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1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงจัดตั้ งและอาศัยอยู่ในประเทศไทยและบริษัทเป็นบริษัท

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2531 และมีท่ีอยูท่ี่ไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

 

กรุงเทพฯ :  ชั้น 16 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ 99 ซอย รูเบีย ถ.สุขมุวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

พทัยา : 218/2-4 ม.10 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ประเทศไทย 

 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยว่า “กลุ่มบริษทั” 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในดา้นการลงทุน การประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร และการจัดจําหน่ายและผลิตสินค้า กลุ่มบริษัทประกอบ

กิจการส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจการในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ

สาธารณรัฐมลัดีฟส์ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศศรีลงักา และประเทศออสเตรเลีย เป็นตน้ 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลได้จัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย

ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตาม

ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ  

งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) ได้จัดทํา 

ใหเ้ป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทํา 

เป็นแบบยอ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 เ ร่ืองงบการเงินระหว่างกาล และได้เพ่ิมหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิน 

ตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขัดแยง้กันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับ

ภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจัดทํางบการเงินสําหรับ

งวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

 

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่ 

 

มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่ท่ีมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้น

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 แต่กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

   ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจง 

   กบักิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง ภาษีเงินได้ - การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคา 

   ท่ีตีราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุ้น 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่

ดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคัญต่อข้อมูลทางการเงินท่ีนาํเสนอ ยกเวน้ 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เก่ียวข้องกับภาษีเงินได้ ซ่ึงรวมถึงภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หน้ีสินหรือ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากจาํนวนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายแก่หรือได้รับคืนจากหน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยใช้อัตราภาษีและ

กฎหมายภาษีอากรท่ีบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณโดยอ้างอิง

จากผลแตกต่างชัว่คราวของฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินนั้นด้วยอัตราภาษีสําหรับงวดท่ีกิจการ

คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีกิจการคาดว่าจะต้องจ่ายชําระหน้ีสินภาษี โดยใช้อัตราภาษีและ

กฎหมายภาษีอากรท่ีบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน กลุ่มบริษัทจะเร่ิมนํามาตรฐาน

การบญัชีฉบบัน้ีมาปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยการปรับปรุงยอ้นหลัง ซ่ึงคาดว่าน่าจะทําให้มีเกิดรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

และมีผลกระทบต่อกาํไรสะสมและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัน้ี 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) กําหนดให้กิจการต้องกําหนดสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเ นินงาน ซ่ึงคือสกุลเ งินท่ีใช้ใน

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัซ่ึงกิจการดาํเนินงานอยู ่รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศตอ้งแปลงค่าให้เป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการชําระเงินของรายการท่ีเป็นตัวเงินหรือจากการ 

แปลงค่ารายการท่ีเป็นตัวเงินในสกุลเงินต่างประเทศให้รับรู้เป็นกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น การแปลงค่าผลการดําเนินงานและ 

ฐานะการเงินของกิจการในกลุ่มบริษัทซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้นําเสนองบการเงินต้องแปลงค่าโดย  

ก) สินทรัพย์และหน้ีสินให้แปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันท่ีของแต่ละงบแสดงฐานะการเ งิน ข) รายได้และค่าใช้จ่ายให้แปลงค่าด้วยอัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ และ ค) ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดใหรั้บรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ่มบริษัทจะเร่ิมนํามาตรฐาน

การบญัชีฉบบัน้ีมาปฏิบติัตั้ งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยใช้วิธีปรับปรุงยอ้นหลัง ผูบ้ริหารของกิจการอยู่ในระหว่างการประเมินผล

กระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 กาํหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานตามเกณฑ์การเสนอรายงานภายในเพ่ือให้ผูบ้ริหารใช้ กลุ่มบริษัท

จะเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ผูบ้ริหารอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบใน

รายละเอียด แต่จาํนวนของส่วนงานท่ีรายงานตลอดจนวิธีการรายงานส่วนงานจะเปล่ียนแปลงไปเพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีการนําเสนอรายงาน

ภายในต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน 

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ้่ายหรือค่าใชจ้่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับการแสดงรายจ่าย

เป็นค่าใชจ้่ายหรือค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

 

ทั้งน้ี ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุงฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีท่ี เร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ทําให้กําไรสะสมต้นปี ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ลดลง 

 49.85 ลา้นบาท 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

4.1 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม (ล้านบาท) 

 ธุรกิจโรงแรมและ ธุรกิจให้เช่า   ธุรกิจขายอาหาร ธุรกิจขาย ธุรกิจ    

 บริการที่เกี่ยวข้อง อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจสปา และเคร่ืองดื่ม อสังหาริมทรัพย์ จัดจาํหน่าย ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการจัดการ รวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
                     

บุคคลภายนอก 3,238 1,573 113 114 37 41 83 81 3,244 2,808 891 908 521 492 206 348 101 79 8,434 6,444 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 13 29 24 - - 2 2 - - 116 37 - - - - 435 202 599 278 

ตดัรายการระหวา่งกนั (17) (13) (29) (24) - - (2) (2) - - (116) (37) - - - - (435) (202) (599) (278) 

รายได้สุทธิ 3,238 1,573 113 114 37 41 83 81 3,244 2,808 891 908 521 492 206 348 101 79 8,434 6,444 

                     

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 1,710 896 82 82 15 22 24 24 2,210 1,859 436 442 243 284 15 31 536 281 5,271 3,921 

ตดัรายการระหวา่งกนั (10) (8) (24) (20) 10 10 12 9 - - 10 - - - - - (435) (202) (437) (211) 

ผลการดําเนินงานตามส่วนงานสุทธิ 1,700 888 58 62 25 32 36 33 2,210 1,859 446 442 243 284 15 31 101 79 4,834 3,710 

 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

4.2 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม (ล้านบาท) 

 รายได้ ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

ประเทศไทย 6,681 5,925 3,906 3,354 

ประเทศสิงคโปร์ 543 504 407 378 

ประเทศออสเตรเลีย 1,226 - 534 - 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 123 122 81 81 

ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 383 108 285 64 

ประเทศศรีลงักา 40 35 28 22 

ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 13 8 12 7 

ประเทศอ่ืน 24 20 18 15 

ตดัรายการระหว่างกนั (599) (278) (437) (211) 

รวม 8,434 6,444 4,834 3,710 

 

5 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ขั้นสุดทา้ย เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 

 

บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“MFG”) และบริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) เป็นบริษัทย่อย ดังนั้น 

บริษทัในเครือของ MFG และ MINOR จึงถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายได้จากการขายและบริการ     
     

รายได้จากการขาย     

บริษทัร่วม 27,217 21,708 - - 

รวมรายไดจ้ากการขาย 27,217 21,708 - - 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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5 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายได้จากการขายและบริการ (ต่อ)     
     

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์     

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - 136,457 - - 

รวมรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ - 136,457 - - 

     

รายได้ค่าเช่า     

บริษทัยอ่ย - - 11,060 11,211 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 141 80 - - 

รวมรายได้ค่าเช่า 141 80 11,060 11,211 

     

ดอกเบี้ยรับ     

บริษทัยอ่ย - - 172,795 143,625 

บริษทัร่วม 4,142 3,068 - - 

รวมดอกเบ้ียรับ 4,142 3,068 172,795 143,625 

     

รายได้ค่าบริการจัดการ     

บริษทัยอ่ย - - 50,665 48,270 

บริษทัร่วม 55,954 35,650 - 150 

กิจการร่วมคา้ 150 150 - - 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 1,329 1,409 - 300 

รวมรายได้ค่าบริการจดัการ 57,433 37,209 50,665 48,720 

     

เงินปันผลรับ     

บริษทัยอ่ย - - 69,688 65,126 

รวมเงินปันผลรับ - - 69,688 65,126 

 

รายได้อื่น 
    

บริษทัยอ่ย - - 40 1,924 

บริษทัร่วม 14 1,626 - 60 

รวมรายไดอ่ื้น 14 1,626 40 1,984 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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5 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

การซื้อสินค้าและบริการ     
     

ซื้อสินค้า     

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 19,350 18,084 - - 

รวมซ้ือสินคา้ 19,350 18,084 - - 

     

ค่าเช่า     

บริษทัยอ่ย - - 19,305 20,074 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 2,567 3,986 - - 

รวมค่าเช่า 2,567 3,986 19,305 20,074 

     

ดอกเบี้ยจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 8,804 4,571 

รวมดอกเบ้ียจ่าย - - 8,804 4,571 

     

ค่าบริการจัดการจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 13,417 14,378 

รวมค่าบริการจัดการจ่าย - - 13,417 14,378 

     

ค่าใช้จ่ายอื่น     

บริษทัยอ่ย - - 4 167 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 5,202 3,394 5,202 587 

รวมค่าใชจ้่ายอ่ืน 5,202 3,394 5,206 754 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและเฉพาะบริษทัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 มีจํานวน 44.24 ล้านบาทและ 

16.95 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2554 : 36.50 ลา้นบาทและ 20.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ระยะสั้ นซ่ึง

ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัและสวสัดิการอ่ืน 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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5 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ยอดค้างชําระที่เกิดจากการซื้อ/ขายสินค้า 

   และบริการ 

    

     

ก) ลูกหนีก้ิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 671,083 640,911 

บริษทัร่วม 296,880 213,209 93,947 70,236 

กิจการร่วมคา้ 10,313 8,376 2 1 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 1,147 757 1 9 

รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  308,340 222,342 765,033 711,157 

     

ข) เจ้าหนีก้ิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย  - - 7,272 4,589 

บริษทัร่วม 8,994 19,748 - 5 

กิจการร่วมคา้ 681 611 - - 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 9,185 11,088 2,565 1,995 

รวมเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,860 31,447 9,837 6,589 

     

ค) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย  - - 14,607,889 14,833,186 

บริษทัร่วม 470,663 507,374 - - 

กิจการร่วมคา้ 18,335 - - - 

รวมเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 488,998 507,374 14,607,889 14,833,186 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555   

บริษัทย่อย   

ยอดคงเหลือตน้งวด - 14,833,186 

การจ่ายคืนเงินกูยื้มระหว่างงวด - (225,297) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - 14,607,889 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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5 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
ค)   เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

บริษัทร่วม   

ยอดคงเหลือตน้งวด 507,374 - 

การจ่ายคืนเงินกูยื้มระหว่างงวด (23,282) - 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (13,429) - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 470,663 - 
   

กิจการร่วมค้า   

ยอดคงเหลือตน้งวด - - 

การกูยื้มเพ่ิมระหว่างงวด 18,335 - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 18,335 - 

 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ และมีอัตรา

ดอกเบ้ียตามอตัราตลาดซ่ึงอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย์ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถามแต่กลุ่มบริษัทจะไม่

เรียกชาํระคืนเงินใหกู้ยื้มดงักล่าวภายในระยะเวลา 12 เดือน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ง) เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 1,667,550 1,549,601 

รวมเงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - 1,667,550 1,549,601 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555   

บริษัทย่อย   

ยอดคงเหลือตน้งวด - 1,549,601 

การกูเ้พ่ิมระหว่างงวด - 117,949 

ยอดคงเหลือปลายงวด - 1,667,550 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเป็นเงินกูยื้มท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกลุเงินบาท มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม และมีอัตราดอกเบ้ียตาม

อตัราตลาดซ่ึงอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์

 

6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 1,945,533 1,519,019 18,940 18,802 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (85,521) (69,417) (23) - 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธิ 1,860,012 1,449,602 18,917 18,802 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน (หมายเหตุ 5) 308,340 222,342 765,033 711,157 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 362,057 380,583 10,706 7,996 

ลูกหน้ีอ่ืน 751,981 540,316 8,129 5,178 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,282,390 2,592,843 802,785 743,133 

 

7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ภาษีเงินไดจ้่ายล่วงหน้า 101,456 144,980 21,668 17,493 

เงินจ่ายล่วงหนา้สําหรับค่าก่อสร้าง 28,564 118,590 2,248 20,614 

เงินใหกู้้ยืมแก่บริษทัอ่ืนท่ีถึงกาํหนดชําระภายใน 

   หน่ึงปี 41,249 13,139 - - 

อ่ืน ๆ 498,745 529,579 45,148 45,780 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 670,014 806,288 69,064 83,887 

 

8 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย  

 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ประกอบดว้ย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

บริษทัอ่ืน  157 147 131 122 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  124,679 159,854 - - 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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รวม  124,836 160,001 131 122 

 

 

8 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (ต่อ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทอื่น 

 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 147 122 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 10 9 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 157 131 

 

ข) เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 159,854 - 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (35,175) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 124,679 - 

 

9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 5,647,700 5,658,569 

บริษทัร่วม 4,016,196 3,905,610 2,150,196 2,150,196 

ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมค้า 29,382 19,521 24,284 24,284 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

   และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 

 

4,045,578 

 

3,925,131 

 

7,822,180 

 

7,833,049 

 

 

 

 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะบริษัท 

 พันบาท 
  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 5,658,569 

การจดัสรรคืนทุนของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ (10,869) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 5,647,700 

 

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินระหว่างกาล เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและ 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึ ้น 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

บริษทั เจ้าพระยา รีซอร์ท จาํกดั โรงแรมและศูนยก์ารคา้ ประเทศไทย 81.24 81.24 

บริษทั หัวหิน รีซอร์ท จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 45.30(1) 45.30(1) 

บริษทั รอยลั การ์เดน้ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด อยูร่ะหวา่งการชาํระบัญชี ประเทศไทย 100   100   

บริษทั สมุย รีซอร์ท แอนด ์สปา จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั โรงแรมราชดาํริ จาํกดั (มหาชน) โรงแรม ประเทศไทย 98.91 98.91 

บริษทั เอม็ไอ สแควร์ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั หัวหิน วิลเลจ จาํกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั บ้านโบราณเชียงราย จาํกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั สมุย วิลเลจ จาํกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั โคโค ปาลม์ โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั โกโก ้รีครีเอชัน่ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั สมุย  บีช คลบั โอนเนอร์ จาํกดั โรงแรมและให้เชา่อสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“MFG”) ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 99.72 99.72 

บริษทั รอยลัการ์เดน้ พลาซ่า จํากดั ศูนยก์ารคา้ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เอม็ สปา อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (“MST”) ธุรกิจสปา ประเทศไทย 51(2) 51(2) 

บริษทั สมุย บีช เรสซิเด้นท์ จาํกดั ขายอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั โกโก ้เรสซิเดน็ซ์ จาํกดั ขายอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จาํกดั บริหารโรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั อาร์เอน็เอส โฮลด้ิง จาํกัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูั่น จาํกดั บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เจ้าพระยา รีซอร์ท แอนด ์เรสซิเดน้ท์ จาํกดั โรงแรมและขายอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกัด (มหาชน) (“MINOR”) จาํหน่ายสินค้า ประเทศไทย 91. 35(3) 91. 35(3) 

RGR International Limited บริหารงาน หมู่เกาะบริติช  100 100 

  เวอร์จิน   

R.G.E. (HKG) Limited บริหารงาน ประเทศฮอ่งกง 100 100 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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M&H Management Limited บริหารงาน ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 

  มอริเชียส   



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึ ้น 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศมาเลเชีย 100 100 

Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมาเลเชีย 100 100 

AVC Club Developer Limited ขายหน่วยของสิทธิในสถานท่ี ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 

 พกัผอ่นโดยแบง่เวลา มอริเชียส   

AVC Vacation Club Limited ขายหน่วยของสิทธิในสถานท่ี ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 

 พกัผอ่นโดยแบง่เวลา มอริเชียส   

กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท์ พร็อพเพอร์ต้ี ฟันด  ์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 99.90 99.90 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัพยท์ว ี(หมายเหตุ 25) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 99.86(4) 99.86(4) 

กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไ์ทย ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ภูเกต็ บีช คลบั โอนเนอร์ จาํกดั บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 

 

(1) สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 45.30 เป็นการถือหุน้ทางตรงในบริษทั แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จํากัด อีกร้อยละ 25.74 เป็นการถือหุ้น

ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 

(2) สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 51 เป็นการถือหุน้ทางตรงใน MST อีกร้อยละ 49 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 

(3) สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 91.35 เป็นการถือหุน้ทางตรงใน MINOR อีกร้อยละ 8.57 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 

(4) สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.86 เป็นการถือหุน้ทางตรงในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัพย์ทวี อีกร้อยละ 0.14 เป็นการถือหุ้น

ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย ทุนชาํระแลว้ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ทวี เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท ข และ

ประเภท ค 

 

บริษทัภายใตบ้ริษทัย่อย มีดงัต่อไปน้ี 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึ ้น 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

บริษัทย่อยของ MFG     

บริษทั สเวนเซ่นส์ (ไทย) จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ ชีส จาํกดั ผลิตและขายเนย ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ แดร่ี จาํกดั ผลิตและขายไอศกรีม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ ดีคิว จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส์ จาํกดั ใหบ้ริการดา้นอาหาร ประเทศไทย 51 51 

 และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง    

บริษทั เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 95 95 

International Franchise Holding (Labuan) Limited เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศมาเลเซีย 100 100 

บริษทั เอส.แอล.อาร์.ที จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 100 

Primacy Investment Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส 100 100 

บริษทั เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 100 

 

 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึ ้น 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

บริษัทย่อยของ International Franchise Holding (Labuan) Limited     

Franchise Investment Corporation of Asia Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 

The Minor Food Group (China) Limited ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรฐั 100 100 

  ประชาชนจีน   

     

บริษัทย่อยของ Primacy Investment Limited     

Delicious Foodstuff (Labuan) Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศมาเลเซีย 100 100 

Delicious Beverage (Labuan) Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศมาเลเซีย 100 100 

Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

ThaiExpress Concepts Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

     

บริษทัย่อยของ Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd.    

Delicious Food Holding (Australia) Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Delicious Food Australia Finance Pty. Ltd. บริหารจดัการ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษทัย่อยของ MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd.    

Oaks Hotels & Resorts Limited (“OAKS”) บริการดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด     

บริษทั เอม็ สปา เวนเจอร์ จาํกดั  ธุรกิจสปา หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 

MSpa Enterprise Management (Shanghai) Limited ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรฐั 100 100 

  ประชาชนจีน   
    

บริษัทย่อยของบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากัด     

Hospitality Investment International Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 

     

บริษทัย่อยของ Hospitality Investment International Limited    

Lodging Management (Labuan) Limited บริหารโรงแรม ประเทศมาเลเซีย 100 100 
Lodging Management (Mauritius) Limited บริหารโรงแรม ประเทศสาธารณรฐั 100 100 
  มอริเชียส   

PT Lodging Management (Indonesia) Limited บริหารโรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 93.3 93.3 
Jada Resort and Spa (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักา 80.1 80.1 
Elewana Investment Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสาธารณรฐั 100 100 

  มอริเชียส   
     
บริษทัย่อยของบริษทั เอ็มไอ สแควร์ จาํกัด     

บริษทั ราชดาํริ เรสซิเดน้ท์ จาํกดั โรงแรมและพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ราชดาํริ ลอดจ์จ้ิง จาํกดั  โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

     
บริษทัย่อยของ AVC Vacation Club Limited     
Anantara Vacation Club (HK) Limited บริการดา้นการตลาด ประเทศฮ่องกง 100 100 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึ ้น 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

บริษทัย่อยของ ThaiExpress Concepts Pte. Ltd.    
BBZ Design International Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
NYS Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

PS07 Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
TES07 Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
XWS Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

Shokudo Concepts Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
Shokudo Heeren Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
The Bund Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

Lotus Sky Sdn Bhd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศมาเลเซีย 100 100 
ThaiExpress Concepts Sdn Bhd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศมาเลเซีย 100 100 
    

บริษทัย่อยของ BBZ Design International Pte. Ltd.    
Element Spice Cafe Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
    

บริษทัย่อยของ MINOR    

บริษทั อาร์มิน ซิสเท็มส์ จาํกดั การจดัจาํหน่าย - เคร่ืองครัว  ประเทศไทย 100 100 
   เส้ือผา้และรองเทา้    
บริษทั นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั ผลิตสินคา้อปุโภค ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั การพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ คอนซัลแท็นส์ แอนดเ์ซอร์วสิ จาํกดั การจดัจาํหน่าย - เคร่ืองสําอาง 

และกระเป๋าเดินทาง 
ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เรด เอิร์ธ ไทย จาํกดั การจดัจาํหน่าย - เคร่ืองสําอาง
และนํ้ าหอม 

ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เอสมิโด แฟชัน่ส์ จาํกดั การจดัจาํหน่าย - เส้ือผา้ ประเทศไทย 90.8 90.8 

บริษทั อมอร์ แปซิฟิค (ไทยแลนด)์ จาํกดั การจดัจาํหน่าย - เคร่ืองสําอาง
และนํ้ าหอม 

ประเทศไทย - 51 

Marvelous Wealth Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน  100 100 
 

บริษทัย่อยของ OAKS     

Boathouse Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Calypso Plaza Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Concierge Apartments     

    Australia Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Goldsborough Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

IMPROPERTY Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (Qld) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (NSW)    100 100 

   No. 1 Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (NSW)      

   No. 2 Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (SA) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts (VIC) Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Queensland Accommodation      

   Corporation Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึ ้น 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

บริษทัย่อยของ OAKS (ตอ่)     

Seaforth Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

183 on Kent Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

187 Kent Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

361 Kent Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Pacific Hotel Market Street Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Pacific Blue Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Queen Street Property      

   Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Oaks Resort & Hotel      

   Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Furniture Services Australia Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Brisbane Apartment      

   Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Housekeepers Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Kent Street Sydney Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 

187 Cashel Apartments Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 

Cashel Management Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 

Oaks Hotels & Resorts JLT Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศสาธารณรฐั 100 100 

  อาหรับเอมิเร็ตส์   

Oaks Hotels & Resorts Investment Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Grand Hotel, Gladstone โรงแรม ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Oaks Broome Sanctuary Resort Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 - 

Mon Komo Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 - 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ย 

 

Oaks Hotels & Resorts Limited (“OAKS”) 

 

ในวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2555 OAKS ได้เข้าซ้ือกิจการ The Grand Hotel, Gladstone โดยมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งส้ิน 12.3 ล้านเหรียญ

ออสเตรเลีย หรือประมาณ 392 ลา้นบาท  

 

รายละเอียดของการลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 

 พันบาท 
  

ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุน 392,409 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า (180,474) 

ราคาซ้ือสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีสุทธิ (แสดงรวมในค่าความนิยม) 211,935 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าจากการซ้ือกิจการใน The Grand Hotel, Gladstone มีดงัน้ี 

 

 พันบาท 
  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 180,474 

 

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดจ้ากการซ้ือกิจการท่ีแสดงขา้งตน้เป็นราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือ กลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการคํานวณหามูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน ซ่ึงจะปรับปรุงสินทรัพยใ์หเ้ป็นมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีสุทธิกับมูลค่ายุติธรรมสุทธิจะ

นาํไปปรับปรุงกบัค่าความนิยม 

 

บริษัท อมอร์ แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จํากัด 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษัทได้จําหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษัท อมอร์ แปซิฟิค 

(ไทยแลนด์) จาํกดั ใหแ้ก่บริษทั Amore Pacific Global Operations Limited คิดเป็นจาํนวนเงิน 12.05 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยดังกล่าว

มีหน้ีสินสุทธิเท่ากบั 3.52 ลา้นบาท มีผลทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 15.57 ลา้นบาท 

 

ข)  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 3,905,610 2,150,196 

เงินปันผลรับ (30,726) - 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 141,312 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 4,016,196 2,150,196 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินระหว่างกาล มีดังน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม  

   สัดส่วนของ 

   การถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

Arabian Spa (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐอาหรับ 

เอมิเร็ตส์ 

49 49 

Eutopia Private Holding Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 50 50 

Tanzania Tourism and Hospitality ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 50 50 

   Investment Limited     

Zanzibar Tourism and Hospitality ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 50 50 

   Investment Limited     

The Coffee Club Holdings Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 50 50 

Sizzler China Pte. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศสิงคโปร์ 50 50 

บริษทั ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 51 51 

Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนาม 30.4 30.4 

บริษทั ซูม่า กรุงเทพ จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 51(1) 51(1) 

Tidal Swell Pty. Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 25 25 

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั ขายอาหารและ ประเทศไทย 31.3 31.3 

   (มหาชน) เคร่ืองด่ืม    
 

(1) สัดส่วนของการถือหุน้ในบริษทั ซูม่า กรุงเทพ จํากัด เท่ากับร้อยละ 51 แต่ตามสัญญาของการถือหุ้น กลุ่มบริษัทมีสิทธิออกเสียง

เพียงร้อยละ 35 
 

บริษทัภายใตบ้ริษทัร่วม มีดังต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม  

   สัดส่วนของ 

   การถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

บริษัทย่อยของ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited   

Elewana Afrika (T) Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 

แทนซาเนีย 

100 100 

Elewana Afrika Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศเคนยา่ 100 100 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม  

   สัดส่วนของ 

   การถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

บริษัทย่อยของ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited   

Elewana Afrika (Z) Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ

แทนซาเนีย 

100 100 

The Grande Stone Town Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสาธารณรัฐ

แทนซาเนีย 

100 100 

     

บริษัทย่อยของ Elewana Afrika Limited     

Flora Holding Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศเคนยา่ 100 100 

Rocky Hill Limited โรงแรม ประเทศเคนยา่ 100 100 

Sand River Eco Camp Limited โรงแรม ประเทศเคนยา่ 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Flora Holding Limited   
  

Parrots Limited โรงแรม ประเทศเคนยา่ 100 100 
     

บริษัทย่อยของ The Grande Stone Town Limited  
  

Parachichi Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ

แทนซาเนีย 

100 100 

     

บริษัทย่อยของบริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จํากัด    
 

Select Service Partner (Cambodia) Limited ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐกมัพชูา

ประชาธิปไตย 

100 100 

     

บริษัทย่อยของ  The Coffee Club Holdings Pty. Ltd.     

Expresso Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

 อสังหาริมทรัพย์    

The Coffee Club Investment Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club Franchising ธุรกิจแฟรนชายส์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

    Company Pty. Ltd.     

The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

 อสังหาริมทรัพย์    

The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

 อสังหาริมทรัพย์    

The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

 อสังหาริมทรัพย์    

The Coffee Club Properties (NSW) ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

   Pty. Ltd. อสังหาริมทรัพย์    



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม  

   สัดส่วนของ 

   การถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

บริษัทย่อยของ  The Coffee Club Holdings Pty. Ltd. (ต่อ)    

The Coffee Club Pty. Ltd.  

   (as trustee for The Coffee Club  

   Unit Trust) 

เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club (International) Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

First Avenue Company Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

 เคร่ืองด่ืม    

Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

 เคร่ืองด่ืม    

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

   สัดส่วนของ 

   การถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั ขายอาหารและ ประเทศไทย 31.3 31.3 

   (มหาชน) เคร่ืองด่ืม    

 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 19,521 24,284 

การลงทุนเพ่ิม 12,182 - 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ (2,321) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 29,382 24,284 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมค้า ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินระหว่างกาล มีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ)  

 

บริษัท 

 

ประเภทธุรกิจ 

 

จัดตั้งขึ้นในประเทศ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2555 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2554 
     

บริษทั ไมข้าว เวเคชัน่ วิลล่า จาํกัด ขายสิทธิในสถานท่ี ประเทศไทย 50 50 

 พกัผอ่นโดยแบ่งเวลา    

บริษทั ไทยเซล ดอท ซีโอ  การจดัจําหน่าย ประเทศไทย 50.1 50.1 

   ดอท ทีเอช จํากัด     

Harbour Residences Oaks Ltd. บริหารด้านท่ีพกัอาศัย ประเทศนิวซีแลนด์ 50 - 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท  

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ)  

 

บริษัท 

 

ประเภทธุรกิจ 

 

จัดตั้งขึ้นในประเทศ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2555 

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2554 
     

บริษทั ไมข้าว เวเคชัน่ วิลล่า จาํกัด ขายสิทธิในสถานท่ี ประเทศไทย 50 50 

 พกัผอ่นโดยแบ่งเวลา    

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ย 

 

Harbour Residences Oaks Ltd. 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2555 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ Harbour Residences Oaks 

Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งใหม่ เป็นจํานวนเงิน 0.4 ล้านเหรียญออสเตรเลียหรือ 12.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนท่ีชําระแล้ว 

ของบริษทัดงักล่าว 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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10 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

  ข้อมูลทางการเงินรวม 

  พันบาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ   933,472 

ซ้ือสินทรัพย ์  63,773 

โอนไปบัญชีอ่ืน  (3,740) 

ค่าเส่ือมราคา  (20,463) 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  (181) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  972,861 

 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษัทได้ใช้ห้องชุดซ่ึงมีมูลค่า 3.7 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 121 ล้านบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 : 

1.8 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 58 ลา้นบาท) เพ่ือคํ้ าประกนัเงินกูยื้มจากธนาคารต่างประเทศ (หมายเหตุ 16) 

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัเก่ียวกับซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจํานวน 1 ล้านเหรียญ

ออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 32 ลา้นบาท 

 

11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  17,137,373 477,523 

ซ้ือสินทรัพย ์ 586,517 35,252 

สินทรัพย์ไดม้าจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 180,474 - 

จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (2,573) - 

จาํหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ (118,914) - 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ (22,476) (1,548) 

โอนไปบัญชีอ่ืน (2,781) - 

ค่าเส่ือมราคา (445,692) (22,122) 

กลบัรายการการดอ้ยค่า 12,944 - 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (68,543) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 17,256,329 489,105 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 บริษัทย่อยบางแห่งได้ทําสัญญาขายและเช่ากลับคืนกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพย์ไทยและกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยท์รัพยท์วี การขายและเช่ากลบัคืนดังกล่าวมีเง่ือนไขให้บริษัทย่อยไถ่ถอนคืนได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา โดยบริษัทย่อย

ไดรั้บสิทธิในการเช่าและซ้ือคืนเป็นอนัดบัแรก ขอ้มูลทางการเงินของกองทุนรวมดังกล่าวได้ถูกรวมในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมของ

กลุ่มบริษัท รายการขายและเช่ากลับคืนได้ถูกบันทึกบัญชีเสมือนเป็นการคํ้ าประกันการกู้ยืม (หมายเหตุ 16) การแสดงท่ีดินและอาคารในข้อมูล 

ทางการเงินรวมจึงไม่เปล่ียนแปลงจากผลของการทาํสัญญาดงักล่าว ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 บริษัทย่อยเหล่าน้ีได้นําสินทรัพย์ซ่ึงมีมูลค่า



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ต า ม บั ญ ชี จํ า น ว น  822 ล้ า น บ า ท  เ พ่ื อ คํ้ า ป ร ะ กั น ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว  (ห ม า ย เ ห ตุ  1 6)



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
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11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษัทได้ใช้อาคารซ่ึงมีมูลค่า 26 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 843 ล้านบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 :  

21 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 687 ลา้นบาท) เพ่ือคํ้ าประกนัเงินกูยื้มจากธนาคารต่างประเทศ (หมายเหตุ 16) 

 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะบริษัท 

 ล้านบาท 

ล้านเหรียญ

ออสเตรเลีย ล้านบาท 
    

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการปรับปรุงอาคารและ    

   การซ้ืออุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 122.9 12.1 - 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการปรับปรุงอาคารและ    

   การซ้ืออุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 145.8 16.0 4.6 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (พันบาท) 

 

สิทธิในการ 

บริหาร

สินทรัพย์ 

 

ทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

ต้นทุน 

การพัฒนา 

แฟรนชายส์ 

 

ค่าลิขสิทธ์ิ 

แฟรนชายส์ 

 

 

ค่าความนิยม 

 

เคร่ืองหมาย

การค้า 

 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ 

ระหว่างติดตั้ง 

 

 

รวม 
          

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555          

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,665,604 16,502 3,008 42,146 3,698,160 560,030 403,010 177,587 7,566,047 

ซ้ือสินทรัพย ์ 132,826 4,695 - - - - 2,536 14,361 154,418 

สินทรัพย์ไดม้าจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - 211,935 - - - 211,935 

จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - (183) - (183) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (39,571) - - - - - (482) (14,914) (54,967) 

การจดัประเภทใหม่ - - - - - - 13,254 (13,254) - 

โอนมาจากบญัชีอ่ืน - - - - 27,082 - 3,951 1,953 32,986 

ค่าตดัจําหน่าย (19,293) (39) (44) (1,326) - - (19,246) - (39,948) 

กลบัรายการ (การดอ้ยค่า) - - - - (5,646) - 176 - (5,470) 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,435) (55) (11) (580) (103) - (247) - (2,431) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 2,738,131 21,103 2,953 40,240 3,931,428 560,030 402,769 165,733 7,862,387 

 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษัทได้ใช้สิทธิในการบริหารสินทรัพย์ซ่ึงมีมูลค่า 85 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,738 ล้านบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 : 83 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,666 ล้านบาท)  

เพ่ือคํ้ าประกนัเงินกูยื้มจากธนาคารต่างประเทศ (หมายเหตุ 16) ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัจากสัญญาในสิทธิการบริหารสินทรัพย์มูลค่า 1.5 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 49 ล้านบาท (พ.ศ. 2554 : 

1.91 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 62 ลา้นบาท) 

 

 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะบริษัท 

(พันบาท) 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  11,692 

ซ้ือสินทรัพย ์  984 

ค่าตดัจําหน่าย  (1,023) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  11,653 

 

13 สิทธิการเช่า  

 

  

ข้อมูลทางการเงินรวม 

พันบาท 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะบริษัท 

พันบาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,840,834 4,361 

ซ้ือสินทรัพย ์ 450 - 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ (64) - 

ค่าตดัจําหน่าย (31,608) (155) 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (9,631) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 1,799,981 4,206 

 

14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินใหกู้้ยืมแก่บริษทัอ่ืน 73,712 73,442 - - 

เงินมดัจาํ 662,601 685,022 7,660 7,549 

ค่าใชจ้่ายรอการตัดบญัชี 179,206 187,107 36,248 39,506 

อ่ืน ๆ 187,471 209,619 - - 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,102,990 1,155,190 43,908 47,055 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เจา้หน้ีการค้า  1,469,081 1,265,805 8,246 7,826 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) 18,860 31,447 9,837 6,589 

ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย 1,734,413 1,818,974 164,559 235,082 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 136,467 194,579 1,099 3,131 

เจา้หน้ีอ่ืน 762,797 681,559 35,117 23,431 

รวมเจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน 4,121,618 3,992,364 218,858 276,059 

 

16 เงินกู้ยืม 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

หมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 1,558 7,134 - - 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากธนาคาร 613,243 1,090,214 150,000 580,000 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชําระ 

   ภายในหน่ึงปี 

    

เงินกูยื้มจากธนาคาร 217,605 218,454 60,000 60,000 

หุน้กู ้ 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 

เงินกูยื้มอ่ืน 147,646 163,710 - - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 123,216 141,235 - - 

เงินกูยื้มจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) - - 1,667,550 1,549,601 

เงินกูยื้มหมุนเวียนรวม 2,943,268 3,460,747 3,717,550 4,029,601 

     

ไม่หมุนเวียน     

เงินกูยื้มจากธนาคาร 6,293,207 5,898,400 - - 

หุน้กู ้ 10,360,000 10,360,000 10,360,000 10,360,000 

เงินกูยื้มอ่ืน - 24,900 - - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 64,247 80,061 - - 

เงินกูยื้มไม่หมุนเวียนรวม 16,717,454 16,363,361 10,360,000 10,360,000 

     

รวมเงินกูยื้มระยะยาว 19,660,722 19,824,108 14,077,550 14,389,601 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมและหุน้กูส้ามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555   

ราคาตามบญัชีตน้งวด 19,595,678 14,389,601 

การกูยื้มเพ่ิม 2,944,688 2,337,949 

การจ่ายคืนเงินกูยื้ม (3,015,525) (2,650,000) 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 2,320 - 

เงินกูยื้มท่ีลดลงจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (3,000) - 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (52,460) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 19,471,701 14,077,550 

 

เงินกู้ยืมจากธนาคาร 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคารท่ีรวมอยูใ่นขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลจาํนวน 6,511 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

 

ก) เงินกูยื้มจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัประเภทไม่มีหลกัประกนัคงเหลือจาํนวน 60 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียในอัตรา

เงินฝากประจาํ 12 เดือนบวกอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีเง่ือนไขในการชําระคืนเงินต้นทุกคร่ึงปี จํานวน 10 งวด งวดละ 60 ล้านบาท โดย 

เร่ิมชาํระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสําคัญบางประการท่ีกําหนดไว  ้ตลอดอายุสัญญา 

เงินกูยื้ม 

 

ข) เงินกูยื้มจากธนาคารต่างประเทศสาขาในประเทศแห่งหน่ึงของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงประเภทไม่มีหลักประกันคงเหลือจํานวน 6.7 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีเง่ือนไขการชําระคืนเงินต้นทุกคร่ึงปี จํานวน 9 งวด  

งวดละ 2.22 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเร่ิมการชําระคืนงวดแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงบริษัทย่อยดังกล่าวจะต้อง 

ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสําคญับางประการท่ีกาํหนดไว ้ตลอดอายสุัญญาเงินกูยื้ม 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย (Cross Currency Swap) สําหรับเงินกู้ยืม

ขา้งตน้จาํนวน 6.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจํานวน 7.6 ล้านเหรียญ ท่ีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัยงัไดท้ําสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือซ้ือเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจํานวนดังกล่าว ทําให้บริษัท 

มีภาระหน้ีท่ีจะตอ้งจ่ายเป็นเงินบาท ซ่ึงมียอดหน้ีคงเหลือเท่ากบั 191 ลา้นบาท 

 

ค) เงินกูยื้มจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 28 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบ้ีย 6 เดือน 

SIBOR บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกําหนดชําระเงินคืนในระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตาม

เง่ือนไขท่ีสําคญับางประการท่ีกาํหนดไว ้ตลอดอายสุัญญาเงินกูยื้ม 
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ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) สําหรับเงินกู้ยืมข้างต้นจํานวน  

20 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวท่ี  SIBOR เป็นอัตราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 15 มิ ถุนายน  

พ.ศ. 2553 ถึงวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

16 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

เงินกู้ยืมจากธนาคาร (ต่อ) 

 

ง) เงินกูยื้มจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 59.3 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย โดยมีอัตราดอกเบ้ีย  LIBOR 

บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกําหนดชําระเงินคืนในปี พ.ศ. 2556 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสําคัญบางประการท่ี

กาํหนดไว ้ตลอดอายสุัญญาเงินกูยื้ม 

 

จ) เงินกูยื้มจากธนาคารในประเทศสาขาต่างประเทศแห่งหน่ึงของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงจํานวน 45.2 ล้านเหรียญออสเตรเลีย โดยมีอัตรา

ดอกเบ้ีย Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปีและมีกาํหนดชาํระเงินคืนเงินต้นทุกคร่ึงปี จํานวน 9 งวด โดย

เร่ิมการชาํระคืนงวดแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงบริษทัยอ่ยจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสําคัญบางประการท่ีกําหนดไว้ตลอด

อายสุัญญาเงินกูยื้ม  

 

ฉ) เงินกูยื้มจากธนาคารต่างประเทศแห่งหน่ึงของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงจํานวนทั้งส้ิน 64.4 ล้านเหรียญออสเตรเลีย โดยมีอัตราดอกเบ้ีย 

Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตราร้อยละคงท่ีต่อปีและมีกําหนดชําระคืนเงินต้นทุกไตรมาส ไตรมาสละไม่เกิน 2 ล้านเหรียญ

ออสเตรเลียเป็นเวลา 5 ปี บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสําคัญบางประการท่ีกําหนดไว้ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ยืม เงินกู้ยืม

ดงักล่าวคํ้ าประกนัดว้ยอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน อาคาร และสิทธิในการบริหารสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยแห่งนั้น (หมายเหตุ 10 ถึง 12) 

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) สําหรับเงินกู้ยืมข้างต้นจํานวน  

31.5 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย จากอัตราดอกเบ้ีย Bank Bill Swap Reference Rate เป็นอัตราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีผลตั้งแต่

วนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

เงินกู้ยืมอื่น 

 

เงินกูยื้มอ่ืนจาํนวน 148 ลา้นบาท เป็นเงินกูยื้มผา่นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยส์องแห่ง 

 

ก) เงินกูยื้มระยะยาวจาํนวน 100 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนประเภท ก และประเภท ข ในกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไ์ทย 

ซ่ึงถือโดยธนาคารและสถาบนัการเงินต่าง ๆ ผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละคงท่ีและอัตราร้อยละ MLR 

ลบดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญาผูถื้อหน่วยลงทุน เงินกูยื้มดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 10 ปี ถึงปี พ.ศ. 2556 

 

กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไ์ทยไดรั้บโอนสิทธิและความเป็นเจ้าของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทท่ีมี

มูลค่าทางบญัชีจาํนวน 635 ลา้นบาท เพ่ือเป็นหลกัประกนั 

 

ข) เงินกูยื้มระยะยาวจาํนวน 48 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนประเภท ก ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ทวี ซ่ึงถือโดย

ธนาคารและสถาบนัการเงินต่าง ๆ ผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ MLR ลบด้วยอัตราร้อยละคงท่ีตามท่ี

ระบุในสัญญาผูถื้อหน่วยลงทุน เงินกูยื้มดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 10 ปี ถึงปี พ.ศ. 2555 

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัพยท์วี ไดรั้บโอนสิทธ์ิและความเป็นเจา้ของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท 

ท่ีมีมูลค่าทางบญัชีจาํนวน 187 ลา้นบาท เพ่ือเป็นหลกัประกนั 
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16 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

หุ้นกู้ (ต่อ) 

 

หุน้กูป้ระกอบดว้ย 

 

ก) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้าํนวน 1,840 ล้านบาท ออกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 มีอัตราดอกเบ้ีย

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2555 

 

ข) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ จ ํานวน 2,060 ล้านบาท ออกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 เพ่ือใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้

และจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะสั้น มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2557 

 

ค) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จ ํานวน 2,000 ล้านบาท ออกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 มีอัตราดอกเบ้ีย

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2556 

 

ง) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้าํนวน 2,500 ล้านบาท ออกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 มีอัตราดอกเบ้ีย

ร้อยละคงท่ีต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2558 

 

จ) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลักประกันและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จ ํานวน 500 ล้านบาท ออกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2558 

 

ฉ) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จ ํานวน 1,000 ล้านบาท ออกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2560 

 

ช)  หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลักประกันและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จ ํานวน 1,500 ล้านบาท ออกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2561 

 

ซ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จ ํานวน 500 ล้านบาท ออกในเดือนตุลาคม พ.ศ . 2554 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2561 

 

ฌ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จ ํานวน 300 ล้านบาท ออกในเดือนตุลาคม พ.ศ . 2554 มีอัตราดอกเบ้ีย 

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2564 

 

หุน้กูท้ ั้งหมดดังกล่าวข้างต้นมีเง่ือนไขของข้อกําหนดและสิทธิของผูถื้อหุ้นกู้ซ่ึงได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจํากัดบางประการ เช่น การดํารง

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ การจ่ายเงินปันผลและการจาํหน่ายจ่ายโอนหรือจํานําทรัพย์สินอันเป็นสาระสําคัญท่ีใช้ในการประกอบ

ธุรกิจหลกั 

 

ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ไดมี้มติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท 

โดยเป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิชนิดมีหลกัประกนัและ/หรือไม่มีหลกัประกนัระยะยาว (ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีออก) และมีอายุไม่เกิน 

15 ปี เพ่ือจดัหาเงินทุนสําหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชําระเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ของบริษัท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2555 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูแ้ลว้เป็นจาํนวนเงิน 8,300 ลา้นบาท 
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16 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

หุ้นกู้ (ต่อ) 

 

ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ไดมี้มติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุน้กู้ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท 

โดยเป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดมีหลกัประกนัและ/หรือไม่มีหลกัประกนัระยะยาว (ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีออก) และมีอายุไม่เกิน 

15 ปี เพ่ือจดัหาเงินทุนสําหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชําระเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ของบริษัท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2555 บริษทัยงัไม่ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว 

 

วงเงินกูยื้ม 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวท่ียงัไม่ไดใ้ชด้ังต่อไปน้ี 

  31 มีนาคม พ.ศ. 2555 

  

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะบริษัท 

   

ล้านบาท 

ล้านเหรียญ 

ออสเตรเลีย 

 

ล้านบาท 
     

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว     

- ครบกาํหนดภายใน 1 ปี  1,000 - 1,000 

- ครบกาํหนดเกิน 1 ปี  3,000 28 3,000 

  4,000 28 4,000 

 

  31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

  

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะบริษัท 

   

ล้านบาท 

ล้านเหรียญ 

ออสเตรเลีย 

 

ล้านบาท 
     

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว     

- ครบกาํหนดภายใน 1 ปี  1,000 - 1,000 

- ครบกาํหนดเกิน 1 ปี  3,000 52 3,000 

  4,000 52 4,000 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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17 หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินมดัจาํค่าห้องพกั 163,228 261,660 3,441 6,152 

ประมาณการหน้ีสินจากสัญญาท่ีสร้างภาระ 86,714 94,951 - - 

ประมาณการหน้ีสินจากการลงทุน 23,132 23,768 - - 

เงินรับล่วงหน้าค่าขายหอ้งชุด 22,210 129,391 - - 

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน - 5,171 - - 

อ่ืน ๆ 396,811 365,840    14,056 10,646 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 692,095 880,781 17,497 16,798 

 

18 หนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน  

 
ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555   

ยอดคงเหลือต้นงวด 151,387 11,538 

ประมาณการเพ่ิมข้ึน 6,836 579 

การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (56) - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่าย (1,626) - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 156,541 12,117 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกหน้ีสินดงักล่าวจากการประมาณการภายใตข้อ้สมมติฐานท่ีสําคญัดงัน้ี 

 

อตัราคิดลด  ร้อยละ 3.5 - ร้อยละ 4 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต ร้อยละ 3.5 - ร้อยละ 9 

เกษียณอายุ 60 ปี 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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19 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

   ส่วนเกิน  

 จํานวนหุ้นสามัญ หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม 

 พันหุ้น พันบาท พันบาท พันบาท 
     

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555     

ยอดคงเหลือต้นงวด 3,275,225 3,275,225 3,215,326 6,490,551 

การออกหุน้ (หมายเหตุ 20) 9,674 9,674 65,447 75,121 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,284,899 3,284,899 3,280,773 6,565,672 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

   ส่วนเกิน  

 จํานวนหุ้นสามัญ หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม 

 พันหุ้น พันบาท พันบาท พันบาท 
     

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555     

ยอดคงเหลือต้นงวด 3,275,225 3,275,225 3,189,674 6,464,899 

การออกหุน้ (หมายเหตุ 20) 9,674 9,674 65,447 75,121 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,284,899 3,284,899 3,255,121 6,540,020 

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ทุนจดทะเบียนทั้งหมดประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 3,666.5 ล้านหุ้น ซ่ึงมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นสามัญ

จาํนวน 3,284.9 ลา้นหุน้ ท่ีไดอ้อกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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20 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

 

กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยผา่นการอนุมติัจากการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกตน้ทุนสําหรับมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าท่ีแทจ้ริงของใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงินน้ี  

 

    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

    พ.ศ. 2554 ลดลงระหว่างงวด พ.ศ. 2555 

   

 

 

กําหนดวนัท่ีใช้สิทธิ 

 

 

จํานวนคงเหลือ 

 

 

ใช้สิทธิ 

 อัตราการใช้สิทธิ 

ซ้ือหุ้นสามญัต่อ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  

หุ้นสามญั 

ออกเพิม่ 

ระหว่างงวด 

 ราคาในการ 

ใช้สิทธิซ้ือ 

หุ้นสามญั  

 

 

จํานวนเงิน 

 

 

จํานวนคงเหลือ 

ออกโดย จัดสรรให้แก่ วันท่ีอนุมัต ิ คร้ังแรก คร้ังสุดท้าย หน่วย หน่วย  1 หน่วย  หุ้น บาท  บาท หน่วย 

            

บริษทั กรรมการและพนักงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 3 14 พฤศจิกายน 31 มกราคม 17 ธันวาคม  6,392,347 (750,380) 1.0993 824,900 8.918 7,356,458 5,641,967 

     พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555        

            

 กรรมการและพนักงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 5 6 มีนาคม 30 ตุลาคม  21 ตุลาคม  44,801,650 (8,694,600) 1.0000 8,694,600 7.650 66,513,690 36,107,050 

     พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2556        

            

 กรรมการและพนักงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย (MINT - W) 6 มีนาคม 30  มิถนุายน  12 มิถนุายน  1,522,777 (154,800) 1.0000 154,800 8.080 1,250,784 1,367,977 

     พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2557        

            

 ผูถ้ือหุ้นเดมิ (MINT - W4) 26 เมษายน 30  มิถุนายน 18 พฤษภาคม 325,379,540 - 1.0000 - 13.000 - 325,379,540 

  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2556        

 รวมการออกโดยบริษทั    378,096,314 (9,599,780)  9,674,300  75,120,932 368,496,534 

 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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21 รายได้อื่น 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายไดค่้าเช่า 13,251 6,209 10,220 10,371 

เงินสนบัสนุน 8,139 13,954 - - 

รายไดจ้ากการขายของสมนาคุณ 23,347 32,565 - - 

รายไดค่้าท่ีปรึกษา 10,237 6,816 - - 

รายไดค่้าขนส่ง 27,940 28,555 - - 

กาํไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 15,573 - - - 

เงินชดเชยค่าประกนัภัยจากอุทกภัย 71,482 - - - 

รายไดจ้ากการขายเฟอร์นิเจอร์ 36,782 - - - 

อ่ืน ๆ 49,902 47,379 3,743 7,256 

รวมรายไดอ่ื้น 256,653 135,478 13,963 17,627 

 

22 กําไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

 

กําไรต่อหุ้นขั้ นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัว เฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีชําระแล้ว 

และออกจาํหน่ายอยูใ่นระหว่างงวด 

 

ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นปรับลด จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียได้ปรับปรุงด้วยจํานวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดโดยถือว่าหุ้นสามัญ             

เทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด บริษทัมีใบสําคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 20) 

 

ในการคํานวณจํานวนหุ้นสามัญท่ีเพ่ิมข้ึนหากมีการใช้สิทธิ บริษัทคํานวณว่าหากนําเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ท่ีเหลืออยูด่งักล่าวมาซ้ือหุน้สามญักลบัคืนในราคาตลาดถวัเฉล่ียของงวดเพ่ือกาํหนดจาํนวนหุ้นสามัญท่ีต้องออกเพ่ิม แล้วนําจํานวนหุ้นสามัญ

ส่วนเพ่ิมดงักล่าวมารวมกบัหุน้สามญัท่ีมีอยู ่ทั้งน้ีไม่มีการปรับปรุงใด ๆ ในกาํไรสุทธิ 

 

ในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด กลุ่มบริษทัคาํนวณจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัภายใตข้อ้สมมติท่ีมีการแปลงสภาพหุน้สามญัปรับลด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 มีจาํนวน 16,941,644 หุน้ (พ.ศ. 2554 : จาํนวน 17,544,659 หุน้) 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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22 กําไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ต่อ) 

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันที่ 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พันหุ้น พันหุ้น 
   

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีใชใ้นการคาํนวณกําไรต่อหุน้ - สุทธิ* 3,607,716 3,593,644 
   

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด   

ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามัญ 16,942 17,545 

หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 16,942 17,545 
   

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีใชใ้นการคาํนวณกําไรต่อหุน้ปรับลด 3,624,658 3,611,189 

 

* บริษทัไดร้วมผลกระทบของหุน้ปันผลท่ีประกาศจ่ายตามหมายเหตุขอ้ 25 ในการคาํนวณจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน 

 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

กาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามัญ (พนับาท) 1,275,548 822,580 59,211 76,874 
     

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.3536 0.2289 0.0164 0.0214 
     

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.3519 0.2278 0.0163 0.0213 

 

23 ภาระผูกพัน 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากการทาํสัญญาก่อสร้างและซ้ือสินทรัพย์สําหรับโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย และท่ีดินและโครงการ

ระหว่างพฒันาท่ียงัมิไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะบริษัท 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ภาระผกูพนั ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 618.5 - 

ภาระผกูพนั ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 1.9 - 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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24 หนังสือค้ําประกัน 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดใ้หห้นงัสือคํ้ าประกันต่อไปน้ีในการดาํเนินธุรกิจปกติ 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

  ล้าน

เหรียญ 

ล้าน 

เหรียญ 

 

ล้าน 

 ล้าน

เหรียญ 

ล้าน 

เหรียญ 

 ล้านบาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย หยวน ล้านบาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย 
        

หนงัสือคํ้ าประกนัท่ีธนาคารออก        

   ใหบุ้คคลภายนอก 228.7 7.6 9.5 63.0 148.8 0.6 - 

หนงัสือคํ้ าประกนัท่ีกลุ่มบริษทัออก        

   ใหแ้ก่สถาบนัการเงินเพ่ือคํ้ าประกนั        

   สินเช่ือของกลุ่มบริษทั  4,097.6 115.7 188.0 250.0 1,525.1 114.5 188.0 

 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

  ล้าน

เหรียญ 

ล้าน 

เหรียญ 

 

ล้าน 

 ล้าน

เหรียญ 

ล้าน 

เหรียญ 

 ล้านบาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย หยวน ล้านบาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย 
        

หนงัสือคํ้ าประกนัท่ีธนาคารออก        

   ใหบุ้คคลภายนอก 224.5 6.9 9.5 63.0 152.0 - - 

หนงัสือคํ้ าประกนัท่ีกลุ่มบริษทัออก        

   ใหแ้ก่สถาบนัการเงินเพ่ือคํ้ าประกนั        

   สินเช่ือของกลุ่มบริษทั  4,372.9 116.9 188.0 200.0 1,720.1 115.5 188.0 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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25 เหตุการณ์ภายหลังวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

25.1  การจ่ายเงินปันผลและการเพ่ิมทุน 

 

จากการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2555 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

ก) การจ่ายเงินปันผล 

 

ใหจ้่ายเงินปันผลสําหรับผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้จากการแปลงสภาพหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 

0.15 บาท (พ.ศ. 2554 : หุน้ละ 0.15 บาท) รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ินไม่เกิน 544.1 ล้านบาท (พ.ศ. 2554 : 542.5 ล้านบาท)  และมี

มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุน้ปันผลสําหรับผูถื้อหุ้นสามัญเดิมและผูถื้อหุ้นจากการแปลงสภาพหลักทรัพย์เป็นหุ้น

สามญั ในอตัรา 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล ในราคาหุน้ละ 1 บาท รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งส้ิน 362.7 ล้านหุ้น และรวมเป็นเงินปัน

ผลทั้งส้ินไม่เกิน 906.8 ลา้นบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2555 ทั้งน้ี ท่ีประชุมไดอ้นุมัติการจัดสรรกําไร

สุทธิเป็นสํารองตามกฎหมายเพ่ิมอีก 38.51 ลา้นบาท เพ่ือใหส้ํารองตามกฎหมายในปีบัญชี 2555 ครบตามจํานวนท่ีกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดภายหลงัจากท่ีบริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือจ่ายเป็นหุน้ปันผลและเพ่ือรองรับการปรับสิทธิซ่ึงเป็นผล

มาจากการจา่ยหุน้ปันผล 

 

ข) การเพ่ิมทุน 

 

ให้มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 396,526,654 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจํานวน 396,526,654 บาท  

เพ่ือจดัสรรเป็นหุน้ปันผลจาํนวนไม่เกิน 362,717,849 หุน้ และเพ่ือรองรับการปรับสิทธิซ่ึงเป็นผลจากการจ่ายหุ้นปันผลจํานวนไม่เกิน 

33,808,805 หุน้ โดยทุนจดทะเบียนหลงัจากการเพ่ิมทุนจะเท่ากบั 4,063,046,327 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 4,063,046,327 หุน้ 

 

25.2  การปิดกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 

 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2555 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ทวี ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้จดทะเบียนเลิกกองทุนตาม

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทน. 23/2552 
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