมีการตัดจําหนายจะถูกทดสอบการดอยคาเปนประจํา
ทุกป สินทรัพยอื่นที่มีการตัดจําหนายจะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงช้ีวาราคาตามบัญชี
อาจตํ่ากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคา
สุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการ 
ใชสินทรัพยซึ่งจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได เพ่ือวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา 
สินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินนอกเหนือจากคาความนิยมซึ่งรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาไปแลว จะถูกประเมิน
ความเปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา ณ วันที่ในงบดุล 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

26 

 
2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
2.17 สัญญาเชาระยะยาว 

 
กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูเชา 

 
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณซึ่งผูเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทั้งหมดถือเปน
สัญญาเชาการเงิน ซึ่งจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของ
จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหน้ีสินและ
คาใชจายทางการเงินเพ่ือใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหน้ีสินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญา
เชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของ
สัญญาเชาเพ่ือทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพยที่เหลืออยู สินทรัพย 
ที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชา แลวแต
ระยะเวลาใดจะนอยกวา 
 
สัญญาระยะยาวเพ่ือเชาสินทรัพยซึ่งผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ 
สัญญาเชาน้ันถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีไดรับจาก
ผูใหเชา) จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชาน้ัน 
 
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพ่ิมที่ตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึก
เปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกน้ันเกิดขึ้น 
 
กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูใหเชา 
 
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกในงบดุลเปนลูกหน้ีสัญญาเชาทางการเงินดวยมูลคาปจจุบันของจํานวน
เงินที่จายตามสัญญาเชา ผลตางระหวางยอดรวมของลูกหน้ีเบื้องตนกับมูลคาปจจุบันของลูกหน้ีบันทึกเปนรายไดทางการเงิน 
รายไดจากสัญญาเชาระยะยาวรับรูตลอดอายุของสัญญาเชาโดยใชวิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะทอนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด 
 
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานรวมแสดงอยูในงบดุลในสวนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และตัดคาเสื่อมราคา
ตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัทซึ่งมี
ลักษณะคลายคลึงกัน รายไดคาเชา (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจท่ีไดจายใหแกผูใหเชา) รับรูดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลา
การใหเชา 
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2.18 เงินกูยืม 

 
เงินกูยืมรับรูเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น เงินกูยืมวัดมูลคา
ในเวลาตอมาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ผลตางระหวางสิ่งตอบแทน (หักดวยตนทุน 
การจัดทํารายการท่ีเกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลคาที่จายคืนเพ่ือชําระหน้ีน้ันจะรับรูในงบกําไรขาดทุนตลอดชวงเวลาการกูยืม  
 
เงินกูยืมจัดประเภทเปนหน้ีสินหมุนเวียนเมื่อกลุมบริษัทไมมีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขใหเล่ือนชําระหน้ีออกไปอีกเปน
เวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันที่ในงบดุล 
 

2.19 ประมาณการหนี้สิน 
 
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสิน (ซึ่งไมรวมถึงประมาณการหน้ีสินสําหรับผลตอบแทนพนักงาน) อันเปน 
ภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่จัดทําไว อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีตซึ่งการชําระ
ภาระผูกพันน้ันมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการ 
ที่นาเช่ือถือของจํานวนที่ตองจาย ในกรณีที่กลุมบริษัทคาดวาประมาณการหน้ีสินเปนรายจายที่จะไดรับคืน กลุมบริษัท 
จะบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากเม่ือคาดวานาจะไดรับรายจายน้ันคืนอยางแนนอน 
 

2.20 ผลประโยชนพนักงาน 
 
กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพซึ่งเปนแผนการจายสมทบตามที่กําหนดไว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัท และมีการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดรับ
เงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัทที่เก่ียวของ เงินจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึก
เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการน้ัน 
 
กลุมบริษัทจัดใหมีผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางหรือเกษียณอายุเพ่ือจายใหแกพนักงานตามกฎหมายแรงงาน 
ของประเทศไทย ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทบันทึกหน้ีสินผลประโยชนพนักงานคํานวณโดยผูเช่ียวชาญ
ทางคณิตศาสตรประกันภัยดวยเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Technique) อันเปน
ประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในอนาคตและคํานวณคิดลดโดยใชอัตราดอกเบี้ยของ
พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนดในเวลาใกลเคียงกับกําหนดชําระของหน้ีสินดังกลาว โดยกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจาย
ในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปจจัยอื่น ทั้งน้ี คาใชจาย 
ที่เก่ียวของกับผลประโยชนพนักงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเพ่ือกระจายตนทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน 
โดยผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 
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2.21 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
กลุมบริษัทไมรับรูภาษีเงินไดคางจายและภาษีเงินไดคางรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากผลแตกตางช่ัวคราวระหวางฐานภาษี
ของสินทรัพยและหน้ีสิน และมูลคาตามงบการเงิน ผลแตกตางช่ัวคราวที่สําคัญเกิดจากคาเสื่อมราคาของอาคารและ
อุปกรณ การต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ คาเผ่ือสินคาลาสมัย คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย หน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 
ยอดยกมาของผลขาดทุนทางภาษี และผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและฐานภาษี 

 
2.22 ทุนเรือนหุน 

 
หุนสามัญจะจัดประเภทไวเปนสวนของผูถือหุน   
 
ตนทุนที่เพ่ิมขึ้นเก่ียวกับการออกหุนใหมหรือสิทธิในการซ้ือขายหุนที่จายออกไปโดยไมรวมถึงกรณีการรวมธุรกิจ แสดง
รายการดังกลาวดวยจํานวนเงินสุทธิจากภาษีไวเปนรายการหักในสวนของผูถือหุน โดยนําไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ไดรับ
จากการออกหุน  
 
สิ่งตอบแทนที่จายออกไปและเกี่ยวของโดยตรงกับการที่บริษัทซื้อคืนหุนสามัญของบริษัทซึ่งรวมถึงตนทุนเพ่ิมเติมที่จาย
ออกไปภายนอกสุทธิจากภาษีเงินไดแลว จะรับรูเปนหุนทุนซื้อคืนและแสดงเปนรายการหักจากยอดรวมของสวนของ 
ผูถือหุนจนกวาหุนทุนซื้อคืนดังกลาวจะถูกยกเลิกไป สิ่งตอบแทนใดๆ ที่ไดรับจากการขายหรือนําหุนทุนซื้อคืน
ออกจําหนายใหมจะแสดงรวมไวในสวนของผูถือหุน 

 
2.23 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายแกผูถือหุนเดิม 
 
บริษัทไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม เงินสดรับจากการขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
หลังจากหักคาใชจายที่เก่ียวของแลวไดแสดงไวภายใตหัวขอ “ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ” ในสวนของผูถือหุนสามัญ 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีเสนอใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 
 
พนักงานและผูบริหารจํานวนหน่ึงของกลุมบริษัทไดรับการอนุมัติจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ ในกรณีที่มีการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ จะไมรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาว เงินที่ไดรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญหักดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นจะบันทึกเปนทุนเรือนหุน 
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2.24 การรับรูรายได 
 

รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรมโดยสวนใหญประกอบดวย รายไดคาหองพัก คาขายอาหารและเครื่องด่ืม และ
บริการท่ีเก่ียวของอื่นจะบันทึกเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว 
 

รายไดคาขายอาหารและเครื่องด่ืมรับรูเปนรายไดเมื่อสงของและใหบริการแลวที่จํานวนสุทธิจากภาษีขายและสวนลด 
 

รายไดคาเชาจากกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพยจะรับรูเปนรายไดตามอัตราที่ระบุในสัญญาเชา รายไดคาเชารับลวงหนา
จะรับรูเปนรายไดในจํานวนที่เทา ๆ กัน ตลอดระยะเวลาของสัญญาเชา 

 

รายไดจากกิจการบันเทิงจะรับรูเปนรายไดเมื่อมีการแสดง 
 

รายไดจากการผลิตและจัดจําหนาย จะรับรูเปนรายไดเมื่อสงมอบสินคาใหแกลูกคา และรับรูรายไดจากการขายสินคาใหแก
หางสรรพสินคาตามจํานวนสินคาที่หางสรรพสินคาขายได รายไดจากการขายเปนจํานวนที่สุทธิจากภาษีขายและสวนลด 

 

รายไดจากการบริหารจัดการ จะรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว 
 

รายไดจากกิจการสปารับรูเปนรายไดเมื่อสงของและใหบริการแลวที่จํานวนสุทธิจากภาษีขายและสวนลด 
 

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

 

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

 

2.25 การจายเงินปนผล 
 

เงินปนผลที่จายประจําป บันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัทและบริษัทยอยไดอนุมัติการจายเงินปนผลน้ัน 

 

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 และการผิดนัดชําระหน้ีและการพิจารณาแนวโนมของตลาด 
 

3.2 การดอยคาของคาความนิยม 
 

กลุมบริษัททดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกป ตามท่ีไดกลาวในหมายเหตุขอ 2.13 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด พิจารณาจากการคํานวณมูลคาจากการใช การคํานวณดังกลาวอาศัยการประมาณการ 
ของผูบริหาร 
 

3.3 อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 
 

ฝายบริหารเปนผูประมาณการอายุการใชงานสําหรับอาคารและอุปกรณ 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 สําหรับการประมาณการหน้ีสินคาตอบแทนพนักงานเกษียณอายุอางอิงจากสภาวะของตลาดในปจจุบัน 
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4 การจัดการความเส่ียง 

 
4.1 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 

 
กิจกรรมของกลุมบริษัทยอมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งไดแก การเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศและการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุมบริษัทจึงแสวงหาวิธีการลด
ผลกระทบท่ีทําใหเสียหายตอผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุมบริษัทใหเหลือนอยที่สุดเทาที่เปนไปได กลุมบริษัทจึง
ใชเครื่องมือทางการเงิน ตัวอยางเชน สัญญาอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย และสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา เพ่ือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
 
การจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่เก่ียวกับสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยของกลุมบริษัทดําเนินงานโดยฝายบริหารเงิน
สวนกลางของกลุมบริษัท ฝายบริหารเงินสวนกลางของกลุมบริษัทจะช้ีประเด็น ประเมิน และปองกันความเสี่ยงทางการเงิน
ดวยการรวมมือกันทํางานอยางใกลชิดกับหนวยปฏิบัติงานตางๆ ภายในกลุมบริษัท กลุมบริษัทปฏิบัติตามหลักการโดย
ภาพรวมเพ่ือจัดการความเส่ียงและนโยบายที่เก่ียวของไวเปนลายลักษณอักษรเพ่ือครอบคลุมความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศ ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย และใชตราสารอนุพันธทางการเงิน ทั้งน้ีกลุมบริษัทไมมีนโยบายที่จะใช
เครื่องมือทางการเงินเพ่ือเก็งกําไรหรือซื้อขาย 
 
4.1.1  สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย  

 
กลุมบริษัทบันทึกสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เกิดรายการ 
 
ในการทําสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย กลุมบริษัทไดทําขอตกลงกับคูสัญญาที่จะแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศ และอัตราดอกเบี้ยโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ไดตกลงกันลวงหนา การแลกเปล่ียนเงินตนใน
สกุลเงินที่ตางกันจะทําเมื่อวันเริ่มแรกของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศดวยอัตราแลกเปลี่ยนที่ไดตกลงกัน
ไว และจะทําการแลกเปล่ียนสกุลเงินที่ตรงขามกันในจํานวนเดียวกันระหวางระยะเวลาของสัญญาและเมื่อถึง
กําหนดตามสัญญา รายการลูกหน้ีและเจาหน้ีตามสัญญาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชี 
กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน คูสัญญาแต
ละฝายจะจายและรบัดอกเบี้ยตามท่ีตกลงกันลวงหนาในรูปของสกุลเงินที่แตกตางกันตลอดอายุสัญญา สวน
แตกตางที่จะตองจายหรือรับตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยไดบันทึกไวเปนสวนหน่ึงของ
ดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจายตลอดระยะเวลาตามขอตกลง 
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4 การจัดการความเส่ียง (ตอ) 
 
4.1 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ตอ) 

 
4.1.2  สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 
กลุมบริษัทบันทึกสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่เกิดรายการ 
 
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาชวยปองกันกลุมบริษัทจากความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนดวย
การกําหนดอัตราท่ีจะใชรับรูสินทรัพยที่เปนสกุลเงินตางประเทศซึ่งจะไดรับจริง หรือที่จะใชรับรูหน้ีสินที่เปน 
สกุลเงินตางประเทศซึ่งจะตองจายชําระ จํานวนที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากจํานวนเงินที่จะไดรับจริงจากสินทรัพยหรือ
ที่จะตองจายชําระหน้ีสิน จะนําไปหักกลบกับมูลคาที่เปล่ียนแปลงไปของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาที่เก่ียวของ รายการกําไรและรายการขาดทุนจากเครื่องมืออนุพันธจะนํามาหักกลบกันในการนําเสนอ
รายงานทางการเงิน คาธรรมเนียมในการทําสัญญาแตละฉบับจะตัดจําหนายตามอายุของแตละสัญญา (ถามี)  
 

4.1.3  สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยชวยปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ผลตางที่จะตองจาย
หรือจะไดรับตามสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยไดบันทึกไวเปนสวนหน่ึงของดอกเบี้ยจายตลอดระยะเวลา 
ตามขอตกลง 
 

4.2 การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 
 
วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทน้ันเพ่ือดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน่ือง
ของกลุมบริษัทเพ่ือสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพ่ือดํารงไวซึ่งโครงสราง
ของทุนที่เหมาะสมเพ่ือลดตนทุนทางการเงินของทุน  
 
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมบริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแก
ผูถือหุน การออกหุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพ่ือลดภาระหน้ีสิน 
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4 การจัดการความเส่ียง (ตอ) 

 
4.3 การจัดการความเส่ียงจากความผันผวนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

 

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

5 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี  
 
นโยบายการบัญชีเร่ืองผลประโยชนพนักงาน  
 
ในป พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทไดเลือกที่จะนํามาตรฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชนพนักงานมาใชกอนวันที่มีผลบังคับ  
ในการเริ่มนํามาตรฐานดังกลาวมาใช กลุมบริษัทไดปรับงบการเงินยอนหลังเสมือนวาบริษัทใชนโยบายการบัญชีดังกลาว 
มาโดยตลอด ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชี ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงไดปรับปรุงยอดกําไรสะสมยกมา  
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 จํานวน 98.96 ลานบาท และ 22.29 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษัทที่แสดงเปรียบเทียบ ตามลําดับ 

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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6 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 
6.1 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ 

 
กลุมบริษัทและบริษัทดําเนินกิจการในหลายธุรกิจ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจของงบการเงินรวมมีดังตอไปนี้  

 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ลานบาท) 

 
 

ธุรกิจโรงแรม 
ธุรกิจใหเชา 
ศูนยการคา 

 
ธุรกิจบันเทิง 

 
ธุรกิจสปา 

ธุรกิจขายอาหาร 
และเครื่องดื่ม 

ธุรกิจพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย 

ธุรกิจ 
จัดจําหนาย 

 
ธุรกิจการผลิต 

 
ธุรกิจการจัดการ 

ธุรกิจลงทุน 
ในบริษัทอื่น 

 
รวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
                       

บุคคลภายนอก 4,323 4,332 388 426 120 94 296 315 9,883 9,484 205 - 1,592 723 1,087 656 246 430 - - 18,140 16,460 
กิจการที่เกี่ยวของกัน 42 45 91 76 - - 3 3 - 2 1,237 - - - - - 760 546 - - 2,133 672 

รายการระหวางกัน (42) (45) (91) (76) - - (3) (3) - (2) (1,237) - - - - - (760) (546) - - (2,133) (672) 

รายไดสุทธ ิ 4,323 4,332 388 426 120 94 296 315 9,883 9,484 205 - 1,592 723 1,087 656 246 430 - - 18,140 16,460 

                       
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 2,048 2,102 253 280 53 43 86  106 6,693 6,404 56 - 930 435 105 74 1,006 976 - - 11,230 10,420 

รายการระหวางกัน (24) (20) (77) (61) 34 27 33 30 - (2) - - - (1) - - (760) (546) - - (794) (573) 

ผลการดําเนินงานตามสวนงานสุทธ ิ 2,024 2,082 176 219 87 70 119 136 6,693 6,402 56 - 930 434 105 74 246 430 - - 10,436 9,847 

 

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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6 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 
6.1 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ (ตอ) 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ลานบาท) 

   ธุรกิจใหเชา     ธุรกิจขายอาหาร ธุรกิจพัฒนา ธุรกิจ ธุรกิจ  ธุรกิจลงทุน รายการ   

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

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
                         

โครงการระหวาง                         
   การพัฒนา 3,772 855 - - - - - - - - 348 2,069 33 33 - - - - - - 134 - 4,287 2,957 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 7,074 7,690 633 712 105 104 32 42 2,236 2,273 - - 151 98 147 159 8 10 75 20 378 - 10,839 11,108 

สินทรัพยอื่น 7,342 5,130 647 371 5 6 297 257 5,948 5,707 3,077 647 772 1,865 325 320 2,892 2,794 25,136 20,007 (28,781) (22,898) 17,660 14,206 

รวมสินทรัพย 18,188 13,675 1,280 1,083 110 110 329 299 8,184 7,980 3,425 2,716 956 1,996 472 479 2,900 2,804 25,211 20,027 (28,269) (22,898) 32,786 28,271 

                         

เจาหนี้การคา 170 198 3 3 - - 1 2 618 651 - 1 86 47 220 266 - 32 - 1 - - 1,098 1,201 

เงินกูยืม 12,294 8,503 201 29 72 72 57 58 2,965 1,484 2,393 543 674 816 183 - 1,250 1,177 4,466 4,403 (21,664) (14,413) 2,891 2,672 

หุนกู - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,900 8,175 - - 10,900 8,175 

หนี้สินอื่น 1,544 2,181 656 730 13 17 67 67 1,696 2,465 920 31 196 867 24 177 584 578 817 662 (2,426) (3,606) 4,091 4,169 

รวมหนี้สิน 14,008 10,882 860 762 85 89 125 127 5,279 4,600 3,313 575 956 1,730 427 443 1,834 1,787 16,183 13,241 (24,090) (18,019) 18,980 16,217 
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6 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 
6.2 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร 

 
กลุมบริษัทไดมีการจัดการสวนงานธุรกิจทั่วโลกในลักษณะเดียวกัน สวนงานธุรกิจเหลาน้ีดําเนินงานในเขตภูมิศาสตรหลัก 
ดังน้ี 
 ลานบาท 
 รายได ผลการดําเนนิงานตามสวนงาน สินทรัพยรวม 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
       

ประเทศไทย 17,474 14,156 9,143 8,170 50,744 45,390 
ประเทศสิงคโปร 2,078 2,135 1,591 1,642 2,647 2,709 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 464 459 306 296 295 406 
ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส 143 157 102 113 2,087 1,101 
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส 19 92 16 90 - 16 
ประเทศอื่น 95 133 72 108 5,282 1,547 
รายการระหวางกนั (2,133) (672) (794) (572) (28,269) (22,898) 

 18,140 16,460 10,436 9,847 32,786 28,271 

 
7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
  บาท บาท บาท บาท 

     

 เงินสด 84,615,206 84,588,896 1,676,014 5,779,260 
 เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม 1,071,665,576 884,226,060 169,843,198 143,854,342 
 รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,156,280,782 968,814,956 171,519,212 149,633,602 

 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารมีอัตราถัวเฉล่ียประมาณรอยละ 0.1 ถึงรอยละ 1.52 ตอป (พ.ศ. 2552 : รอยละ 0.125 ถึงรอยละ 2 ตอป) 
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8 ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา 1,005,716,583 989,740,657 17,466,336 26,170,115 

หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (24,453,370) (20,102,517) (188,162) (217,822) 

ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ 981,263,213 969,638,140 17,278,174 25,952,293 

 
ลูกหน้ีการคาขางตนไดรวมลูกหน้ีที่มีปญหาในการชําระหน้ี กลุมบริษัทไดต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีการคา
เหลาน้ีแลว ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคาสามารถจําแนกตามอายุหน้ีไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 796,258,483 854,276,258 15,262,237 21,267,544 

คางชําระ     

นอยกวา 90 วัน 156,981,270 101,240,128 1,823,895 4,417,805 

91 ถึง 180 วัน 25,940,284 21,439,182 85,514 221,506 

มากกวา 181 วัน 26,536,546 12,785,089 294,690 263,260 

ลูกหน้ีการคา 1,005,716,583 989,740,657 17,466,336 26,170,115 

หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (24,453,370) (20,102,517) (188,162) (217,822) 

ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ 981,263,213 969,638,140 17,278,174 25,952,293 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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9 สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

อาหารและเครื่องด่ืม 48,478,062 48,252,841 2,713,929 2,495,984 
สินคาสําเร็จรูป (สุทธิจากคาเผ่ือ) 275,763,483 278,699,112 - - 
วัตถุดิบ (สุทธิจากคาเผ่ือ) 443,133,494 433,575,540 - - 
งานระหวางทํา 9,028,410 9,032,989 - - 
สินคาระหวางทาง 61,476,058 25,161,538 - - 
วัสดุสิ้นเปลืองและอื่น ๆ  112,105,435 59,426,161 2,661,788 2,828,693 

สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ 949,984,942 854,148,181 5,375,717 5,324,677 

 
ระหวางป พ.ศ. 2553 กลุมบริษัทกลับรายการคาเผ่ือสินคาลาสมัยในงบกําไรขาดทุนเปนจํานวน 6.6 ลานบาท 
 

10 ท่ีดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย - สุทธิ 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท 
   

ที่ดิน 96,864,162 31,633,734 
ที่ดินภายใตสัญญาเชา 440,771,216 - 
คากอสราง 1,787,853,481 630,727,301 
เครื่องตกแตงและติดต้ัง 203,958,825 93,601,984 
ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน 243,551,473 28,959,286 

อื่น ๆ  176,866,511 7,530,165 

 2,949,865,668 792,452,470 

หัก  สวนที่โอนเปนตนทุนขาย (531,144,188) (406,800,330) 

ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย - สุทธิ 2,418,721,480 385,652,140 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันในสัญญากอสรางโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยจํานวน  
12.3 ลานบาท (พ.ศ. 2552 : ไมมี) 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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11 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 

     

ลูกหน้ีอื่น 376,911,064 482,829,035 25,721,585 53,507,245 
คาใชจายจายลวงหนา 151,257,998 135,420,670 5,973,296 7,503,241 
ภาษีเงินไดจายลวงหนา 171,860,158 85,299,408 16,485,489 12,517,739 
เงินจายลวงหนาสําหรับคากอสราง 363,521,793 201,463,786 - - 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่น - 644,920,374 - 644,920,374 
อื่น ๆ 91,807,361 70,510,843 13,982,238 20,496,045 

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,155,358,374 1,620,444,116 62,162,608 738,944,644 
 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่นคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามท่ีระบุในสัญญา และไดรับชําระคืนทั้งหมดในป พ.ศ. 2553 
 
12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 

     

บริษัทยอย - - 6,629,390,044 6,659,262,048 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 1,535,859,281 1,353,096,582 24,284,460 24,284,460 
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม     
   และกิจการรวมคา 1,535,859,281 1,353,096,582 6,653,674,504 6,683,546,508 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

40 

 
12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 6,659,262,048 5,874,234,415 
ลงทุนเพ่ิมระหวางป  14,000,000 838,656,765 
การจัดสรรคืนทุนของหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (43,622,004) (43,622,004) 
การคืนทุนของบริษัทยอยที่เลิกกิจการ - (10,000,000) 
การจําหนายเงินลงทุน (250,000) (7,128) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 6,629,390,044 6,659,262,048 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดเปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยและหนวยลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั -วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

  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 75,249,998 
บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 10 100 10,000,000 - 
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 โรงแรมและใหเชาอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 0.25 100 250,000 - 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ขายอาหารและเครื่องดืม่ ประเทศไทย ผูถือหุน 327 99.72 2,302,662,067 997,171,903 
บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด ศูนยการคา ประเทศไทย ผูถือหุน 75 100 75,000,000 - 
บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (“MST”) ธุรกิจสปา ประเทศไทย ผูถือหุน 41 51(2) 20,910,000 - 
บริษัท สมุย บีช เรสซิเดน็ท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 1 100 1,000,000 - 
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 84,999,850 
บริษัท อารเอน็เอส โฮลดิ้ง จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย ผูถือหุน 26 100 13,140,822 - 
บริษัท ไมเนอรโกลบอล โซลชูัน่ จํากัด        
   (ชื่อเดิม “บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมชัน่ เทคโนโลยี จํากัด”) บริหารงาน ประเทศไทย ผูถือหุน 20 100 20,000,000 - 
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) 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั  - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
  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 - 
    (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 30,970,629 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 13 99.86(4) 13,604,886 73,252,671 
กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย ผูถือหุน 82 (5) 100 82,070,508 159,254,048 
AVC Club Developer Limited ขายหนวยของสิทธิในสถานที่พักผอนโดยแบงเวลา ประเทศมอริเชียส ผูถือหุน 0.03    
    (1,000 เหรียญสหรัฐฯ) 100 - - 
AVC Vacation Club Limited ขายหนวยของสิทธิในสถานที่พักผอนโดยแบงเวลา ประเทศมอริเชียส ผูถือหุน 0.03    
    (1,000 เหรียญสหรัฐฯ) 100 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย      6,629,390,044 1,474,516,784 

 
(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)  ทุนชําระแลวของกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย เปนการลงทุนในหนวยลงทุนประเภท ค และประเภท ง 
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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 
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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) 
        

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) - 
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 ลงทุนในบริษัทอืน่ 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)  ทุนชําระแลวของกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย เปนการลงทุนในหนวยลงทุนประเภท ค และประเภท ง 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

45 

 
12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

บริษัทภายใตบรษิัทยอยที่รวมในการจัดทํางบการเงินรวม มีดังตอไปน้ี 
 
 
 

งบการเงินเฉพาะบริษทั - วันที่ 31 ธันวาคม 

   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 

 ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึ้นในประเทศ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

บริษัทยอยของ MFG     
บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด ผลิตและขายเนย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด ผลิตและขายไอศครีม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท อาร.จี.อาร.ฟูด เซอรวิส จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย - 100 
บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส จํากัด ใหบริการดานอาหาร ประเทศไทย 51 51 
 และอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ    
บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 95 95 
International Franchise Holding (Labuan) Limited เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศมาเลเซีย 100 100 
บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย - 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. เจาของลิขสิทธิ ์ หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 100 
The Minor Food Group (China) Limited  ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  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 เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด     
บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด  ธุรกิจสปา หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 100 
M Spa Enterprise Management (Shianghai) ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ   
   Limited  ประชาชนจีน 100 100 
     



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

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั - วันที่ 31 ธันวาคม 

   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 

 ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึ้นในประเทศ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

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) Limited บริหารโรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 93.3 93.3 
Cyprea Lanka (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลังกา 80.1 - 
   

บริษัทยอยของบริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
 

บริษัท ราชดําริ เรสซเิด็นซ จํากัด โรงแรมและ 
ขายอสังหาริมทรัพย 

ประเทศไทย 100 - 

บริษัท ราชดําริ ลอดจจิ้ง จํากัด 
   (เดิมช่ือ “บริษัท ไมฝาด บีช รีซอรท จํากัด”) 

โรงแรม ประเทศไทย 100 - 

   

บริษัทยอยของบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)     
บริษัท ราชดําริ เรสซเิด็นซ 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. 2553 พ.ศ. 2552 
     

บริษัทยอยของ MINOR     

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

และนํ้าหอม 
ประเทศไทย 51 70 

Marvelous Wealth Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 100 

 
กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย 
 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2545 กลุมบริษัทไดรวมลงทุนในกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย ซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังกับ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กองทุนรวมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย บริษัทไดนํางบการเงินของกองทุนรวมดังกลาวมารวมจัดทํางบการเงินรวม เพราะบริษัทมีอํานาจ
ในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของกองทุนรวม  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุมบริษัทถือหนวยลงทุนรอยละ 100 ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ค และ ง โดยที่ 
ผูถือหนวยลงทุนประเภท ค และ ง จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลภายหลังจากที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และ ข ไดรับ
ไปแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และ ข ถือหนวยลงทุน ซึ่งมีมูลคาเงินลงทุน
ท้ังสิ้น 225 ลานบาท (พ.ศ. 2552 : 325 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) 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ประกอบดวย 
 
บริษัท ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่น จํากัด (ชื่อเดิม “บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จาํกัด”)  
 
ในไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2553 บริษัท ไมเนอร โกลบอล โซลูช่ัน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทไดเพ่ิมทุน
จดทะเบียนจํานวน 140,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ซึ่งคิดเปนจํานวนเงิน 14 ลานบาท โดยบริษัทไดซื้อหุน
ดังกลาวทั้งหมดเปนจํานวนเงิน 14 ลานบาทและเปล่ียนช่ือจากบริษัท ไมเนอร อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด เปน 
บริษัท ไมเนอร โกลบอล โซลูช่ัน จํากัด  
 
บริษัท ราชดําริ ลอดจจิ้ง จํากัด (ชื่อเดิม “บริษัท ไมฝาด บีช รีซอรท จํากัด”) 
 
ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2553 บริษัท ไมฝาด บีช รีซอรท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัท ไดเปล่ียนช่ือเปน 
บริษัท ราชดําริ ลอดจจิ้ง จํากัด  
 
ในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2553 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ราชดําริ ลอดจจิ้ง จํากัด ใหแกบริษัท รอยัล 
การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัท ในราคาตามมูลคาหุนที่ชําระแลวเปนจํานวนเงิน 
250,000 บาท และบริษัทยอยดังกลาวไดเรียกชําระหุนสามัญเดิมจํานวน 10,000 หุนอีกรอยละ 75 จนเต็มมูลคาและ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 190,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ซึ่งคิดเปนจํานวนเงินรวม 19.75 ลานบาท โดย
บริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด ไดซื้อหุนดังกลาวทั้งหมดเปนจํานวนเงิน 19.75 ลานบาท 
 
บริษัท อาร.จี.อาร. ฟูด เซอรวสิ จํากัด 
 
ในไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2553 บริษัท อาร.จี.อาร. ฟูด เซอรวิส จํากัด ไดจดทะเบียนชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลวและไดมีการ
คืนทุนแก MFG เปนจํานวนเงิน 0.004 ลานบาท 
 
บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด 
 
ในไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2553 บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด ไดจดทะเบียนชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลวและไดมี
การคืนทุนแก MFG เปนจํานวนเงิน 2 ลานบาท 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

49 

 
12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

Cyprea Lanka (Private) Limited  
 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553 Hospitality Investment International Limited ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของกลุม
บริษัท ไดทําสัญญาซื้อหุนสามัญของบริษัท Cyprea Lanka (Private) Limited ซึ่งบริษัทดังกลาวประกอบธุรกิจ
โรงแรมในประเทศศรีลังกา จํานวน 82,010,192 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 ศรีลังการูป เปนจํานวนเงิน 
11,399,948 เหรียญสหรัฐ หรือ 366.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.10 ของทุนที่ชําระแลวของบริษัทดังกลาว 
 

งบการเงินของบริษัท Cyprea Lanka (Private) Limited ไดนํามารวมในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทต้ังแตวันที่กลุม
บริษัทมีการควบคุมในบริษัทยอยแหงน้ี 
 

รายละเอียดของการลงทุนแสดงไดดังน้ี 
 บาท 
  

ราคาที่ตกลงซื้อขายเงินลงทุน 366,825,199 
มูลคาตามบัญชีสุทธิของ Cyprea Lanka (Private) Limited ตามสวนไดเสียที่ไดมา (112,666,644) 
คาความนิยม 254,158,555 
 

ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินที่ไดมาจากการซื้อเงินลงทุนใน Cyprea Lanka 
(Private) Limited ตามสวนไดเสียรอยละ 80.10 มีดังน้ี 
 บาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,784,739 
ลูกหน้ีการคา 16,239,742 
สินคาคงเหลือ 3,666,692 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 153,138,167 
สิทธิการเชา - สุทธิ 9,198,689 
เจาหน้ีการคา (7,464,705) 
เจาหน้ีจากกิจการที่เก่ียวของกัน (16,837,453) 
คาใชจายคางจายและหน้ีสินอื่น (19,068,388) 
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธ ิ 140,657,483 
  

สัดสวนการลงทุน รอยละ 80.10 
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับมาสุทธิ (บาท) 112,666,644 
 

สินทรัพยสุทธิที่ไดจากการซื้อเงินลงทุนใน Cyprea Lanka (Private) Limited ที่แสดงขางตนเปนราคาตามบัญชี  
ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน กลุมบริษัทอยูระหวางการคํานวณหามูลคายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยสินทรัพย
และหน้ีสินอื่นๆ ของ Cyprea Lanka (Private) Limited มีมูลคายุติธรรมใกลเคียงกับราคาตามบัญชี ผลตางระหวาง
ราคาตามบัญชีสุทธิกับมูลคายุติธรรมสุทธิ จะนําไปปรับปรุงกับคาความนิยม 



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

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

บริษัท อมอรแปซิฟค (ไทยแลนด) จํากัด 
 

ในระหวางไตรมาสที่ 3 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท อมอรแปซิฟค (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย 
ของกลุมบริษัท ไดมีมติอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 20 ลานบาท เปน 27.45 ลานบาท โดยการออก 
หุนสามัญใหม 74,510 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ใหแกผูถือหุนเดิม บริษัท อมอรแปซิฟค คอรปอเรช่ัน ซึ่งเปน
บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ทําใหสัดสวนการถือหุนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 30 เปนรอยละ 49 
และทําใหสัดสวนการถือหุนของกลุมบริษัทลดลงจากรอยละ 70 เปนรอยละ 51 บริษัทไดรับเงินคาหุนจํานวน  
7.45 ลานบาทในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 และจดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2553 การเปล่ียนแปลงสัดสวนการลงทุนดังกลาว ทําใหกลุมบริษัทมีสวนเกินจากการลดสัดสวนจากการ
ลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจํานวน 4,992,405 บาท 

 

AVC Club Developer Limited 
 

ในระหวางไตรมาสท่ี 4 บริษัทไดรับการโอนหุนสามัญของ AVC Club Developer Limited แบบไมคิดมูลคาจํานวน 
1,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ จากบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 

AVC Vacation Club Limited 
 

ในระหวางไตรมาสที่ 4 บริษัทไดลงทุนซื้อหุนสามัญของ AVC Vacation Club Limited จํานวน 1,000 หุน หุนละ  
1 เหรียญสหรัฐฯ ทั้งน้ีบริษัทยังไมไดชําระคาหุนใหแกบริษัทดังกลาว 

 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 1,353,096,582 1,241,628,509 24,284,460 24,284,460 
โอนจากเงินจายลวงหนาคาหุน HVC 17,707,880 - - - 
ประมาณการหน้ีสินสําหรับการชําระเงิน     
  สวนเพิ่มของเงินลงทุน 22,775,100 24,600,250 - - 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน     
   บริษัทรวมและกิจการรวมคา  216,542,775 168,653,858 - - 
เงินปนผลรับ (74,263,056) (83,518,098) - - 

ตัดสวนของกําไรในสินทรัพยไมมีตัวตน - 1,732,063 - - 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 1,535,859,281 1,353,096,582 24,284,460 24,284,460 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 งบการเงินรวม - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
  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 14,605,306 - 
 โดยแบงเวลา        
         

Arabian Spa (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ 
อาหรับเอมิเร็ตส 

 

ผูถือหุน 3.4 
(0.3 ลานเหรียญ 

ดีแรหม) 

49 1,667,936 11,809,049 - 

         

Eutopia Private Holding Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ 
มัลดีฟส 

ผูถือหุน 163.2 
(4 ลานเหรียญ 

สหรัฐฯ) 

50 81,590,000 150,897,824 - 

         

Tanzania Tourism and Hospitality 
   Investment Limited 

ลงทุนในบริษัทอื่น หมูเกาะบริติชเวอรจิน ผูถือหุน - 
(2 เหรียญ 
สหรัฐฯ) 

50 333,457,094 370,816,929 - 

         

Zanzibar Tourism and Hospitality 
   Investment Limited 

ลงทุนในบริษัทอื่น หมูเกาะบริติชเวอรจิน ผูถือหุน - 
(2 เหรียญ 
สหรัฐฯ) 

50 71,508,389 54,257,470 - 

         

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 งบการเงินรวม - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
  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     
    (46 ลานเหรียญ 

ออสเตรเลีย) 
50 689,253,066 807,741,787 48,763,395 

         

Sizzler China Pte. Limited เจาของลิขสิทธิ์ ประเทศสิงคโปร ผูถือหุน - 50 - 9,511,254 - 
           
         

บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย ผูถือหุน 45 51 22,950,000 101,274,680 25,499,661 
Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนาม ผูถือหุน 209 30.39(1) 78,274,452 14,944,982 - 
    (84 พันลาน

เหรียญ 
    

    เวียดนาม)     

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา      1,301,700,229 1,535,859,281 74,263,056 

 
(1) การเปลี่ยนแปลงของสัดสวนเงินลงทุนใน Harbour View Corporation Limited ทําใหเงินลงทุนเปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนทั่วไปเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

53 

 
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 - 

         

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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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 
Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนาม ผูถือหุน 209 30.39(1) 60,566,572 - - 
    (84 พันลาน

เหรียญ 
    

    เวียดนาม)     

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  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 งบการเงินรวม - วันที่ 31 ธันวาคม 

   สัดสวนของการถือหุน (รอยละ)  

 ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึ้นในประเทศ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
   

บริษัทยอยของ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited   

Elewana Afrika (T) Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 
แทนซาเนีย 

100 100 

Elewana Afrika (K) Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศเคนยา 100 - 

Flora Holding Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศเคนยา 100 - 

Parrots Limited โรงแรม ประเทศเคนยา 100 - 
 

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

แทนซาเนีย 

100 100 

The Grande Stone Town Limted ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศสหสาธารณรัฐ 
แทนซาเนีย 

100 - 

Parachichi Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 
แทนซาเนีย 

100 - 

   

บริษัทยอยของบริษัท ซีเลค เซอรวิส 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 100 100 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

  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. 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 - 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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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. 2553       
บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ประเทศไทย 11,415,063 116,693 1,411 504,824 50 

Arabian Spa (Dubai) (LLC) ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส 16,992,190 4,914,213 10,629,783 6,589,950 49 

Eutopia Private Holding Limited ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส 755,160,656 616,988,208 532,570,499 66,049,227 50 

Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited หมูเกาะบริติช เวอรจิน 287,625,483 239,780,277 96,100,451 17,831,307 50 

Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited หมูเกาะบริติช เวอรจิน 80,821,479 133,530,872 8,627,500 (8,435,836) 50 

The Coffee Club Holdings Pty. Ltd. ประเทศออสเตรเลีย 247,192,979 168,776,766 651,734,784 92,807,783 50 

Sizzler China Pte. Limited ประเทศสิงคโปร 9,174,748 408,769 5,428,688 2,892,708 50 
บริษัท ซีเลค เซอรวสิ พารทเนอร จํากัด ประเทศไทย 137,209,370 42,130,685 312,245,460 41,065,710 51 

Harbour View Corporation Limited ประเทศเวียดนาม 54,100,343 58,896,450 7,563,695 (2,762,898) 30.4 

  1,599,692,311 1,265,542,933 1,624,902,271 216,542,775  



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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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. 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 37,956,834 51 

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

  1,615,495,126 1,409,950,419 1,363,421,037 168,653,858  
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด 
 
เงินลงทุนในบริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด ถือเปนบริษัทรวมในงบการเงินรวม เน่ืองจากกลุมบริษัทไมมี
อํานาจควบคุมเหนือบริษัทดังกลาว ถึงแมวากลุมบริษัทถือหุนในบริษัทดังกลาวในอัตรารอยละ 51 บริษัทใชวิธี 
สวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวในงบการเงินรวม 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
ประกอบดวย 
 
Harbour View Corporation Limited (“HVC”) 
 
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทไดลงทุนเพ่ิมในบริษัท Harbour View Corporation 
Limited ซึ่งต้ังอยูในประเทศเวียดนาม ทําใหสัดสวนการลงทุนเปลี่ยนจากรอยละ 19.98 เปนรอยละ 30.39 ดังน้ัน  
เงินลงทุนดังกลาวจึงเปล่ียนจากเงินลงทุนทั่วไปเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม  
 
ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2553 กลุมบริษัทเสร็จสิ้นการคํานวณหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของ HVC โดยการหา
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยไดพิจารณาการวัดมูลคาของสินทรัพยและคํานึงถึงความเปนไปไดที่กิจการจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยอยางนาเช่ือถือ รายละเอียดของคาความนิยมจากการลงทุนซึ่งรวมแสดงอยูใน
เงินลงทุนในบริษัทมีดังน้ี 
 
 บาท 
  

ราคาที่ตกลงซื้อขายเงินลงทุนทั้งสิ้น 17,707,880 
มูลคายุติธรรมของหน้ีสินสุทธิตามสวนไดเสียที่ไดมา 7,178,760 

คาความนิยม 24,886,640 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียรอยละ 10.41 ของสินทรัพยและหน้ีสินที่ไดมาจากการซื้อเงินลงทุน
ใน HVC มีดังน้ี 
 

 บาท 
  

เงินสด 17,666,728 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 11,672,940 
อาคารและอุปกรณ 333,480,781 
สิทธิการเชา 70,711,843 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (339,810,450) 
หน้ีสินอื่น (162,682,076) 

มูลคายุติธรรมของหน้ีสินสุทธิ (68,960,234) 

  
สวนไดเสียที่ไดรับมา รอยละ 10.41 
มูลคายุติธรรมของหน้ีสินสุทธิที่ไดรับมาสุทธิ (บาท) (7,178,760) 

 
ค) ประมาณการหนี้สินจากการลงทุนในบริษัทรวม 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 บริษัทมีประมาณการหนี้สินสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 1.5 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ (หรือเทียบเทา 45.2 ลานบาท) 
 

13 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทอื่น - สุทธ ิ 669,539 27,410,070 24,765 19,318 

บริษัทที่เก่ียวของกัน - สุทธิ 1,914,936,740 812,421,239 1,804,523,000 743,792,300 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 1,915,606,279 839,831,309 1,804,547,765 743,811,618 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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13 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 27,410,070 8,808,564 19,318 12,700 
สินทรัพยที่ไดมาจากการปรับโครงสราง     
   การถือหุนกับ MINOR - 8,539,824 - - 
ซื้อเงินลงทุน 5,023,938 - - - 
ขายเงินลงทุน (35,756,480) - - - 
การกลับรายการเปล่ียนแปลง     
   ในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 3,983,988 - - - 
การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรม     

   ของเงินลงทุน 8,023 10,061,682 5,447 6,618 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 669,539 27,410,070 24,765 19,318 

 
เงินลงทุนในบริษัทอื่นประกอบดวย 

 งบการเงินรวม 

 วิธีราคาทุน มูลคายุติธรรม 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หลักทรัพยเผ่ือขาย - ราคาทุน 9,634 22,841,903 31,315 18,871,846 
ปรับ  สวนตํ่าจากการตีมูลคายุติธรรม 21,681 (3,970,057) - - 

หลักทรัพยเผ่ือขาย - สุทธ ิ 31,315 18,871,846 31,315 18,871,846 
     

เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน 2,788,574 10,688,574   

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

เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 638,224 8,538,224   

เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ 669,539 27,410,070   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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13 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ (ตอ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 วิธีราคาทุน มูลคายุติธรรม 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หลักทรัพยเผ่ือขาย - ราคาทุน 8,034 8,034 24,765 19,318 

ปรับ  สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม 16,731 11,284 - - 

เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ 24,765 19,318 24,765 19,318 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธ ิ 812,421,239 824,427,534 743,792,300 487,224,640 
ซื้อเงินลงทุน 67,982,519 64,944,865 67,982,519 64,944,865 
โอนเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยเน่ืองจาก     
   การปรับโครงสรางการถือหุนกับ MINOR - (159,984,225) - - 
การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรม     

   ของเงินลงทุน 1,034,532,982 83,033,065 992,748,181 191,622,795 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 1,914,936,740 812,421,239 1,804,523,000 743,792,300 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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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. 2553         
หลักทรัพยเผื่อขาย         
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท          
   จํากดั (มหาชน) ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย ผูถือหุน 490 26.28 750,711,496 1,053,811,504 1,804,523,000 
Serendib Hotels Limited โรงแรม ประเทศศรีลังกา ผูถือหุน 120 19.84 43,959,447 66,454,293 110,413,740 
    (412 ลานเหรียญ     
    รูปศรีลังกา)     
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน       794,670,943 1,120,265,797 1,914,936,740 

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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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. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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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. 2553         
หลักทรัพยเผื่อขาย         
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท          
   จํากดั (มหาชน) ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย ผูถือหุน 490 26.28 750,711,496 1,053,811,504 1,804,523,000 
รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของกัน      750,711,496 1,053,811,504 1,804,523,000 

 
 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 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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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  

 
14 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน  

 
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือ
ทางออมไมวาจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกลาวเปนบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับบริษัท บริษัท
ยอยและบริษัทยอยลําดับถัดไป บริษัทรวมและบุคคลที่เปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพล 
อยางเปนสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบริหารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัว 
ที่ใกลชิดกับบุคคลเหลาน้ัน กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเปนบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับบริษัท 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันซึ่งอาจมีขึ้นไดตองคํานึงถึงรายละเอียดของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย 
 
จากการปรับโครงสรางการถือหุนของบริษัทกับบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) (หมายเหตุ 37) 
ทําให MINOR และบริษัทยอยแหงหน่ึงในกลุม MINOR ซึ่งเคยถือหุนของบริษัทรอยละ 18.58 กอนวันที่ 12 มิถุนายน 
พ.ศ. 2552 เปล่ียนสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท ดังน้ัน บรษิัทในเครือของ MINOR จึงถือเปนกิจการที่เก่ียวของกัน  
 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) เปนบริษัทยอย ดังน้ัน บริษัทในเครือของ MFG จึงถือเปนกิจการ 
ที่เก่ียวของกัน 
 
ในระหวางป กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคากับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เก่ียวของกัน รายการคาดังกลาว 
เปนไปตามเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการตามปกติของการดําเนินธุรกิจหรือเปนไปตามเง่ือนไขการคาตามปกติ 
รายการคาที่สําคัญกับกิจการที่เก่ียวของกัน 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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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. 2553 และ พ.ศ. 2552 สามารถสรุป ไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจากการขาย     
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 65,095,299 63,603,505 - - 
กิจการที่เก่ียวของกัน - 77,760 - - 

รวมรายไดจากการขาย 65,095,299 63,681,265 - - 
     

รายไดคาเชา     
บริษัทยอย - - 41,807,093 43,626,978 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 630,000 840,000 - - 
กิจการที่เก่ียวของกัน 240,862 7,102,899 - - 

รวมรายไดคาเชา 870,862 7,942,899 41,807,093 43,626,978 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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14 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 
รายการคาที่สําคัญกับบริษัทที่เก่ียวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 สามารถสรุป ไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบี้ยรับ     
บริษัทยอย - - 459,489,624 399,577,744 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 14,352,304 15,163,834 - - 

รวมดอกเบี้ยรับ 14,352,304 15,163,834 459,489,624 399,577,744 
     

รายไดคาบริการจัดการ     
บริษัทยอย - - 236,034,619 201,421,970 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 96,779,087 110,373,324 - 2,067,369 
กิจการที่เก่ียวของกัน 12,889,523 20,099,681 8,313,389 1,200,000 

รวมรายไดคาบริการจัดการ 109,668,610 130,473,005 244,348,008 204,689,339 

 
รายไดคาบริการจัดการสวนใหญเปนรายไดจากการบริหารจัดการโรงแรม ระบบสารสนเทศและการเงิน 
     

เงินปนผลรับ     
บริษัทยอย - - 1,474,516,784 765,120,382 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 25,499,537 49,207,799 - - 
กิจการที่เก่ียวของกัน 80,210,350 46,903,325 80,210,350 46,903,325 

รวมเงินปนผลรับ 105,709,887 96,111,124 1,554,727,134 812,023,707 

     

รายไดอ่ืน     
บริษัทยอย - - 3,443,494 5,279,357 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 7,948,928 9,266,913 183,467 - 

รวมรายไดอื่น 7,948,928 9,266,913 3,626,961 5,279,357 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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14 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ซื้อสินคา     
กิจการที่เก่ียวของกัน 43,572,675 44,162,273 - - 

รวมคาซื้อสินคา 43,572,675 44,162,273 - - 

     
คาเชา     
บริษัทยอย - - 57,996,655 56,921,972 
กิจการที่เก่ียวของกัน 10,576,116 10,706,858 - - 

รวมคาเชา 10,576,116 10,706,858 57,996,655 56,921,972 

     
ดอกเบี้ยจาย     
บริษัทยอย - - 14,490,731 11,880,179 

รวมดอกเบี้ยจาย - - 14,490,731 11,880,179 

     
คาบริการจัดการจาย     
บริษัทยอย - - 70,316,684 61,724,253 
กิจการที่เก่ียวของกัน - 1,729,500 - - 

รวมคาบริการจัดการจาย - 1,729,500 70,316,684 61,724,253 

     

คาลิขสิทธ์ิในการใชเคร่ืองหมายการคา     
บริษัทยอย - - 581,573 515,209 

รวมคาลิขสิทธิ์ในการใชเครื่องหมายการคา - - 581,573 515,209 

     
คาใชจายอ่ืน      
กิจการที่เก่ียวของกัน 18,513,112 27,502,259 16,171,713 17,528,216 

รวมคาใชจายอื่น 18,513,112 27,502,259 16,171,713 17,528,216 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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14 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ยอดคงคางของรายการลูกหน้ี เจาหน้ี เงินทดรอง และเงินใหกูยืมแก/จาก
บริษัทที่เก่ียวของกัน สรุปไดดังน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 

     

ลูกหน้ีบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 582,849,409 528,280,100 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 47,376,548 63,467,978 1,666,610 2,296,571 
กิจการที่เก่ียวของกัน 18,728,180 1,800,894 380,328 360,189 
รวมลูกหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกัน  66,104,728 65,268,872 584,896,347 530,936,860 
     

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย  - - 13,068,542,277 8,820,858,202 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 384,728,390 445,349,753 - - 
รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เก่ียวของกัน 384,728,390 445,349,753 13,068,542,277 8,820,858,202 
 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เก่ียวของกันเปนเงินใหกูยืมที่ไมมีหลักประกันในสกุลเงินบาท และมีอัตราดอกเบี้ยตาม
อัตราตลาดซึ่งอางอิงจากอัตราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย เงินใหกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามแตกลุมบริษัท 
จะไมเรียกชําระคืนเงินใหกูยืมดังกลาวภายในปหนา 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 

     

เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 1,376,380,033 1,233,052,788 
     

เจาหน้ีและเงินทดรองจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย  - - 9,909,403 5,542,872 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 1,642,757 21,421,885 - - 
กิจการที่เก่ียวของกัน 14,388,963 7,748,392 93,594 - 
รวมเจาหน้ีและเงินทดรองจากบรษิัทที่เก่ียวของกัน 16,031,720 29,170,277 10,002,997 5,542,872 
 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอยเปนเงินกูยืมที่ไมมีหลักประกันในสกุลเงินบาท มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม และมีอัตรา
ดอกเบี้ยตามอัตราตลาดซึ่งอางอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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15 ท่ีดินและโครงการระหวางการพัฒนา 

 
ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนาแสดงที่ราคาทุนของโครงการตางๆ โดยมีบริษัทยอยดังตอไปน้ีเปนเจาของ 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท 
   

บริษัท ราชดําริ เรสซิเด็นซ จํากัด  - 1,952,894,283 
Minor International (Labuan) Limited 1,674,332,280 661,007,408 
บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด 298,413,973 190,985,173 
บริษัท โกโก รีครีเอช่ัน จํากัด  - 10,600,999 
บริษัท โกโก เรสซิเดนซ จํากัด - 96,827,800 
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร จํากัด  181,111,847 8,838,872 
บริษัท เจาพระยา รีซอรท แอนด เรสซิเดนท จํากัด 2,390,494 2,390,494 
บริษัท ไมเนอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 32,866,671 32,866,671 

บริษัท ราชดําริ ลอดจจิ้ง จํากัด 2,097,514,802 - 

รวมท่ีดินและโครงการระหวางการพัฒนา 4,286,630,067 2,956,411,700 

 
บริษัท ราชดําริ เรสซิเด็นซ จํากัด 
 
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 การพัฒนาโครงการของบริษัทราชดําริ เรสซิเด็นซ จํากัด เสร็จสมบูรณและไดโอนเปนที่ดิน
และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย (หมายเหตุ 10) 

 
บริษัท ราชดําริ ลอดจจิ้ง จํากัด 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนาจํานวน 2,098 ลานบาท รวมมูลคาของอาคารภายใต
สัญญาเชาชวงจํานวน 1,237 ลานบาท ซึ่งเปนการทําสัญญาเชาระยะเวลา 30 ป จากบริษัท ราชดําริ เรสซิเด็นซ จํากัด  
เพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรม 

 
 งบการเงินรวม 
 ลานบาท 
  

ภาระผูกพันเก่ียวกับการกอสรางและการซื้อสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 315.0 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการกอสรางและการซื้อสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 767.8 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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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. 2552          
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 - 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 
          

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  56,266,315 78,211,093 68,201,529 31,958,132 38,385,601 1,222,745 - 320,000 274,565,415 
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) 
ตัดจําหนายสินทรัพย - (1,514,777) (13,756,132) (6,203,190) (336,182) (82,487) (44,289,701) (943,389) (67,125,858) 
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) - 
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) 
การดอยคา (กลับรายการ)  - - (3,394,297) (14,687,150) 6,012,769 66,751 300,458 - (11,701,469) 
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. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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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 

          

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553          
ราคาตามบัญชีตนป 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 
ซื้อสินทรัพย 66,239,202 14,351,740 94,040,514 189,437,269 96,349,448 21,660,231 106,865,065 570,941,546 1,159,885,015 
สินทรัพยไดมาจากการลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 12) 22,974,609 20,297,175 92,717,669 407,873 13,573,665 332,704 1,563,908 1,270,564 153,138,167 
จําหนายสินทรัพย (4,903) - (13,490,127) (13,453,283) (147,582) (215,032) (2,935,603) - (30,246,530) 
ตัดจําหนายสินทรัพย - - (28,187,541) (6,655,599) (973,793) (25,168) (8,848,160) (562,347) (45,252,608) 
จัดประเภทใหม 2,164,853 11,746,515 371,445,156 257,356,135 8,730,445 975,825 (46,488,494) (605,930,435) - 
โอนมาจาก(ไป)บัญชีอื่น - - (3,458) 7,577,774 (119,490) - (89,986,239) (2,457,190) (84,988,603) 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปน          
   เงินตราตางประเทศ (1,139,426) (1,029,404) (12,335,934) 132,329 (2,777,216) (110,282) (978,786) (726,964) (18,965,683) 
คาเสื่อมราคา (16,002,477) (394,676,803) (388,219,290) (390,095,665) (150,765,798) (23,577,527) (33,631,872) - (1,396,969,432) 
การดอยคา (กลับรายการ) - - 9,272,256 (9,453,668) (5,625,677) - 38,317 - (5,768,772) 
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 1,122,152,234 5,459,616,441 2,084,023,835 1,239,642,460 524,567,367 74,341,590 276,120,334 58,311,535 10,838,775,796 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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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. 2553          
ราคาทุน 1,274,490,328 10,090,892,492 4,506,005,868 4,833,144,586 2,055,178,360 231,154,941 507,479,518 58,311,535 23,556,657,628 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (152,338,094) (4,631,276,051) (2,421,831,976) (3,564,188,793) (1,516,067,529) (156,813,351) (231,359,184) - (12,673,874,978) 
        คาเผื่อการดอยคา - - (150,057) (29,313,333) (14,543,464) - - - (44,006,854) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 1,122,152,234 5,459,616,441 2,084,023,835 1,239,642,460 524,567,367 74,341,590 276,120,334 58,311,535 10,838,775,796 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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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. 2552          
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 
          

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 
จําหนายสินทรัพย - (886,580) - (826,686) - (902,164) - (1,355,233) (3,970,663) 
ตัดจําหนายสินทรัพย - (1,514,777) - (368,421) - - - - (1,883,198) 
จัดประเภทใหม 140,000 (4,349,328) 6,755,115 62,198,481 10,822,990 - 24,960 (75,592,218) - 

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  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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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. 2553          
ราคาตามบัญชีตนป 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 
ซื้อสินทรัพย - 302,695 7,842,232 9,312,410 582,987 - 969,880 18,434,243 37,444,447 
จําหนายสินทรัพย - - - (447) - - - - (447) 
จัดประเภทใหม - 7,236,180 3,113,196 10,647,554 557,249 - - (21,554,179) - 
คาเสื่อมราคา (63,099) (33,148,204) (6,668,768) (26,003,514) (5,128,068) (2,093,001) (2,123,828) - (75,228,482) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 9,830,919 248,310,025 39,166,738 130,227,208 12,989,237 5,624,600 5,428,013 11,355,864 462,932,604 
          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553          
ราคาทุน 10,011,983 615,303,393 73,041,687 383,040,595 30,833,006 25,284,874 16,803,540 11,355,864 1,165,674,942 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (181,064) (366,993,368) (33,874,949) (252,813,387) (17,843,769) (19,660,274) (11,375,527) - (702,742,338) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 9,830,919 248,310,025 39,166,738 130,227,208 12,989,237 5,624,600 5,428,013 11,355,864 462,932,604 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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16 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ) 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 บริษัทยอยบางแหงไดทําสัญญาขายและเชากลับคืนกับกองทุนรวมบริหาร 
สินทรัพยไทยและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี การขายดังกลาวมีเง่ือนไขใหบริษัทยอยไถถอนคืนไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา โดยบริษัทยอยไดรับสิทธิในการเชาและซื้อคืนเปนอันดับแรก งบการเงินของกองทุนรวม
ดังกลาวไดถูกรวมในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมบริษัท รายการฝากขายและเชากลับคืนเสมือนเปนการค้ําประกัน
การกูยืม (หมายเหตุ 22) การแสดงที่ดินและอาคารในงบการเงินรวมจึงไมเปล่ียนแปลงจากผลการทําสัญญาดังกลาว  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทยอยเหลาน้ีไดนําสินทรัพยซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 934 ลานบาท ไปค้ําประกัน
เงินกูยืมระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 22) 
 
ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ลานบาท ลานบาท 
   

ภาระผูกพันเก่ียวกับการปรับปรุงอาคารและการซื้ออุปกรณ   
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 39.2 18.7 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการปรับปรุงอาคารและการซื้ออุปกรณ   
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 92.0 - 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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17 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

 งบการเงินรวม (บาท) 
 ตนทุน 

การพัฒนา 
แฟรนชายส 

 
 

คาลิขสิทธิ ์

 
 

คาความนิยม 

 
เครื่องหมาย 

การคา 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร 
ระหวางติดตั้ง 

 
 

รวม 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552        
ราคาทุน 158,426,512 128,165,000 3,054,349,673 - 116,509,548 30,900,724 3,488,351,457 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (153,410,917) (89,481,855) (391,808,049) - (38,803,438) - (673,504,259) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ - - - - (173,843) - (173,843) 

 5,015,595 38,683,145 2,662,541,624 - 77,532,267 30,900,724 2,814,673,355 
        

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552        
ราคาตามบัญชีตนป 5,015,595 38,683,145 2,662,541,624 - 77,532,267 30,900,724 2,814,673,355 
ซื้อสินทรัพย 11,547,100 10,890,673 716,801,947 - 21,886,822 97,349,402 858,475,944 
สินทรัพยไดมาจากการปรับโครงสรางการถือหุนกับ MINOR - - - - 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) 
กลับรายการการดอยคา - - - - 1,255,457 - 1,255,457 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 13,391,046 43,251,396 3,008,950,293 560,030,233 124,556,314 128,250,126 3,878,429,408 
        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552        

ราคาทุน 171,569,612 135,881,519 3,400,758,332 560,030,233 219,985,325 128,250,126 4,616,475,147 

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 3,008,950,293 560,030,233 124,556,314 128,250,126 3,878,429,408 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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17 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ  (ตอ) 
 

 งบการเงินรวม (บาท) 
 ตนทุน 

การพัฒนา 
แฟรนชายส 

 
 

คาลิขสิทธิ ์

 
 

คาความนิยม 

 
เครื่องหมาย

การคา 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร 
ระหวางติดตั้ง 

 
 

รวม 
        

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553        
ราคาตามบัญชีตนป 13,391,046 43,251,396 3,008,950,293 560,030,233 124,556,314 128,250,126 3,878,429,408 
ซื้อสินทรัพย - 3,995,590 - - 93,859,159 27,066,134 124,920,883 
สินทรัพยไดมาจากการลงทุนบริษัทยอย (หมายเหตุ 12) - - 254,158,555 - - - 254,158,555 
ตัดจําหนายสินทรัพย (484,914) (93,396) - - (6,065,058) - (6,643,368) 
การจัดประเภทใหม - - - - 128,250,126 (128,250,126) - 
โอนมาจาก(ไป)บัญชีอื่น (6,494,218) (34,755) - - 70,340,084 52,781,600 116,592,711 
สวนปรับปรุงตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง - - (14,661,334) - - - (14,661,334) 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 136,569 894,132 - - (626,179) - 404,522 
คาตัดจําหนาย (3,348,850) (4,811,424) - - (51,329,951) - (59,490,225) 
กลับรายการการดอยคา - - - - 5,055,779 - 5,055,779 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 3,199,633 43,201,543 3,248,447,514 560,030,233 364,040,274 79,847,734 4,298,766,931 

        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553        
ราคาทุน 164,727,049 140,643,090 3,640,255,553 560,030,233 505,743,457 79,847,734 5,091,247,116 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (161,527,416) (97,441,547) (391,808,039) - (140,453,053) - (791,230,055) 
 คาเผื่อการดอยคา - - - - (1,250,130) - (1,250,130) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 3,199,633 43,201,543 3,248,447,514 560,030,233 364,040,274 79,847,734 4,298,766,931 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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17 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท) 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร 
  

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2552  
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 

  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553  
ราคาตามบัญชีตนป 11,845,154 
ซื้อสินทรัพย 3,462,817 
คาตัดจําหนาย (5,424,377) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 9,883,594 

  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553  
ราคาทุน 30,814,505 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (20,930,911) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 9,883,594 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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18 สิทธิการเชา - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 
บาท 

งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท 

   

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2552   
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 
สินทรัพยไดมาจากการปรับโครงสรางการถือหุนกับ MINOR 66,934,186 - 
ซื้อสินทรัพย 26,274,442 - 
โอนมาจากบัญชีอื่น 4,820,220 - 
ตัดจําหนายสินทรัพย (106,142) - 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (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 
   

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553   
ราคาตามบัญชีตนป 1,963,581,723 5,606,990 
ซื้อสินทรัพย 53,317,885 - 
สินทรัพยไดจากการลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 12) 9,198,689 - 
โอนไปบัญชีอื่น (20,620,698) - 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (34,288,825) - 
คาตัดจําหนาย (123,430,568) (623,017) 
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 1,847,758,206 4,983,973 
   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553   
ราคาทุน 3,646,284,291 18,690,531 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (1,798,526,085) (13,706,558) 
ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 1,847,758,206 4,983,973 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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19 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินมัดจํา 579,317,538 559,815,663 4,473,860 4,320,679 
คาใชจายรอการตัดบัญชี 213,736,693 227,872,424 54,930,326 53,719,832 
อื่น ๆ 37,852,127 74,520,757 - - 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  830,906,358 862,208,844 59,404,186 58,040,511 
 

20 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 2,048,492 - - - 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 574,761,249 683,334,700 - - 

รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ     
   เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 576,809,741 683,334,700 - - 
 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเปนเงินกูยืมในสกุลเงินหยวนจํานวน 126,000,000 หยวน และมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.40  
ถึงรอยละ 5.66 ตอป 
 

21 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจาหน้ีคากอสราง 234,504,767 178,340,465 1,580,944 1,553,660 
ประมาณการหน้ีสินจากการลงทุน 45,226,950 744,442,500 - - 
เจาหน้ีจากการซื้อเงินลงทุน 58,006,388 - - - 
เงินรับลวงหนาคาขายหองชุด 295,581,427 - - - 
เงินมัดจําคาหองพัก 195,432,440 135,032,796 4,702,820 3,753,736 
เจาหน้ีอื่น 551,913,847 383,340,357 32,035,919 22,360,452 

อื่นๆ 290,375,108 509,243,999 17,382,159 6,363,507 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 1,671,040,927 1,950,400,117 55,701,842 34,031,345 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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22 เงินกูยืมระยะยาว 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนด     
   ชําระภายในหน่ึงป     
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 390,762,409 370,762,409 244,000,000 244,000,000 

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

 555,022,409 535,022,409 244,000,000 244,000,000 

     
เงินกูยืมระยะยาว     
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 2,147,253,650 1,783,682,119 1,052,000,000 1,396,000,000 

เงินกูยืมอื่น 188,610,640 352,870,640 - - 

 2,335,864,290 2,136,552,759 1,052,000,000 1,396,000,000 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 2,890,886,699 2,671,575,168 1,296,000,000 1,640,000,000 

 
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาว สามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบกําหนดภายใน 1 ป 555,022,409 535,022,409 244,000,000 244,000,000 
ครบกําหนดภายในระหวาง 2 - 5 ป 2,034,351,290 2,136,552,759 1,052,000,000 1,396,000,000 
ครบกําหนดเกินกวา 5 ป 301,513,000 - - - 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 2,890,886,699 2,671,575,168 1,296,000,000 1,640,000,000 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

84 

 
22 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหดังน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553   
ราคาตามบัญชีตนป 2,671,575,168 1,640,000,000 
การกูเพ่ิม 859,341,952 - 
จายชําระคืนเงินกู (635,022,371) (344,000,000) 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (5,008,050) - 

ราคาตามบัญชีปลายป 2,890,886,699 1,296,000,000 
 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่รวมอยูในงบการเงินรวมจํานวน 2,538 ลานบาท ประกอบดวย 
 

ก) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึงของบริษัทประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 180 ลานบาท โดยมี
อัตราดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจํา 12 เดือนบวกอัตรารอยละคงที่ตอป โดยมีเง่ือนไขในการชําระคืนเงินตนทุกครึ่งป 
จํานวน 10 งวด งวดละ 60 ลานบาท โดยเริ่มชําระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บริษัทจะตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 

ข) เงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศสาขาในประเทศแหงหน่ึงของบริษัทประเภทไมมีหลักประกันจํานวน 1,116 ลานบาท 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจําบวกอัตรารอยละคงที่ตอป โดยมีเง่ือนไขในการชําระคืนเงินตนทุก 6 เดือน 
จํานวน 9 งวด โดยเริ่มชําระงวดแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญ 
บางประการท่ีกําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 

ค) เงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศสาขาในประเทศแหงหน่ึงของบริษัทยอยแหงหน่ึงประเภทไมมีหลักประกัน
คงเหลือจํานวน 11.1 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. 2553 กลุมบริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency Swap) 
สําหรับเงินกูขางตนจํานวน 11.1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เปนเงินกูสกุลเงินดอลลารออสเตรเลียจํานวน 12.8  
ลานเหรียญ ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ นอกจากน้ีกลุมบริษัทยังไดทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาเพ่ือซื้อ 
เงินดอลลารออสเตรเลียจํานวนดังกลาว ทําใหบริษัทมีภาระหน้ีที่จะตองจายเปนเงินบาท ซึ่งมียอดหน้ีคงเหลือ 
เทากับ 317 ลานบาท 
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22 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 

 

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

จ) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึงของบริษัทยอยแหงหน่ึงจํานวนทั้งสิ้น 30 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมี
อัตราดอกเบี้ย 6 เดือน SIBOR บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอป  และมีกําหนดชําระเงินคืนในระหวางป พ.ศ. 2555  
ถึง พ.ศ. 2559 บริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการท่ีกําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุมบริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) สําหรับเงินกู
ขางตนจํานวน 20 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ SIBOR เปนอัตราดอกเบี้ยรอยละคงที่ตอป 
โดยมีผลต้ังแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 

เงินกูยืมอ่ืน 
 

เงินกูยืมอื่นจํานวน 353 ลานบาท เปนเงินกูยืมผานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสองแหง 
 

ก) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 225 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และประเภท ข ในกองทุนรวม
บริหารสินทรัพยไทย ซึ่งถือโดยธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนใน
อัตรารอยละคงท่ีและอัตรารอยละ MLR ลบดวยอัตรารอยละคงท่ีตามที่ระบุในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืม     
ดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป ถึงป พ.ศ. 2556 
 

กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยไดรับโอนสิทธิและความเปนเจาของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณของ
กลุมบริษัทที่มีมูลคาทางบัญชีจํานวน 722 ลานบาท เพ่ือเปนหลักประกัน 
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22 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

เงินกูยืมอ่ืน (ตอ) 
 

ข) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 128 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
ทรัพยทวี ซึ่งถือโดยธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละ 
MLR ลบดวยอัตรารอยละคงที่ตามท่ีระบุในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป 
ถึงป พ.ศ. 2555 

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ไดรับโอนสิทธิและความเปนเจาของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณของกลุมบริษัทที่มีมูลคาทางบัญชีจํานวน 212 ลานบาท เพ่ือเปนหลักประกัน 

 

ราคาตามบัญชีของเงินกูยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553  มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
 

วงเงินกูยืม 
 

กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินกูยืมระยะยาวที่ยังไมไดใชดังตอไปน้ี 
 

 วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ลานเหรียญ  ลานเหรียญ 
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานบาท สหรัฐฯ 
     

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

 8,030 - 5,000 - 
 

 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 - 
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23 หุนกู 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท 
   

หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,000,000,000 1,275,000,000 

หุนกูระยะยาวถึงกําหนดนานกวาหน่ึงป 9,900,000,000 6,900,000,000 

รวมหุนกูระยะยาว 10,900,000,000 8,175,000,000 

 
การเปล่ียนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหดังน้ี 

 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 บาท 
  

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553  
ราคาตามบัญชีตนป 8,175,000,000 
ออกหุนกูเพ่ิม 4,000,000,000 

ไถถอนคืน (1,275,000,000) 

ราคาตามบัญชีปลายป 10,900,000,000 

 
หุนกูประกอบดวย 

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

มีอัตราดอกเบี้ยรอยละคงที่ตอป และไดชําระคืนหุนกูทั้งหมดในระหวางป 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 และไดชําระคืนหุนกูทั้งหมดในระหวางป พ.ศ. 2553 

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

เพ่ือใชไถถอนหุนกูและจายคืนเงินกูยืมระยะสั้น มีอัตราดอกเบี้ยรอยละคงที่ตอป และกําหนดชําระคืนภายในป  
พ.ศ. 2557 
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23 หุนกู (ตอ) 

 

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 

 

ช) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 2,500 ลานบาท ออกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 
มีอัตราดอกเบี้ยรอยละคงที่ตอป ชําระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2558 

 

ซ) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 500 ลานบาท ออกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มี
อัตราดอกเบี้ยรอยละคงที่ตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2558 

 

ฌ) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท ออกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 
มีอัตราดอกเบี้ยรอยละคงที่ตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2560 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) สําหรับหุนกูจํานวน 1,000 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 
 (ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีออก) และมีอายุไมเกิน 15 ป เพ่ือจัดหาเงินทุนสําหรับเปนเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ การขยายธุรกิจ และการชําระเงินกูยืมและหุนกูของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทไดออกและ 
เสนอขายหุนกูแลวเปนจํานวนเงิน 7,000 ลานบาท 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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23 หุนกู (ตอ) 

 

ราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของหุนกูของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 

     

หุนกู 10,900,000,000 8,175,000,000 11,166,263,030 8,240,866,582 
 

มูลคายุติธรรมคํานวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใชอัตราตลาดที่กําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วันที่ 
ในงบดุล 
 

24 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 

     

จํานวนเงินที่รับรูในงบดุล มีดังน้ี     
   - ประมาณการหน้ีสินที่ไมจัดใหมีกองทุน 117,336,321 167,064,547 18,007,894 39,130,126 
   - ประมาณการหน้ีสินที่จัดใหมีกองทุน - - - - 
     

การเปล่ียนแปลงมูลคาปจจุบันของ      
   ประมาณการหน้ีสิน มีดังน้ี     
     

ประมาณการหน้ีสินยกมา 167,064,547 133,947,929 39,130,126 41,157,470 
ตนทุนบริการ 17,400,620 17,427,750 2,450,629 2,449,963 
ตนทุนดอกเบี้ย 1,820,706 1,940,715 617,719 919,289 
เพ่ิมขึ้นจากการปรับโครงสรางการถือหุน     
   กับ MINOR - 20,987,265 - - 
ผลประโยชนที่จาย (68,949,552) (7,239,112) (24,190,580) (5,396,596) 

ประมาณการหน้ีสินยกไป 117,336,321 167,064,547 18,007,894 39,130,126 
     

จํานวนที่รับรูในงบกําไรขาดทุน มีดังน้ี      
ตนทุนบริการปจจุบัน 17,400,620 17,427,750 2,450,629 2,449,963 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 1,820,706 1,940,715 617,719 919,289 

คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุน 19,221,326 19,368,465 3,068,348 3,369,252 
 

กลุมบริษัทบันทึกหน้ีสินดังกลาวจากการประมาณการภายใตขอสมมติฐานที่สําคัญดังน้ี 
 

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



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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25 หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดรอตัดบัญชี 140,815,981 158,188,194 4,046,466 6,913,032 
เงินมัดจําคาเชา 129,677,318 143,784,850 505,435 578,035 
คาเชาที่ดินคางจาย 262,600,651 - - - 
อื่น ๆ 35,337,965 33,566,472 1,779,024 1,828,160 

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 568,431,915 335,539,516 6,330,925 9,319,227 

 
26 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

 งบการเงินรวม 

   สวนเกิน  
 จํานวนหุน หุนสามัญ มูลคาหุน รวม 
 สามัญ บาท บาท บาท 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 3,614,264,065 3,614,264,065 3,040,085,741 6,654,349,806 
การออกหุน (หมายเหตุ 27, 37) 518,832,430 518,832,430 25,770,531 544,602,961 
การลดทุน (หมายเหตุ 37) (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 
การออกหุน (หมายเหตุ 27) 15,923,581 15,923,581 67,937,682 83,861,263 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 3,262,339,373 3,262,339,373 3,133,793,954 6,396,133,327 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   สวนเกิน  
 จํานวนหุน หุนสามัญ มูลคาหุน รวม 
 สามัญ บาท บาท บาท 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 3,614,264,065 3,614,264,065 3,014,433,365 6,628,697,430 
การออกหุน (หมายเหตุ 27, 37) 518,832,430 518,832,430 25,770,531 544,602,961 
การลดทุน (หมายเหตุ 37) (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 
การออกหุน (หมายเหตุ 27) 15,923,581 15,923,581 67,937,682 83,861,263 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 3,262,339,373 3,262,339,373 3,108,141,578 6,370,480,951 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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26 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน (ตอ) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 หุนจดทะเบียนทั้งหมดไดแกหุนสามัญ 3,677,988,773 หุน (พ.ศ. 2552 : 3,351,850,736 หุน)       
ซึ่งมีมูลคาหุนละ 1 บาท โดยมีหุนสามัญจํานวน 3,262,339,373 หุน ที่ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว (พ.ศ. 2552 :  
3,246,415,792 หุน) 
 
จากการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเรื่องตางๆ 
ดังตอไปน้ี 

 
ก) ใหมีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 3,351,850,736 บาท เปน 3,350,746,158 บาท โดยเปน 

การตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนายจํานวน 1,104,578 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียน
ที่ยังมิไดออกและจําหนายดังกลาวจํานวน 1,104,578 บาท เปนทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการสํารองไวเพ่ือรองรับ
การทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของ MINOR ตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุน (หมายเหตุ 37)  

 
ข) ใหมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 327,242,615 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ  

1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (MINT - W4) ซึ่งทําให
ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ิมขึ้นจากเดิม 3,350,746,158 บาท เปน 3,677,988,773 บาท 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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27 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 
 

กลุมบริษัทไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย โดยผานการอนุมัติจากการประชุมผูถือหุน 
 

กลุมบริษัทไมไดบันทึกตนทุนสําหรับมูลคายุติธรรมหรือมูลคาที่แทจริงของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวในงบการเงินนี้ (หมายเหตุ 2.23) 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2552 ระหวางงวด ลดลงระหวางงวด พ.ศ. 2553 

 
 

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  
    และบริษัทยอย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554 21,200,000 - - (7,217,000) 1.12645 8,128,100 2.645 21,498,825 13,983,000
      

 กรรมการและพนักงานของบริษัท 14 พฤศจิกายน 31 มกราคม 17 ธันวาคม   
    และบริษัทยอย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555 9,629,367 - - (1,557,480) 1.10000 1,711,600 8.918 15,264,049 8,071,887
      

 กรรมการและพนักงานของบริษัท 6 มีนาคม 30 ตุลาคม  21 ตุลาคม   
    และบริษัทยอย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2556 33,065,750 26,365,000 - (5,342,800) 1.00000 5,342,800 7.65 40,872,420 54,087,950
      

 กรรมการและพนักงานของบริษัท 6 มีนาคม 30  มิถุนายน  12 มิถุนายน   
    และบริษัทยอย (MINT - W) พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2557 2,629,377 - - (692,700) 1.00000 692,700 8.08 5,597,016 1,936,677
      

 ผูถือหุนเดิม (MINT - W4) 26 เมษายน 30  มิถุนายน 18 พฤษภาคม  

  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2556 - 325,429,928 - (48,381) 1.00000 48,381 13.00 628,953 325,381,547
      

 รวมการออกโดยบริษัท    66,524,494 351,794,928 - (14,858,361) 15,923,581 83,861,263 403,461,061

 

ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 ไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (MINT - W4) จํานวนไมเกิน 327,242,615 หนวย เพื่อจัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิม โดยไมคิดมูลคา และมีอัตราการจัดสรรเทากับ 10 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 3 ป นับจากวันที่ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งแรก 
มีอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุนที่ราคาใชสิทธิ 13 บาทตอหุน 

 



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. 2553 สํารองตามกฎหมายของบริษัทยอยจํานวน 114,174,358 บาท (พ.ศ. 2552 : 110,411,858 บาท) 
ไดรวมอยูในกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรในงบการเงินรวม 
 

29 รายไดอ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดคาเชา 17,148,790 25,831,800 38,447,092 40,266,978 
ดอกเบี้ยรับ 28,051,380 61,261,904 463,722,120 441,752,799 
เงินสนับสนุน 57,397,881 56,755,981 - - 
รายไดจากการขายของสมนาคุณ 130,486,964 83,440,728 - - 
รายไดคาที่ปรึกษา 18,081,857 40,763,514 - - 
ขายวัตถุดิบใหแฟรนชายส 3,573,970 2,310,789 - - 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 3,327,520 14,954,838 - - 
รายไดคาขนสง 78,665,670 35,114,269 - - 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว 29,693,470 - - - 
อื่น ๆ 283,820,384 247,441,576 11,088,581 31,054,465 
     

รวมรายไดอื่น 650,247,886 567,875,399 513,257,793 513,074,242 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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30 คาใชจายตามลักษณะ 

 

รายการบางรายการท่ีรวมอยูในกําไรจากการดําเนินงาน สามารถแยกตามลักษณะไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 

     

คาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  1,396,969,432 1,414,257,743 75,228,482 71,085,106 
   (หมายเหตุ 16)     
การดอยคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ      
   (หมายเหตุ 16) 5,768,772 11,701,468 - - 
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายที่ดิน อาคาร      
   และอุปกรณ  18,645,073 84,993,688 (113,104) 2,714,759 
การตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน      
   (หมายเหตุ 17) 59,490,225 42,050,378 5,424,377 6,337,974 
การตัดจําหนายของสิทธิการเชา  109,993,121 109,153,498 623,017 622,620 
หน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 4,350,852 6,286,302 (29,660) (22,393) 
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 4,046,768,986 3,719,263,801 323,341,943 359,530,836 

 

31 ภาษีเงินได 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 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 
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32 กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 

 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก
ที่ชําระแลวและออกจําหนายอยูในระหวางงวด 
 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียไดปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลดโดยถือวา
หุนสามัญเทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด บริษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 27) 
 
ในการคํานวณจํานวนหุนสามัญที่เพ่ิมขึ้นหากมีการใชสิทธิ บริษัทคํานวณวาหากนําเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิจาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูดังกลาวมาซื้อหุนสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉล่ียของงวดเพ่ือกําหนดจํานวนหุนสามัญ
ที่ตองออกเพ่ิม แลวนําจํานวนหุนสามัญสวนเพ่ิมดังกลาวมารวมกับหุนสามัญที่มีอยู ทั้งน้ีไมมีการปรับปรุงใด ๆ ใน 
งบกําไรขาดทุน 
 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กลุมบริษัทคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักภายใตขอสมมติที่มีการแปลง
สภาพหุนสามัญปรับลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มีจํานวน 30,763,059 หุน (พ. ศ. 2552 : จํานวน 21,643,213 หุน) 
 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 หุน หุน 
   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชคํานวณกําไรตอหุน - สุทธ ิ 3,255,949,536 3,268,811,347 

   
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด   

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 30,763,059 21,643,213 

หุนสามัญเทียบเทาปรับลด 30,763,059 21,643,213 
   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 3,286,712,595 3,290,454,560 
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32 กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (ตอ) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท 
   

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 1,241,100,194 1,400,315,993 
   

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 0.3812 0.4284 
   

กําไรตอหุนปรับลด 0.3776 0.4256 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท 
   

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 1,517,045,197 790,369,175 
   

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 0.4659 0.2418 
   

กําไรตอหุนปรับลด 0.4616 0.2402 
 

33 เงินปนผล 
 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับผูถือหุน
สามัญเดิมและผูถือหุนจากการแปลงสภาพหลักทรัพยแปลงสภาพเปนหุนสามัญ ในอัตราหุนละ 0.15 บาท (พ.ศ. 2552 : หุนละ 
0.31 บาท) รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้นไมเกิน 490.9 ลานบาท (พ.ศ. 2552 : 1,094 ลานบาท) โดยมีการจายเงินปนผลในวันที่ 
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  
 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับ 
ผลการดําเนินงานที่ผานมา ในอัตราหุนละ 0.23 บาท ใหแกผูถือหุน รวมเปนเงินปนผลท้ังสิ้นไมเกิน 835 ลานบาท  
โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 เงินปนผลดังกลาวรวมถึงที่จายใหแกผู ถือหุนที่ เปน 
บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทจํานวน 49.52 ลานบาท เงินปนผลจํานวนน้ีไดถูกรวมกลับเขาในบัญชีกําไรสะสมรวม 

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับ 
ผลการดําเนินงานที่ผานมา ในอัตราหุนละ 0.08 บาท ใหแกผูถือหุน รวมเปนเงินปนผลท้ังสิ้นไมเกิน 259 ลานบาท  
โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
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34 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
 
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงเปนปกติจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศในตลาด และ
จากการท่ีคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญารวมท้ังจากการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว กลุมบริษัทไมมี
นโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไรหรือเพ่ือการคา 
 
ความเส่ียงดานสภาพคลอง 
 
กลุมบริษัทควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลอง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอโดยฝายจัดการ 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมบริษัทและลดความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด 
 
ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดของกลุมบริษัท กลุมบริษัทบริหารหน้ีสินโดยการกูยมืที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ตามความเหมาะสมของสภาพตลาด อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยของหุนกูของกลุมบริษัทเปนอัตราคงที่ ในการบริหารความเสี่ยง
ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย กลุมบริษัทใชตราสารอนุพันธทางการเงินซึ่งสวนใหญคือ สัญญาแลกเปล่ียน
อัตราดอกเบ้ียที่มีไวเพ่ือชวยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียสําหรับรายการเงินกูโดย
เฉพาะเจาะจง 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุมบริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยที่เปดสถานะไวมีดังน้ี 
 
ก) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับหุนกูสกุลเงินบาทจํานวน 1,000 ลานบาท จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เปนอัตรา

ดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งอางอิงอัตราถัวเฉล่ียของเงินฝากประจํา 6 เดือนของธนาคารพาณิชย 4 แหงบวกอัตรารอยละคงที่ 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะหมดอายุในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จํานวน 1,000 ลานบาท  

 
ข) สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียสําหรับเงินกูยืมสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาจํานวน 11.1 ลานเหรียญ จากอัตรา

ดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ สัญญาดังกลาวจะหมดอายุในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  
 
ค) สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาจํานวน 10 ลานเหรียญ จากอัตรา

ดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ สัญญาดังกลาวจะหมดอายุในป พ.ศ. 2558  
 
ง) สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาจํานวน 10 ลานเหรียญ จากอัตรา

ดอกเบี้ยลอยตัวเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ สัญญาดังกลาวจะหมดอายุในป พ.ศ. 2559  
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34 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 

 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ที่สําคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการซื้อหรือขายสินคาและ
บริการ การกูยืมหรือใหกูยืมเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ และเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในตางประเทศ 
กลุมบริษัทใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพ่ือบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน คือ สัญญา
แลกเปล่ียนสกุลเงิน และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ดังน้ี 
 
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย (Cross currency swap contracts)  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุมบริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย (Cross currency swap) เพ่ือ
ปองกันความเสี่ยงของเงินกูยืมที่เปนเงินตราตางประเทศ (หมายเหตุ 22) โดยทําการแปลงภาระหน้ีเงินกูที่เปนสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกาจํานวน 11.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งคํานวณจากเงินกูที่เปนสกุลดอลลาร
สหรัฐอเมริกา เปนสกุลเงินดอลลารออสเตรเลียจํานวน 12.8 ลานเหรียญออสเตรเลีย ที่อัตราดอกเบ้ียคงที่ซึ่งคํานวณ 
จากเงินกูที่เปนสกุลดอลลารออสเตรเลีย นอกจากน้ีกลุมบริษัทไดทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา เพ่ือแปลง 
ภาระหน้ีเงินกูที่เปนสกุลเงินดอลลารออสเตรเลียจํานวน 12.8 ลานเหรียญออสเตรเลีย เปนสกุลเงินบาทที่อัตราแลกเปล่ียน 
26.75 บาท ตอ 1 เหรียญออสเตรเลีย สําหรับจํานวน 6.4 ลานเหรียญออสเตรเลีย และที่อัตราแลกเปล่ียน 22.95 บาทตอ  
1 เหรียญออสเตรเลีย สําหรับจํานวน 6.4 ลานเหรียญออสเตรเลีย สัญญาดังกลาวจะหมดอายุในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  
 

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  
 

สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนามีไว เ พ่ือปองกันความเสี่ยงจากการซ้ือสินคาที่ เปนเงินตราตางประเทศ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศที่เปดสถานะไวมีอายุระหวาง 1 เดือนถึง 2 เดือน (พ.ศ. 2552 :  
1 เดือนถึง 3 เดือน) จํานวนเงินในสกุลเงินบาทที่จะตองจายและอัตราแลกเปล่ียนตามสัญญามีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท 
   

722,714 เหรียญสหรัฐฯ (30.334 - 32.131 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ) 21,793,998 161,493,728 
2,896 เหรียญออสเตรเลีย (29.15 บาทตอ 1 เหรียญออสเตรเลีย) 88,903 3,831,957 
เหรียญสิงคโปร - ไมมี - 3,169,769 
26,571 เหรียญยูโร (40.031 - 40.06501 บาทตอ 1 เหรียญยูโร) 1,061,594 6,665,857 
1,116,750 เยน (0.37315 บาทตอ 1 เยน) 413,792 - 
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34 เคร่ืองมือทางการเงิน (ตอ) 

 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ตอ) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทมีเจาหน้ีการคาที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งไมไดทําสัญญา 
ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังตอไปน้ี 
 

   งบการเงินรวม 

   พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

เหรียญสหรัฐฯ   2,856,612 996,978 
เหรียญสิงคโปร   - 35 
เหรียญยูโร   157,545 111,829 
เหรียญออสเตรเลีย   51,218 19,161 
เยน   2,306,070 - 
เหรียญฮองกง   11,200 - 
ปอนดสเตอริง   6,301 - 

 
ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 
 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงเปนปกติจากการใหสินเช่ือที่เก่ียวกับลูกหน้ี อยางไรก็ตาม การกระจุกตัวของความเสี่ยงดานการให
สินเช่ือที่เปนผลจากลูกหน้ีการคา เกิดขึ้นแบบจํากัดเน่ืองจากกลุมบริษัทมีลูกคาจํานวนมากราย ดังน้ันกลุมบริษัทไมคาดวา
จะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหลาน้ัน 

 
มูลคายุติธรรม 
 
มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาสําหรับเงินกู 
ที่เปดสถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เปนหน้ีสินสุทธิจํานวน 18,663,701 บาท (พ.ศ. 2552 : เปนสินทรัพยสุทธิ
จํานวน 8,079,148 บาท) 
 
มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาสําหรับเจาหน้ีจากการซื้อสินคาที่เปดสถานะ ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เปนหน้ีสินสุทธิจํานวน 306,412 บาท (พ.ศ. 2552 : เปนหน้ีสินสุทธิจํานวน 62,565 บาท) 
 
สินทรัพยทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ดังน้ันฝายบริหารจึงเช่ือวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวแสดงมูลคาไมแตกตางจาก
มูลคายุติธรรมอยางเปนสาระสําคัญ 
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35 ภาระผูกพัน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 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. 2553 บริษัทมีภาระผูกพันตามอัตราคาเชาขั้นตํ่าตามที่กําหนดในสัญญาที่จะตองจายในอนาคต
เปนจํานวนเงินประมาณ 40 ลานบาท 

 
- บริษัทไดทําสัญญาเชาพ้ืนที่และสัญญาบริการกับบริษัทยอยแหงหน่ึงเพ่ือเปดภัตตาคารและศูนยออกกําลังกาย  

ซึ่งบริษัทมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาตามสัญญาเชาพ้ืนที่และสัญญาบริการเปนจํานวนเงินประมาณ 3.3 ลานบาท  
นอกจากน้ี บริษัทยังผูกพันที่จะตองชําระคาธรรมเนียมในการใชพ้ืนที่เพ่ือจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมใหกับบริษัทยอย
แหงน้ีในอัตรารอยละของรายไดคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่บริษัทขายไดตามที่ระบุในสัญญาโดยสัญญาตาง ๆ เหลาน้ีจะ
สิ้นสุดภายในป พ.ศ. 2554 

 
- บริษัทไดทําสัญญาการใชสิทธิในเครื่องหมายการคากับบริษัทยอยแหงหน่ึง ในการน้ี บริษัทผูกพันที่จะจาย

คาธรรมเนียมการใชสิทธิในเครื่องหมายการคาเปนอัตรารอยละของรายไดตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีมีกําหนด
ระยะเวลา 10 ป โดยจะสิ้นสุดในป พ.ศ. 2560 

 
- บริษัทไดทําสัญญาการบริหารงานโรงแรมกับบริษัทยอยแหงหน่ึง โดยบริษัทคูสัญญารับเปนผูบริหารงานโรงแรมของ

บริษัท ในการน้ีบริษัทผูกพันที่จะจายคาธรรมเนียมการบริหารงานเปนอัตรารอยละของรายไดตามท่ีระบุในสัญญา 
สัญญาน้ีมีกําหนดระยะเวลา 10 ป โดยจะสิ้นสุดในป พ.ศ. 2559 

 
- บริษัทไดทําสัญญาบริการความชวยเหลือทางเทคนิคและใชเครื่องหมายการคาและช่ือทางการคาจํานวนสองสัญญากับ

บริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ โดยบริษัทยอยจะตองจายคาธรรมเนียมซึ่งคํานวณเปนอัตรารอยละของยอดขายตามท่ี
ระบุไวในสัญญา โดยสัญญาแรกมีกําหนดระยะเวลา 4 ปโดยสิ้นสุดในป พ.ศ. 2541 หลังจากน้ันสัญญาจะตออายุ
สัญญาไดอีก 3 ครั้ง ครั้งละ 5 ป และอีกสัญญาจะหมดอายุภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 
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35 ภาระผูกพัน (ตอ) 

 

สวนของบริษัทยอย 
 

สัญญาบริหารและบริการ 
 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริหารโรงแรมกับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ โดยบริษัทคูสัญญารับเปนผูบริหารงาน
โรงแรมของบริษัทยอยในการน้ี บริษัทยอยผูกพันที่จะจายคาธรรมเนียมการบริหารโรงแรมในอัตราระยะเวลา และวิธีการ
คํานวณตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีมีกําหนดระยะเวลา 20 ป สิ้นสุดในป พ.ศ. 2564 ซึ่งสัญญาจะสามารถตออายุไดอีก 10 ป 

 
- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานโรงแรมกับบริษัทสามแหง โดยบริษัทยอย

จะไดรับบริการและไดใชสิทธิและจะตองปฏิบั ติตามเ ง่ือนไขต าง  ๆ  ที่ ระบุไวในสัญญา  รวมทั้ ง ผูกพัน  
ที่จะจายคาธรรมเนียมตาง ๆ ในอัตราระยะเวลาและวิธีการคํานวณดังที่กลาวไวในแตละสัญญาซึ่งสัญญาทั้งหมดมีผลใช
บังคับต้ังแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 และสิ้นสุดเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 

 
- บริษัทยอยสองแหงไดทําสัญญาการบริหารโรงแรมซึ่งรวมถึงการจัดการดานการตลาดระหวางประเทศและการใชสิทธิ

ในการใชเครื่องหมายการคากับบริษัทในตางประเทศแหงหน่ึง โดยบริษัทยอยผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียมเปน
อัตรารอยละของรายไดคาหองทั้งหมดตามท่ีระบุไวในสัญญา สัญญาน้ีจะสิ้นสุดลงในระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2556 

 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาคาบริการโฆษณา คาสิทธิ และสัญญาความชวยเหลือในการจัดการและดําเนินงาน
สําหรับภัตตาคารโรงแรมกับบริษัทตาง ๆ ในตางประเทศ โดยบริษัทยอยจะตองจายคาธรรมเนียมการบริการเปนอัตรา
รอยละของรายไดทั้งหมดของภัตตาคารเหลาน้ันตามที่ระบุในสัญญา สัญญาเหลาน้ีจะหมดอายุในป พ.ศ. 2558 

 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานโรงแรมกับบริษัทสามแหง โดยบริษัทยอย
จะไดรับบริการและไดใชสิทธิและจะตองปฏิบั ติตามเ ง่ือนไขต าง  ๆ  ที่ ระบุไวในสัญญา  รวมทั้ ง ผูกพัน 
ที่จะจายคาธรรมเนียมตาง ๆ ในอัตรา ระยะเวลาและวิธีการคํานวณดังที่กลาวไวในแตละสัญญา ซึ่งสัญญาทั้งหมดมีผล 
ใชบังคับต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 และสิ้นสุดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 และเมื่อสัญญาหมดอายุแลวจะตออายุ 
ไดอีก 20 ป 

 

- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานโรงแรมกับบริษัทสามแหงโดยบริษัทยอย
จะไดรับบริการและไดใชสิทธิและจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ที่ระบุไวในสัญญา รวมทั้งผูกพันที่จะจาย
คาธรรมเนียมตาง ๆ ในอัตราระยะเวลาและวิธีการคํานวณดังที่กลาวไวในแตละสัญญา ซึ่งสัญญาทั้งหมดมีผลใชบังคับ
ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550 และสิ้นสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2570 และเมื่อสัญญาหมดอายุแลวจะตออายุไดอีก 
2 ครั้ง ครั้งละ 20 ป และ 15 ป ตามลําดับ 

 
- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานโรงแรมกับบริษัทสามแหง โดยบริษัทยอย

จะไดรับบริการและไดใชสิทธิและจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ที่ระบุไวในสัญญา รวมทั้งผูกพันที่จะจาย
คาธรรมเนียมตาง ๆ ในอัตรา ระยะเวลาและวิธีการคํานวณดังที่กลาวไวในแตละสัญญา ซึ่งสัญญาทั้งหมดมีผลใชบังคับ
ต้ังแตวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2548 และสิ้นสุดวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และเม่ือสัญญาหมดอายุแลวจะตออายุได
อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 15 ป 
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35 ภาระผูกพัน (ตอ) 
 

สวนของบริษัทยอย (ตอ) 
 
 

- 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 

 

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. 2553 บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามอัตราคาเชาที่ดินขั้นตํ่าที่ระบุไวในสัญญาเชาที่จะตองจาย 
ในอนาคตเปนจํานวนเงินประมาณ 146 ลานบาท (พ.ศ. 2552 : 159 ลานบาท) 

  
ในป พ.ศ. 2553 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดมีการตอสัญญาเชาที่ดินฉบับเดิมไปอีก 30 ป ต้ังแตวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 
โดยบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาตามอัตรารอยละคงที่ของรายไดรวมซึ่งจะปรับเพ่ิมขึ้นในแตละปจนถึง
อัตรารอยละคงที่ของรายไดรวมตอปตามที่กําหนดในสัญญาหรือตามอัตราคาเชาขั้นตํ่าตามท่ีกําหนดในสัญญาแลวแต
อยางใดจะสูงกวา  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามอัตราคาเชาที่ดินขั้นตํ่าและคาตอบแทน
พิเศษท่ีระบุไวในสัญญาเชาที่จะตองจายในอนาคตเปนจํานวนเงินประมาณ 1,232 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 
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35 ภาระผูกพัน (ตอ) 

 
สวนของบริษัทยอย (ตอ) 
 
สัญญาเชา (ตอ) 
 
- 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. 2553 บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามอัตราคาเชาขั้นตํ่าตามท่ีกําหนด
ในสัญญาที่จะตองจายในอนาคตดังน้ี 

 
ป  ลานบาท 

   

พ.ศ. 2554  9.00 
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556  14.91 

  23.91 

 
- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญารับทําการปลูกสรางและเชาที่ดินกับอาคารที่ปลูกสรางแลวกับสํานักงานพระคลังขางที่

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตามสัญญาน้ีสํานักงานพระคลังขางที่ตกลงใหบริษัทยอยทําการปลูกสรางและบริษัท
ยอยตกลงรับทําการปลูกสรางอาคารชุดพักอาศัยและโรงแรมบนที่ดินของสํานักงานพระคลังขางที่ โดยอาคารที่จะปลูกสราง
ตองขออนุญาตปลูกสรางในนามสํานักงานพระคลังขางที่และสํานักงานพระคลังขางที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์อาคาร
และสิ่งปลูกสรางอื่นๆบนที่ดินดวย และบริษัทยอยเปนผูออกคาใชจายทั้งหมดจนการปลูกสรางอาคารโครงการ
ดังกลาวแลวเสร็จ ซึ่งการปลูกสรางอาคารมีกําหนดระยะเวลา 4 ป นับต้ังแตวันที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
กรุงเทพมหานครใหปลูกสรางได และเมื่อการปลูกสรางอาคารเสร็จเรียบรอยแลว สํานักงานพระคลังขางที่ตกลงให
บริษัทยอยเชาที่ดินและอาคารท่ีบริษัทยอยทําการปลูกสรางเพ่ือใชพักอาศัย โรงแรม และการพาณิชยที่เก่ียวของมี
กําหนดเวลาเชา 30 ป นับต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป แตหากบริษัทยอยไดทําการปลูกสรางอาคารเสร็จ
เรียบรอยกอนวันดังกลาวใหเริ่มนับกําหนดเวลาเชาต้ังแตวันที่ทําการปลูกสรางอาคารเสร็จเปนตนไป  
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35 ภาระผูกพัน (ตอ) 

 
สวนของบริษัทยอย (ตอ) 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญารับทําการปลูกสรางและเชาที่ดินกับอาคารที่ปลูก
สรางแลวดังน้ี 
 
(1) ในระหวางการปลูกสรางอาคารน้ีบริษัทยอยตองชําระคาทดแทนการขาดผลประโยชนรวมทั้งคาใชจายตางๆ 

ที่เก่ียวของใหแกสํานักงานพระคลังขางที่เปนรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญาดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2553 บริษัทยอยมีภาระผูกพันเก่ียวกับคาทดแทนการขาดผลประโยชนและคาใชจายตางๆที่เก่ียวของจนถึง
วันที่การปลูกสรางอาคารเสร็จเรียบรอยแลวคิดเปนจํานวนเงินรวม 5.2 ลานบาท  

(2) เมื่อการปลูกสรางอาคารเสร็จเรียบรอยแลว บริษัทยอยผูกพันที่จะชําระคาเชาและคาใชจายที่เก่ียวของใหแก
สํานักงานพระคลังขางที่เปนรายเดือนตามอัตราที่ตกลงกัน โดยคาเชาทั้งหมดต้ังแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553  
จนสิ้นสุดสัญญาเชาดังกลาวคิดเปนจํานวนเงินรวมประมาณ 510.4 ลานบาท 

 
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 บริษัทยอยมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาพ้ืนที่ภัตตาคาร รวมถึง

สัญญาเชาและสัญญาบริการ สําหรับที่ทําการสํานักงาน รานคา ยานพาหนะ อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงาน 
โดยมีระยะเวลาต้ังแต 1 ป ถึง 30 ป ซึ่งจะตองจายดังตอไปน้ี 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 ลานบาท ลานบาท 
   

ภายใน 1 ป 662 474 
ระหวาง 2 ป - 5 ป 638 560 
หลังจาก 5 ป 178 197 

รวม 1,478 1,231 

 
นอกจากน้ียังมีคาเชาพ้ืนที่ซึ่งกลุมบริษัทตองจายเปนอัตรารอยละของยอดขายหรือยอดขายสุทธิตามท่ีระบุไวในสัญญา 
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35 ภาระผูกพัน (ตอ) 

 
สวนของบริษัทยอย (ตอ) 
 
สัญญาการใชเคร่ืองหมายการคา แฟรนชายส และคาสิทธิ 
 
- บริษัทยอยสี่แหงไดทําสัญญาลิขสิทธิ์เพ่ือใหไดสิทธิในการดําเนินงานรานอาหารตางๆ โดยบริษัทยอยเหลาน้ันจะตอง

จายคาตอบแทนโดยคิดจากรอยละของยอดขาย และปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงตามที่ระบุไวในสัญญาคาลิขสิทธิ์
จายไดรวมอยูในคาใชจายในการขาย 

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

จัดจําหนายสินคา สัญญาแฟรนชายส การใชเครื่องหมายการคาและรับบริการทางดานเทคนิคทางการตลาดกับบริษัท
ในตางประเทศ ซึ่งสัญญาดังกลาวมีอายุระหวาง 2 - 10 ป และสามารถตออายุไปไดอีก หรือจนกวาจะมีการบอกเลิก
โดยฝายใดฝายหน่ึง ทั้งน้ีบริษัทยอยตองปฎิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา 

 
-  บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาสิทธิสําหรับการดําเนินกิจการโรงภาพยนตรกับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศโดย

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

 
- บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาสิทธิการใชเครื่องหมายการคากับบริษัทในตางประเทศแหงหน่ึงเพ่ือใหไดสิทธิ

ดังกลาวสําหรับการขายอาคารชุด โดยบริษัทยอยแหงน้ันจะตองจายคาตอบแทนโดยคิดจากรอยละของยอดขาย และ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลงตามที่ระบุไวในสัญญา  

 
36 หนังสือคํ้าประกัน 

 
หนังสือค้ําประกันเพ่ือการดําเนินธุรกิจปกติ มดัีงน้ี 
 
 วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ลานเหรียญ   ลานเหรียญ 
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานหยวน ลานบาท สหรัฐฯ 
      

หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 218.7 6.5 30.0 151.6 1.9 
หนังสือค้ําประกันที่กลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงิน      
   เพื่อค้ําประกันสนิเชื่อของกลุมบริษัท  5,777.9 88.8 200.0 1,600.1 87.6 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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36 หนังสือคํ้าประกัน (ตอ) 

 
หนังสือค้ําประกันเพ่ือการดําเนินธุรกิจปกติ มีดังน้ี (ตอ) 
 วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ลานเหรียญ   ลานเหรียญ 
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานหยวน ลานบาท สหรัฐฯ 
      

หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 70.4 2.7 34.0 16.3 - 
หนังสือค้ําประกันที่กลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงิน      
   เพื่อค้ําประกันสนิเชื่อของกลุมบริษัท  5,767.0 74.4 265.0 1,600.1 72.6 

 
37 การปรับโครงสรางการถือหุนระหวางบริษัทกับ MINOR 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2552 บริษัทมีการปรับโครงสรางการถือหุนระหวางบริษัท กับ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) (“MINOR”) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการขจัดโครงสรางการถือหุนไขว และทําใหโครงสรางการถือหุน 
มีความเหมาะสม ชัดเจน และโปรงใส อีกทั้งยังเปนการกอใหเกิดความชัดเจนในอํานาจควบคุมบริหารจัดการ โดยการปรับ
โครงสรางดังกลาวไดดําเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
 
จากการปรับโครงสรางการถือหุนเพ่ือขจัดโครงสรางการถือหุนไขว ถือเปนการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน บริษัท
บันทึกผลตางระหวาง ตนทุนของการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกันกับสวนไดเสียของบริษัทในมูลคาตามบัญชีของ 
MINOR ไวในสวนของผูถือหุน ภายใตหัวขอ “สวนตํ่าจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน”  

 
38 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 
 

 
 
 


