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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งและอาศยัอยูใ่นประเทศไทยและบริษทัเป็นบริษทั

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2531 และมีท่ีอยูท่ี่ไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

 

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

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

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในดา้นการลงทุน การประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร และการจดัจาํหน่ายและผลิตสินคา้ กลุ่มบริษทัประกอบ

กิจการส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจการในประเทศต่าง ๆ ไดแ้ก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ

สาธารณรัฐมลัดีฟส์ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศศรีลงักา และประเทศออสเตรเลีย เป็นตน้ 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิ 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย

ภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตาม

ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน ขอ้มูลทางการเงินหลกั  

(คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด) ไดจ้ดัทาํ 

ให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํ 

เป็นแบบยอ่ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล และไดเ้พิ่มหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน 

ตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบั

ภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับ

งวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

 

มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีทีม่กีารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบญัชีใหม่ 

 

มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบญัชีใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 แต่กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

   ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 

   กบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคา 

   ท่ีตีราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นวา่มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ใหม่ และการตีความมาตรฐานบญัชีใหม่ดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อขอ้มูลทางการเงินท่ีนาํเสนอ ยกเวน้ 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได้ ซ่ึงรวมถึงภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตดับญัชี หน้ีสินหรือ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากจาํนวนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายแก่หรือไดรั้บคืนจากหน่วยงานจดัเก็บภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีและ

กฎหมายภาษีอากรท่ีบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดวา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณโดยอา้งอิง

จากผลแตกต่างชัว่คราวของฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นดว้ยอตัราภาษีสาํหรับงวดท่ีกิจการ

คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีกิจการคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระหน้ีสินภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีและ

กฎหมายภาษีอากรท่ีบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัจะเร่ิมนาํมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัน้ีมาปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยการปรับปรุงยอ้นหลงั ซ่ึงคาดวา่น่าจะทาํใหมี้เกิดรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

และมีผลกระทบต่อกาํไรสะสมและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัน้ี 
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3 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) กาํหนดให้กิจการต้องกาํหนดสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงาน ซ่ึงคือสกุลเงินท่ีใช้ในสภาพ 

แวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัซ่ึงกิจการดาํเนินงานอยู ่รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศตอ้งแปลงค่าให้เป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใช ้

อัตราแลกเปล่ียน ณ ว ันท่ีเกิดรายการ ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการชําระเงินของรายการท่ีเป็นตัวเงินหรือจากการ 

แปลงค่ารายการท่ีเป็นตัวเงินในสกุลเงินต่างประเทศให้รับรู้เป็นกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้ น การแปลงค่าผลการดําเนินงานและ 

ฐานะการเงินของกิจการในกลุ่มบริษทัซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้นําเสนองบการเงินต้องแปลงค่าโดย  

ก) สินทรัพย์และหน้ีสินให้แปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดงฐานะการเงิน ข) รายได้และค่าใช้จ่ายให้แปลงค่าด้วยอัตรา 

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ และ ค) ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดให้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทัจะเร่ิมนาํมาตรฐาน 

การบญัชีฉบบัน้ีมาปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยใชว้ิธีปรับปรุงยอ้นหลงั ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบ

จากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 กาํหนดให้กิจการเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานตามเกณฑ์การเสนอรายงานภายในเพื่อให้ผูบ้ริหารใช ้ 

กลุ่มบริษทัจะเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ผูบ้ริหารอยูใ่นระหวา่งการประเมินผล

กระทบในรายละเอียด แต่จาํนวนของส่วนงานท่ีรายงานตลอดจนวิธีการรายงานส่วนงานจะเปล่ียนแปลงไปเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวิธีการ

นาํเสนอรายงานภายในต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน 

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหวา่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่าย

เป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

 

ทั้งน้ี ในระหวา่งปี พ.ศ. 2554 การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั ทาํใหก้าํไรสะสมตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

ลดลงจาํนวน 49.85 ลา้นบาท 
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4 การปรับปรุงงบการเงนิย้อนหลงั 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัทาํการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินรับมาสุทธิของ Oaks Hotels & 

Resorts Limited ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยผูซ้ื้อตอ้งปรับปรุงงบการเงิน

ยอ้นหลงัสาํหรับประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่

ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่าง ๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ และระยะเวลาในการวดัมูลค่าตอ้งไม่เกินกว่าหน่ึงปี 

นบัจากวนัท่ีซ้ือ 

 

ผลกระทบท่ีมีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 สรุปได ้ดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

 พนับาท 
  

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554  
  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนลดลง (หมายเหตุ 15) (176,884) 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิลดลง (หมายเหตุ 11) (4,684) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิลดลง (หมายเหตุ 12) (223,437) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิเพิ่มข้ึน (หมายเหตุ 13) 1,162,445 

   (รวมค่าความนิยมจาํนวน 619,791 พนับาท)  

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนเพิ่มข้ึน 757,440 

 

เน่ืองจากผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จไม่มีสาระสาํคญั กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดท้าํการปรับปรุงยอ้นหลงังบกาํไรขาดทุน 

และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

5.1 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานธุรกจิ 

 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน (ล้านบาท) 

 ธุรกจิโรงแรมและ ธุรกจิให้เช่า   ธุรกจิขายอาหาร ธุรกจิขาย ธุรกจิ    

 บริการที่เกีย่วข้อง อสังหาริมทรัพย์ ธุรกจิบันเทิง ธุรกจิสปา และเคร่ืองดืม่ อสังหาริมทรัพย์ จัดจําหน่าย ธุรกจิการผลติ ธุรกจิการจัดการ รวม 

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

บุคคลภายนอก 5,752 3,062 221 219 76 79 163 151 6,297 5,531 1,402 1,485 1,073 949 460 670 175 145 15,619 12,291 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 24 57 47 - - 4 2 - - 455 77 - - - - 874 380 1,415 530 

ตดัรายการระหวา่งกนั (25) (24) (57) (47) - - (4) (2) - - (455) (77) - - - - (874) (380) (1,415) (530) 

รายได้สุทธิ 5,752 3,062 221 219 76 79 163 151 6,297 5,531 1,402 1,485 1,073 949 460 670 175 145 15,619 12,291 

                     

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 2,783 1,517 159 154 31 41 51 42 4,311 3,713 787 738 517 573 33 31 1,049 525 9,721 7,334 

ตดัรายการระหวา่งกนั (14) (14) (49) (39) 20 19 16 17 - - 15 17 - - - - (874) (380) (886) (380) 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงานสุทธิ 2,769 1,503 110 115 51 60 67 59 4,311 3,713 802 755 517 573 33 31 175 145 8,835 6,954 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

5.2 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 

 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน (ล้านบาท) 

 รายได้ ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 

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

ประเทศไทย 12,625 10,804 7,152 5,979 

ประเทศออสเตรเลีย 2,332 336 1,059 165 

ประเทศสิงคโปร์ 1,108 1,073 832 811 

ประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 608 249 427 136 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 239 247 159 165 

ประเทศศรีลงักา 48 52 28 29 

ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 24 13 23 12 

ประเทศอ่ืน 50 47 41 37 

ตดัรายการระหวา่งกนั (1,415) (530) (886) (380) 

รวม 15,619 12,291 8,835 6,954 

 

6 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ขั้นสุดทา้ย เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 

 

บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“MFG”) และบริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“MINOR”) เป็นบริษทัยอ่ย ดงันั้น 

บริษทัในเครือของ MFG และ MINOR จึงถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้จากการขายและบริการ     
     

รายได้จากการขาย     

บริษทัร่วม 51,509 40,165 - - 

รวมรายไดจ้ากการขาย 51,509 40,165 - - 
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6 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้จากการขายและบริการ (ต่อ)     
     

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 136,457 - - 

รวมรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ - 136,457 - - 

     

รายได้ค่าเช่า     

บริษทัยอ่ย - - 21,696 21,874 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 287 207 - - 

รวมรายไดค่้าเช่า 287 207 21,696 21,874 

     

ดอกเบีย้รับ     

บริษทัยอ่ย - - 342,196 302,452 

บริษทัร่วม 6,473 6,090 - - 

รวมดอกเบ้ียรับ 6,473 6,090 342,196 302,452 

     

รายได้ค่าบริการจัดการ     

บริษทัยอ่ย - - 91,564 86,607 

บริษทัร่วม 85,060 54,303 - - 

กิจการร่วมคา้ 1,332 302 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,819 4,070 - 600 

รวมรายไดค่้าบริการจดัการ 88,211 58,675 91,564 87,207 

     

เงนิปันผลรับ     

บริษทัยอ่ย - - 139,520 247,089 

บริษทัร่วม 188,751 79,830 84,472 - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 51,560 - 51,560 

รวมเงินปันผลรับ 188,751 131,390 223,992 298,649 
     

รายได้อืน่     

บริษทัยอ่ย - - 2,303 3,746 

บริษทัร่วม 20 3,229 20 109 

รวมรายไดอ่ื้น 20 3,229 2,323 3,855 
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6 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้จากการขายและบริการ (ต่อ)     
     

กาํไรจากการคนืทุน     

บริษทัยอ่ย - - - 418,151 

รวมกาํไรจากการคืนทุน - - - 418,151 
     

การซ้ือสินค้าและบริการ     
     

ซ้ือสินค้า     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,324 29,310 - - 

รวมซ้ือสินคา้ 35,324 29,310 - - 
     

ค่าเช่า     

บริษทัยอ่ย - - 39,007 39,754 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,792 6,169 - - 

รวมค่าเช่า 3,792 6,169 39,007 39,754 

     

ดอกเบีย้จ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 18,682 11,240 

รวมดอกเบ้ียจ่าย - - 18,682 11,240 

     

ค่าบริการจัดการจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 25,001 25,886 

รวมค่าบริการจดัการจ่าย - - 25,001 25,886 

     

ค่าใช้จ่ายอืน่     

บริษทัยอ่ย - - 43 167 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,084 13,902 10,971 3,083 

รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน 13,084 13,902 11,014 3,250 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและเฉพาะบริษทัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 มีจาํนวน 94.08 ลา้นบาทและ 

42.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2554 : 77.66 ลา้นบาทและ 43.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั) โดยค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น 

ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัและสวสัดิการอ่ืน 
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6 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการซ้ือ/ขายสินค้า 

   และบริการ 

    

     

ก) ลูกหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 579,849 640,911 

บริษทัร่วม 257,782 213,209 109,600 70,236 

กิจการร่วมคา้ 11,259 8,376 - 1 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,069 757 27 9 

รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  270,110 222,342 689,476 711,157 

     

ข) เจ้าหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย  - - 22,096 4,589 

บริษทัร่วม 5,891 19,748 - 5 

กิจการร่วมคา้ 7,749 611 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,375 11,088 1,985 1,995 

รวมเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,015 31,447 24,081 6,589 

     

ค) เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย  - - 15,849,212 14,833,186 

บริษทัร่วม 485,664 507,374 - - 

กิจการร่วมคา้ 15,443 - - - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 501,107 507,374 15,849,212 14,833,186 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555   

บริษทัย่อย   

ยอดคงเหลือตน้งวด - 14,833,186 

การกูย้มืเพิ่ม - 1,016,026 

ยอดคงเหลือปลายงวด - 15,849,212 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

ค)   เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555   

บริษทัร่วม   

ยอดคงเหลือตน้งวด 507,374 - 

การกูย้มืเพิ่ม 15,443 - 

การจ่ายคืนเงินกูย้มื (23,282) - 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,572 - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 501,107 - 

 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ และมีอตัรา

ดอกเบ้ียตามอตัราตลาดซ่ึงอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามแต่กลุ่มบริษทัจะ 

ไม่เรียกชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวภายในระยะเวลา 12 เดือน 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ง) เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 1,543,054 1,549,601 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,543,054 1,549,601 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555   

บริษทัย่อย   

ยอดคงเหลือตน้งวด - 1,549,601 

การจ่ายชาํระคืน - (6,547) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - 1,543,054 

 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อยเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม และมีอตัราดอกเบ้ีย 

ตามอตัราตลาดซ่ึงอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 1,824,194 1,519,019 15,996 18,802 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (86,363) (69,417) (1) - 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธิ 1,737,831 1,449,602 15,995 18,802 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 270,110 222,342 689,476 711,157 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 339,208 380,583 9,014 7,996 

ลูกหน้ีอ่ืน 746,317 540,316 10,840 5,178 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,093,466 2,592,843 725,325 743,133 

 

8 สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่  

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 139,069 144,980 9,201 17,493 

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับค่าก่อสร้าง 6,787 118,590 4,318 20,614 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน     

   หน่ึงปี 11,468 13,139 - - 

อ่ืน ๆ 488,329 529,579 67,160 45,780 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 645,653 806,288 80,679 83,887 

 

9 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย  

 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ประกอบดว้ย 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษทัอ่ืน  162 147 130 122 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  98,204 159,854 - - 

รวม  98,366 160,001 130 122 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัอืน่ 

 
 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 147 122 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 15 8 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 162 130 

 

ข) เงนิลงทุนในกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 159,854 - 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (61,650) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 98,204 - 

 

10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า  

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 5,842,828 5,658,569 

บริษทัร่วม 3,908,549 3,905,610 2,150,196 2,150,196 

กิจการร่วมคา้ 35,218 19,521 24,284 24,284 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม     

   และกิจการร่วมคา้ 3,943,767 3,925,131 8,017,308 7,833,049 

 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษทั 

 พนับาท 
  

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 5,658,569 

การลงทุนเพิ่ม 205,878 

การจดัสรรคืนทุนของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ (21,619) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 5,842,828 

 

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินระหว่างกาล เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัย่อยและ 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

   สัดส่วนของการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

บริษทั เจา้พระยา รีซอร์ท จาํกดั โรงแรมและศูนยก์ารคา้ ประเทศไทย 81.24 81.24 

บริษทั หวัหิน รีซอร์ท จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

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

บริษทั รอยลั การ์เดน้ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี ประเทศไทย 100   100   

บริษทั สมุย รีซอร์ท แอนด ์สปา จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั โรงแรมราชดาํริ จาํกดั (มหาชน) โรงแรม ประเทศไทย 99.22 98.91 

บริษทั เอม็ไอ สแควร์ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั หวัหิน วิลเลจ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั บา้นโบราณเชียงราย จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั สมุย วิลเลจ จาํกดั 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 โรงแรมและใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

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

บริษทั รอยลัการ์เดน้ พลาซ่า จาํกดั ศูนยก์ารคา้ ประเทศไทย 100 100 

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

บริษทั สมุย บีช เรสซิเดน้ท ์จาํกดั ขายอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั โกโก ้เรสซิเดน็ซ์ จาํกดั ขายอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จาํกดั บริหารโรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั อาร์เอน็เอส โฮลด้ิง จาํกดั บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชัน่ จาํกดั บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เจา้พระยา รีซอร์ท แอนด ์เรสซิเดน้ท ์จาํกดั โรงแรมและขายอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“MINOR”) จาํหน่ายสินคา้ ประเทศไทย 91. 35(3) 91. 35(3) 

RGR International Limited บริหารงาน หมู่เกาะบริติช  100 100 

  เวอร์จิน   



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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R.G.E. (HKG) Limited บริหารงาน ประเทศฮ่องกง 100 100 

 

10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

   สัดส่วนของการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

M&H Management Limited บริหารงาน ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 

  มอริเชียส   

Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศมาเลเชีย 100 100 

Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมาเลเชีย 100 100 

AVC Club Developer Limited ขายหน่วยของสิทธิในสถานท่ี ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 

 พกัผอ่นโดยแบ่งเวลา มอริเชียส   

AVC Vacation Club Limited ขายหน่วยของสิทธิในสถานท่ี ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 

 พกัผอ่นโดยแบ่งเวลา มอริเชียส   

กองทุนรวมไทยโปรเจค็ท ์พร็อพเพอร์ต้ี ฟันด ์ ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 99.90 99.90 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ทรัพยท์วี  ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย - 99.86 

กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไ์ทย ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ภูเกต็ บีช คลบั โอนเนอร์ จาํกดั บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เอม็เอชจี ภูเกต็ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 - 

บริษทั ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จาํกดั ธุรกิจบนัเทิง ประเทศไทย 100 - 
 

(1) สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 45.30 เป็นการถือหุน้ทางตรงในบริษทั แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จาํกดั อีกร้อยละ 25.74 เป็นการถือหุน้

ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 

(2) สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 51 เป็นการถือหุน้ทางตรงใน MST อีกร้อยละ 49 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 

(3) สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 91.35 เป็นการถือหุน้ทางตรงใน MINOR อีกร้อยละ 8.57 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 

 

บริษทัภายใตบ้ริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 

   สัดส่วนของการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ 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 
 

บริษัทย่อยของ International Franchise Holding (Labuan) Limited     

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

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



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  ประชาชนจีน   

 

10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

   สัดส่วนของการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

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 
     

บริษัทย่อยของ 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 
     

บริษัทย่อยของ MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd.    

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

บริษัทย่อยของบริษัท เอม็ สปา อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั     

บริษทั เอม็ สปา เวนเจอร์ จาํกดั  ธุรกิจสปา หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 

MSpa Enterprise Management (Shanghai) Limited ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 

  ประชาชนจีน   
    

บริษัทย่อยของบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากดั     

Hospitality Investment International Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 

MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd บริหารจดัการ ประเทศสิงคโปร์ 100 - 

MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd. บริหารจดัการ ประเทศสิงคโปร์ 100 - 
     

บริษัทย่อยของ 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 

Jada Resort and Spa (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักา 80.1 80.1 

Elewana Investment Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 

  มอริเชียส   
     

บริษัทย่อยของบริษัท เอม็ไอ สแควร์ จํากดั     

บริษทั ราชดาํริ เรสซิเดน้ท ์จาํกดั โรงแรมและพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ราชดาํริ ลอดจจ้ิ์ง จาํกดั  โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ AVC Vacation Club Limited     

Anantara Vacation Club (HK) Limited บริการดา้นการตลาด ประเทศฮ่องกง 100 100 
     

บริษัทย่อยของ AVC Club Developer Limited     

PT MHG Indonesia Limited ขายและบริการดา้น

การตลาด 

ประเทศอินโดนีเซีย -* - 

 

* กลุ่มบริษัทให้เงินกู้ยืมแก่กรรมการทั้ งสองคนของ PT MHG Indonesia Limited โดยกรรมการทั้ งสองคนได้ใช้หุ้นของบริษัทดังกล่าว 

เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนัเงินกูย้ืมดงักล่าวและให้สิทธิในการซ้ือหุ้นแก่กลุ่มบริษทั ทาํให้กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมในบริษทัดงักล่าว ดงันั้น 

บริษทัดงักล่าวจึงถือรวมเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

   สัดส่วนของการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

บริษัทย่อยของ 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 
    

บริษัทย่อยของ BBZ Design International Pte. Ltd.    

Element Spice Cafe Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
    

บริษัทย่อยของ MINOR    

บริษทั อาร์มิน ซิสเทม็ส์ จาํกดั การจดัจาํหน่าย - เคร่ืองครัว  ประเทศไทย 100 100 

   เส้ือผา้และรองเทา้    

บริษทั นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั ผลิตสินคา้อุปโภค ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั การพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ คอนซลัแทน็ส์ แอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั การจดัจาํหน่าย - เคร่ืองสาํอาง 

และกระเป๋าเดินทาง 

ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เรด เอิร์ธ ไทย จาํกดั การจดัจาํหน่าย - เคร่ืองสาํอาง

และนํ้ าหอม 

ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เอสมิโด แฟชัน่ส์ จาํกดั การจดัจาํหน่าย - เส้ือผา้ ประเทศไทย 90.8 90.8 

บริษทั อมอร์ แปซิฟิค (ไทยแลนด)์ จาํกดั การจดัจาํหน่าย - เคร่ืองสาํอาง

และนํ้ าหอม 

ประเทศไทย - 51 

Marvelous Wealth Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน  100 100 

MCL International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 100 - 
 

บริษัทย่อยของ 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)      

   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      



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   Corporation Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

 

10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

   สัดส่วนของการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

บริษัทย่อยของ OAKS (ต่อ)     

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 ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 

  อาหรับเอมิเร็ตส์   

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

The Grand Hotel, Gladstone (หมายเหตุ 26) โรงแรม ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

Oaks Broome Sanctuary Resort Pty. Ltd.      

   (หมายเหตุ 26) บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 - 

Mon Komo Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 - 

 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

36 

 

 

10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ย 

 

บริษทั อมอร์ แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จํากดั 

 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษทั อมอร์ แปซิฟิค 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั ใหแ้ก่บริษทั Amore Pacific Global Operations Limited คิดเป็นจาํนวนเงิน 12.05 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าว

มีหน้ีสินสุทธิเท่ากบั 3.52 ลา้นบาท มีผลทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 15.57 ลา้นบาท 

 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ทว ี

 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2555 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ทรัพยท์วี ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดจ้ดทะเบียนเลิกกองทุนตาม

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทน. 23/2552  

 

บริษทั โรงแรมราชดาํริ จํากดั (มหาชน) 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2555 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพิ่มเติมจากผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทั โรงแรมราชดาํริ จาํกดั 

(มหาชน) จาํนวน 138,721 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 8,905,888 บาท ทาํใหส้ัดส่วนการลงทุนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 98.91 เป็นร้อยละ 99.22 

และบริษทัรับรู้ส่วนตํ่าจากการลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ยดงักล่าวจาํนวน 1,072,767 บาท ในส่วนของผูถื้อหุน้ในขอ้มูลทางการเงินรวม 

 

บริษทั เอม็เอชจี ภูเกต็ จํากดั 

 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2555 บริษทัไดล้งทุนซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เอม็เอชจี ภูเกต็ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งข้ึนใหม่ 

จาํนวน 1,900,000 หุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 190 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนท่ีชาํระแลว้ของ

บริษทัดงักล่าว 

 

บริษทั ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จํากดั 

 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2555 บริษทัไดล้งทุนซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้ง 

ข้ึนใหม่ จาํนวน 70,000 หุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงิน 7 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนท่ีชาํระแลว้

ของบริษทัดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าว 

 

MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. 

 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดล้งทุนซ้ือหุน้สามญัของ MHG International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งข้ึนใหม่ จาํนวน 1 หุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

ทุนท่ีชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd. 

 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดล้งทุนซ้ือหุน้สามญัของ MHG IP Holding (Singapore) 

Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งข้ึนใหม่ จาํนวน 1 หุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนท่ีชาํระแลว้

ของบริษทัดงักล่าว 

 

MCL International Holding (Singapore) Pte. Ltd. 

 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดล้งทุนซ้ือหุน้สามญัของ MCL International Holding 

(Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งข้ึนใหม่ จาํนวน 1 หุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุน

ท่ีชาํระแลว้ของบริษทัดงักล่าว 

 

ข)  เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555   

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

เงินปันผลรับ (188,751) - 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 191,690 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 3,908,549 2,150,196 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม มีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม  

   สัดส่วนของ 

   การถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

Arabian Spa (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐอาหรับ 

เอมิเร็ตส์ 

49 49 

Eutopia Private Holding Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 50 50 

Tanzania Tourism and Hospitality     

   Investment Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 50 50 

Zanzibar Tourism and Hospitality     

   Investment Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 50 50 

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

Sizzler China Pte. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศสิงคโปร์ 50 50 

บริษทั ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 51 51 

Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวยีดนาม 30.4 30.4 

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

Tidal Swell Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 25 25 

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั ขายอาหารและ ประเทศไทย 31.3 31.3 

   (มหาชน) เคร่ืองด่ืม    
 

(1) สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษทั ซูม่า กรุงเทพ จาํกดั เท่ากบัร้อยละ 51 แต่ตามสัญญาของการถือหุ้น กลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียง

เพียงร้อยละ 35 
 

บริษทัภายใตบ้ริษทัร่วม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม  

   สัดส่วนของ 

   การถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

บริษทัย่อยของ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited   

Elewana Afrika (T) Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 

แทนซาเนีย 

100 100 

Elewana Afrika Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศเคนยา่ 100 100 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม  

   สัดส่วนของ 

   การถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

บริษทัย่อยของ 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 

     

บริษทัย่อยของ 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 
     

บริษทัย่อยของ Flora Holding Limited   
  

Parrots Limited โรงแรม ประเทศเคนยา่ 100 100 
     

บริษทัย่อยของ The Grande Stone Town Limited  
  

Parachichi Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ

แทนซาเนีย 

100 100 

     

บริษทัย่อยของบริษทั ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ จํากดั   
  

Select Service Partner (Cambodia) Limited ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐกมัพชูา

ประชาธิปไตย 

100 100 

     

บริษทัย่อยของ  The Coffee Club Holdings Pty. Ltd.     

Expresso Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

 อสงัหาริมทรัพย ์    

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

The Coffee Club Franchising     

    Company Pty. Ltd. ธุรกิจแฟรนชายส์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

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

 อสงัหาริมทรัพย ์    

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

 อสงัหาริมทรัพย ์    

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

 อสงัหาริมทรัพย ์    

The Coffee Club Properties (NSW) ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

   Pty. Ltd. อสงัหาริมทรัพย ์    



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม  

   สัดส่วนของ 

   การถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

บริษทัย่อยของ  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    

 เคร่ืองด่ืม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. ขายอาหารและ    

 เคร่ืองด่ืม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

   สัดส่วนของ 

   การถอืหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั ขายอาหารและ    

   (มหาชน) เคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 31.3 31.3 

 

ค) เงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า  

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 19,521 24,284 

การลงทุนเพิ่ม 19,682 - 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (3,985) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 35,218 24,284 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ค) เงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ มีดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ)  

 

บริษทั 

 

ประเภทธุรกจิ 

 

จัดตั้งขึน้ในประเทศ 

30 มถุินายน 

พ.ศ. 2555 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2554 
     

บริษทั ไมข้าว เวเคชัน่ วลิล่า จาํกดั ขายสิทธิในสถานท่ี    

 พกัผอ่นโดยแบ่งเวลา ประเทศไทย 50 50 

บริษทั ไทยเซล ดอท ซีโอ      

   ดอท ทีเอช จาํกดั การจดัจาํหน่าย ประเทศไทย 50.1 50.1 

Harbour Residences Oaks Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด ์ 50 - 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั  

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ)  

 

บริษทั 

 

ประเภทธุรกจิ 

 

จัดตั้งขึน้ในประเทศ 

30 มถุินายน 

พ.ศ. 2555 

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2554 
     

บริษทั ไมข้าว เวเคชัน่ วลิล่า จาํกดั ขายสิทธิในสถานท่ี    

 พกัผอ่นโดยแบ่งเวลา ประเทศไทย 50 50 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ย 

 

Harbour Residences Oaks Ltd. 

 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของ Harbour Residences Oaks 

Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งใหม่ เป็นจาํนวนเงิน 0.4 ลา้นเหรียญออสเตรเลียหรือ 12.1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนท่ีชาํระแลว้ 

ของบริษทัดงักล่าว 

 

บริษทั ไทยเซล ดอท ซีโอ ดอท ทเีอช จํากดั 

 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2554 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ไทยเซล ดอท ซีโอ 

ดอท ทีเอช จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งข้ึนใหม่ จาํนวน 150,298 หุน้ หุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้สามญัท่ีเรียกชาํระแลว้ร้อยละ 50 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2555 บริษทัดงักล่าวไดเ้รียกชาํระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 50 เป็นจาํนวนเงิน 7.5 ลา้นบาท 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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11 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  

  ข้อมูลทางการเงนิรวม 

  พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม  933,472 

ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยจ์ากการลงทุนใน OAKS (หมายเหตุ 4)  (4,684) 

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ - ตามท่ีปรับปรุงใหม่  928,788 

ซ้ือสินทรัพย ์  103,997 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ  (142) 

โอนไปบญัชีอ่ืน  (3,740) 

ค่าเส่ือมราคา  (40,065) 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  (77) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  988,761 

 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดใ้ชห้อ้งชุดซ่ึงมีมูลค่า 4.99 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 160 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 : 

1.8 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 58 ลา้นบาท) เพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ (หมายเหตุ 17) 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน 0.37 ลา้น

เหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 11.73 ลา้นบาท 

 

12 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

 
 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 17,137,373 477,523 

ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยจ์ากการลงทุนใน OAKS (หมายเหตุ 4) (223,437) - 

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ - ตามท่ีปรับปรุงใหม่ 16,913,936 477,523 

ซ้ือสินทรัพย ์ 2,055,688 39,181 

สินทรัพยไ์ดม้าจากซ้ือกิจการ 196,849 - 

ขายบริษทัยอ่ย (2,573) - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (93,581) (1,549) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (24,291) - 

โอนไปบญัชีอ่ืน (175,383) - 

ค่าเส่ือมราคา (898,845) (43,555) 

กลบัรายการการดอ้ยค่า 11,109 - 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (5,195) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 17,977,714 471,600 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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12 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2546 บริษทัยอ่ยบางแห่งไดท้าํสัญญาขายและเช่ากลบัคืนกบักองทุนรวมบริหารสินทรัพยไ์ทย การขายและเช่ากลบัคืนดงักล่าว 

มีเง่ือนไขใหบ้ริษทัยอ่ยไถ่ถอนคืนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในสัญญา โดยบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิในการเช่าและซ้ือคืนเป็นอนัดบัแรก ขอ้มูล

ทางการเงินของกองทุนรวมดงักล่าวไดถู้กรวมในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมของกลุ่มบริษทั รายการขายและเช่ากลบัคืนไดถู้กบนัทึกบญัชี

เสมือนเป็นการคํ้าประกนัการกูย้ืม (หมายเหตุ 17) การแสดงท่ีดินและอาคารในขอ้มูลทางการเงินรวมจึงไม่เปล่ียนแปลงจากผลของการทาํสัญญา

ดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทัยอ่ยเหล่าน้ีไดน้าํสินทรัพยซ่ึ์งมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 616 ลา้นบาท เพื่อคํ้ าประกนัรายการ

ดงักล่าว (หมายเหตุ 17) 

 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดใ้ชอ้าคารซ่ึงมีมูลค่า 26.85 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 863 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 :  

21 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 687 ลา้นบาท) เพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ (หมายเหตุ 17) 

 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะบริษทั 

 ล้านบาท 

ล้านเหรียญ

ออสเตรเลยี ล้านบาท 
    

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการปรับปรุงอาคารและ    

   การซ้ืออุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 80.2 34.4 - 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการปรับปรุงอาคารและ    

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

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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13 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม (พนับาท) 

 

สิทธิในการ 

บริหาร

สินทรัพย์ 

 

ทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

ต้นทุน 

การพฒันา 

แฟรนชายส์ 

 

ค่าลขิสิทธ์ิ 

แฟรนชายส์ 

 

 

ค่าความนิยม 

 

เคร่ืองหมาย

การค้า 

 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม 

คอมพวิเตอร์ 

ระหว่างติดตั้ง 

 

 

รวม 
          

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555          

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

ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยจ์ากการลงทุน          

   ใน OAKS (หมายเหตุ 4) 224,051 - - - 619,791 318,603 - - 1,162,445 

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ - ตามท่ีปรับปรุงใหม่ 2,889,655 16,502 3,008 42,146 4,317,951 878,633 403,010 177,587 8,728,492 

ซ้ือสินทรัพย ์ 51,017 4,703 - - - - 22,474 46,172 124,366 

สินทรัพยไ์ดม้าจากซ้ือกิจการ 77,564 - - - 235,628 - - - 313,192 

ขายบริษทัยอ่ย - - - - - - (183) - (183) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - - - (528) - (528) 

ขายสินทรัพย ์- สุทธิ (39,553) - - - - - (147) (4,413) (44,113) 

การจดัประเภทใหม่ - - - - - - 24,014 (24,014) - 

โอนมาจาก(ไป)บญัชีอ่ืน - - - - - - 3,127 (1,049) 2,078 

ค่าตดัจาํหน่าย (39,496) (161) (89) (2,748) - - (40,923) - (83,417) 

กลบัรายการการดอ้ยค่า (การดอ้ยค่า) - - - - (11,292) - 220 - (11,072) 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 2,506 (63) 24 (42) (51) - 125 - 2,499 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 2,941,693 20,981 2,943 39,356 4,542,236 878,633 411,189 194,283 9,031,314 

 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดใ้ชสิ้ทธิในการบริหารสินทรัพยซ่ึ์งมีมูลค่า 85 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,718 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 : 83 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,666 ลา้นบาท)  

เพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ (หมายเหตุ 17) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากสัญญาในสิทธิการบริหารสินทรัพยม์ูลค่า 2 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 63 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 : 

1.91 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 62 ลา้นบาท) 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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13 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 

 

  ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษทั 

(พนับาท) 

  โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
   

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  11,692 

ซ้ือสินทรัพย ์  9,305 

ค่าตดัจาํหน่าย  (2,263) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  18,734 

 

14 สิทธิการเช่า  

 

  

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

พนับาท 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษทั 

พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,840,834 4,361 

ซ้ือสินทรัพย ์ 8,053 - 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (64) - 

ค่าตดัจาํหน่าย (64,993) (310) 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 107 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 1,783,937 4,051 

 

15 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

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

  ตามทีป่รับใหม่   

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืน 103,097 73,442 - - 

เงินมดัจาํ 664,722 685,022 7,672 7,549 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 170,325 187,107 32,954 39,506 

อ่ืน ๆ - ตามท่ีปรับใหม่ (หมายเหตุ 4) 30,562 32,735 - - 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 968,706 978,306 40,626 47,055 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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16 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีการคา้  1,329,735 1,265,805 7,527 7,826 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 18,015 31,447 24,081 6,589 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,746,801 1,818,974 226,356 235,082 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 202,981 194,579 1,099 3,131 

เจา้หน้ีอ่ืน 579,850 681,559 23,516 23,431 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,877,382 3,992,364 282,579 276,059 

 

17 เงนิกู้ยมื 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

หมุนเวยีน     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 4,942 7,134 - - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 2,285,694 1,090,214 1,970,000 580,000 

รวม 2,290,636 1,097,348 1,970,000 580,000 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 1,543,054 1,549,601 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

   ภายในหน่ึงปี     

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 100,734 141,235 - - 

เงินกูย้มืจากธนาคาร 206,899 218,454 - 60,000 

เงินกูย้มือ่ืน 83,400 163,710 - - 

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

รวม 2,231,033 2,363,399 1,840,000 1,900,000 

รวมเงินกูย้มืหมุนเวยีน 4,521,669 3,460,747 5,353,054 4,029,601 

     

ไม่หมุนเวยีน     

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 49,678 80,061 - - 

เงินกูย้มืจากธนาคาร 6,323,786 5,898,400 - - 

เงินกูย้มือ่ืน - 24,900 - - 

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

รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวยีน 16,733,464 16,363,361 10,360,000 10,360,000 

รวมเงินกูย้มื 21,255,133 19,824,108 15,713,054 14,389,601 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืและหุน้กูส้ามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 
 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555   

ราคาตามบญัชีตน้งวด 19,595,678 14,389,601 

การกูย้มืเพิ่ม 6,643,584 5,590,000 

การจ่ายคืนเงินกูย้มื (5,135,277) (4,266,547) 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 4,593 - 

เงินกูย้มืท่ีลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (3,000) - 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (5,799) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 21,099,779 15,713,054 

 

เงนิกู้ยมืจากธนาคาร 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารท่ีรวมอยูใ่นขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลจาํนวน 6,531 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

 

ก) เงินกูย้ืมจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัประเภทไม่มีหลกัประกนัคงเหลือจาํนวน 60 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราเงินฝาก

ประจาํ 12 เดือนบวกอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีเง่ือนไขในการชําระคืนเงินต้นทุกคร่ึงปี จาํนวน 10 งวด งวดละ 60 ล้านบาท โดย 

เร่ิมชาํระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสําคญับางประการท่ีกาํหนดไว ้ ตลอดอายุสัญญา 

เงินกูย้มื 

 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2555 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้มืครบจาํนวน 60 ลา้นบาท 

 

ข) เงินกู้ยืมจากธนาคารต่างประเทศสาขาในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงประเภทไม่มีหลกัประกนัคงเหลือจาํนวน 6.7 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา โดยมีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีเง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้ทุกคร่ึงปี จาํนวน 9 งวด  

งวดละ 2.22 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเร่ิมการชาํระคืนงวดแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้ง 

ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไว ้ตลอดอายสุญัญาเงินกูย้มื 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย (Cross Currency Swap) สาํหรับเงินกูย้ืม

ขา้งตน้จาํนวน 6.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกูย้ืมสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจาํนวน 7.6 ลา้นเหรียญ ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัยงัไดท้าํสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อซ้ือเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจาํนวนดงักล่าว ทาํให้บริษทั 

มีภาระหน้ีท่ีจะตอ้งจ่ายเป็นเงินบาท ซ่ึงมียอดหน้ีคงเหลือเท่ากบั 127 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 

เงนิกู้ยมืจากธนาคาร (ต่อ) 

 

ค) เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 28 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอตัราดอกเบ้ีย 6 เดือน 

SIBOR บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคืนในระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 บริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตาม

เง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไว ้ตลอดอายสุญัญาเงินกูย้มื 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) สาํหรับเงินกูย้ืมขา้งตน้จาํนวน  

20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ี SIBOR เป็นอตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน  

พ.ศ. 2553 ถึงวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

ง) เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 59.4 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย โดยมีอตัราดอกเบ้ีย  LIBOR 

บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคืนในปี พ.ศ. 2556 บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสําคญับางประการท่ี

กาํหนดไว ้ตลอดอายสุญัญาเงินกูย้มื 

 

จ) เงินกูย้ืมจากธนาคารในประเทศสาขาต่างประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวน 45.2 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ีย Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปีและมีกาํหนดชาํระเงินคืนเงินตน้ทุกคร่ึงปี โดยเร่ิมการชาํระคืน

งวดแรกในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุัญญาเงินกูย้มื  

 

ฉ) เงินกูย้ืมจากธนาคารต่างประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 67.7 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย โดยมีอตัราดอกเบ้ีย 

Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปีและมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส ไตรมาสละไม่เกิน 2 ลา้นเหรียญ

ออสเตรเลียเป็นเวลา 5 ปี บริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสําคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายุสัญญาเงินกูย้ืม เงินกูย้ืม

ดงักล่าวคํ้าประกนัดว้ยอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน อาคาร และสิทธิในการบริหารสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยแห่งนั้น (หมายเหตุ 11 ถึง 13) 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) สาํหรับเงินกูย้มืขา้งตน้จาํนวน  

30.5 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย จากอตัราดอกเบ้ีย Bank Bill Swap Reference Rate เป็นอตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีผลตั้งแต่

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

 

เงนิกู้ยมือืน่ 

 

เงินกูย้มือ่ืนจาํนวน 83.4 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้มืระยะยาวในกองทุนบริหารสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นส่วนของผูถื้อหน่วยลงทุนประเภท ก และประเภท ข 

ในกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไ์ทย ถือโดยธนาคารและสถาบนัการเงินต่าง ๆ ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดรั้บผลตอบแทนในอตัราร้อยละคงท่ี

และอตัราร้อยละ MLR ลบดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญาผูถื้อหน่วยลงทุน เงินกูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 10 ปี ถึงปี 

พ.ศ. 2556 

 

กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไ์ทยไดรั้บโอนสิทธิและความเป็นเจา้ของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัท่ีมีมูลค่า 

ทางบญัชีจาํนวน 616 ลา้นบาท เพื่อเป็นหลกัประกนั 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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17 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 

หุ้นกู้ (ต่อ) 

 

หุน้กูป้ระกอบดว้ย 

 

ก) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้าํนวน 1,840 ลา้นบาท ออกในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2550 มีอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2555 

 

ข) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวน 2,060 ลา้นบาท ออกในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2550 เพื่อใชไ้ถ่ถอนหุน้กู้

และจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้น มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2557 

 

ค) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้าํนวน 2,000 ลา้นบาท ออกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 มีอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2556 

 

ง) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้าํนวน 2,500 ลา้นบาท ออกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 มีอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละคงท่ีต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2558 

 

จ) หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท ออกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีอตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2558 

 

ฉ) หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้าํนวน 1,000 ลา้นบาท ออกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีอตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2560 

 

ช)  หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้าํนวน 1,500 ลา้นบาท ออกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 มีอตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2561 

 

ซ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จาํนวน 500 ลา้นบาท ออกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 มีอตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2561 

 

ฌ) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จาํนวน 300 ลา้นบาท ออกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 มีอตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละคงท่ีต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในปี พ.ศ. 2564 

 

หุ้นกูท้ ั้งหมดดงักล่าวขา้งตน้มีเง่ือนไขของขอ้กาํหนดและสิทธิของผูถื้อหุ้นกู้ซ่ึงไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรง

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น การจ่ายเงินปันผลและการจาํหน่ายจ่ายโอนหรือจาํนาํทรัพยสิ์นอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีใชใ้นการประกอบ

ธุรกิจหลกั 

 

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

โดยเป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิชนิดมีหลกัประกนัและ/หรือไม่มีหลกัประกนัระยะยาว (ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีออก) และมีอายไุม่เกิน 

15 ปี เพื่อจดัหาเงินทุนสาํหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชาํระเงินกูย้มืและหุน้กูข้องบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2555 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูแ้ลว้เป็นจาํนวนเงิน 8,300 ลา้นบาท 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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17 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 

หุ้นกู้ (ต่อ) 

 

ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ไดมี้มติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 15,000 ลา้นบาท 

โดยเป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดมีหลกัประกนัและ/หรือไม่มีหลกัประกนัระยะยาว (ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีออก) และมีอายไุม่เกิน 

15 ปี เพื่อจดัหาเงินทุนสาํหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชาํระเงินกูย้มืและหุน้กูข้องบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2555 บริษทัยงัไม่ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว 

 

วงเงินกูย้มื 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะยาวท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งัต่อไปน้ี 

  30 มถุินายน พ.ศ. 2555 

  

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะบริษทั 

   

ล้านบาท 

ล้านเหรียญ 

ออสเตรเลยี 

 

ล้านบาท 
     

อตัราดอกเบีย้ลอยตัว     

- ครบกาํหนดภายใน 1 ปี  1,000 - 1,000 

- ครบกาํหนดเกิน 1 ปี  3,000 18 3,000 

  4,000 18 4,000 

 

  31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

  

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะบริษทั 

   

ล้านบาท 

ล้านเหรียญ 

ออสเตรเลยี 

 

ล้านบาท 
     

อตัราดอกเบีย้ลอยตัว     

- ครบกาํหนดภายใน 1 ปี  1,000 - 1,000 

- ครบกาํหนดเกิน 1 ปี  3,000 52 3,000 

  4,000 52 4,000 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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18 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินมดัจาํค่าหอ้งพกั 195,448 261,660 3,515 6,152 

ประมาณการหน้ีสินจากสญัญาท่ีสร้างภาระ 88,550 94,951 - - 

ประมาณการส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 23,870 23,768 - - 

เงินรับล่วงหนา้ค่าขายหอ้งชุด 41,216 129,391 - - 

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน - 5,171 - - 

อ่ืน ๆ 330,226 365,840    10,094 10,646 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 679,310 880,781 13,609 16,798 

 

19 หนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน  

 
ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555   

ยอดคงเหลือตน้งวด 151,387 11,538 

ประมาณการเพิ่มข้ึน 14,983 1,306 

ขายบริษทัยอ่ย (56) - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่าย (4,619) - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 161,695 12,844 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกหน้ีสินดงักล่าวจากการประมาณการภายใตข้อ้สมมติฐานท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 

อตัราคิดลด  ร้อยละ 3.5 - ร้อยละ 4 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต ร้อยละ 3.5 - ร้อยละ 9 

เกษียณอาย ุ 60 ปี 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

52 

 

 

20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 จํานวน  ส่วนเกนิ  

 หุ้นสามญั หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น รวม 

 พนัหุ้น พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555     

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

การออกหุน้ (หมายเหตุ 21) 16,628 16,628 114,526 131,154 

การจ่ายหุน้ปันผล (หมายเหตุ 25) 328,825 328,825 - 328,825 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,620,678 3,620,678 3,329,852 6,950,530 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 จํานวน  ส่วนเกนิ  

 หุ้นสามญั หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น รวม 

 พนัหุ้น พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555     

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

การออกหุน้ (หมายเหตุ 21) 16,628 16,628 114,526 131,154 

การจ่ายหุน้ปันผล (หมายเหตุ 25) 328,825 328,825 - 328,825 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,620,678 3,620,678 3,304,200 6,924,878 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ทุนจดทะเบียนทั้งหมดประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 4,063.0 ลา้นหุ้น ซ่ึงมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นสามญั

จาํนวน 3,620.7 ลา้นหุน้ ท่ีไดอ้อกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

 

จากการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2555 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหมี้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 

396,526,654 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นจาํนวน 396,526,654 บาท เพื่อจดัสรรเป็นหุน้ปันผลจาํนวนไม่เกิน 362,717,849 หุน้ และเพื่อ

รองรับการปรับสิทธิซ่ึงเป็นผลจากการจ่ายหุน้ปันผลจาํนวนไม่เกิน 33,808,805 หุน้ โดยทุนจดทะเบียนหลงัจากการเพิ่มทุนจะเท่ากบั 4,063,046,327 

บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 4,063,046,327 หุน้ 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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21 ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

 

กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยผา่นการอนุมติัจากการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกตน้ทุนสาํหรับมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าท่ีแทจ้ริงของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงินน้ี  

 

    ณ วนัที ่31 ธันวาคม  ณ วนัที ่30 มถุินายน 

    พ.ศ. 2554 ลดลงระหว่างงวด พ.ศ. 2555 

   

 

 

กาํหนดวนัทีใ่ช้สิทธิ 

 

 

จํานวนคงเหลอื 

 

 

ใช้สิทธิ 

 อตัราการใช้สิทธิ 

ซ้ือหุ้นสามญัต่อ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ  

หุ้นสามญั 

ออกเพิม่ 

ระหว่างงวด 

 ราคาในการ 

ใช้สิทธิซ้ือ 

หุ้นสามญั*  

 

 

จํานวนเงิน 

 

 

จํานวนคงเหลอื 

ออกโดย จัดสรรให้แก่ วนัทีอ่นุมตัิ คร้ังแรก คร้ังสุดท้าย หน่วย หน่วย  1 หน่วย*  หุ้น บาท  บาท หน่วย 

            

บริษทั กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 3 14 พฤศจิกายน 31 มกราคม 17 ธนัวาคม  6,392,347 (1,873,720) 1.10 2,060,500 8.918 18,375,539 3,674,627 

     พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555  (844,000) 1.21 1,020,500 8.107 8,273,194  

            

 กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 5 6 มีนาคม 30 ตุลาคม  21 ตุลาคม  44,801,650 (11,298,600) 1.00 11,298,600 7.650 86,434,290 32,181,400 

     พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2556  (1,321,650) 1.10 1,452,500 6.955 10,102,138  

            

 กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย (MINT - W) 6 มีนาคม 30  มิถุนายน  12 มิถุนายน  1,522,777 (185,000) 1.00 185,000 8.080 1,494,800 1,121,395 

     พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2557  (216,382) 1.10 237,900 7.346 1,747,613  

            

 ผูถื้อหุน้เดิม (MINT - W4) 26 เมษายน 30  มิถุนายน 18 พฤษภาคม 325,379,540 (265,358) 1.00 265,358 13.000 3,449,654 325,015,942 

  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2556  (98,240) 1.10 108,064 11.818 1,277,100  

 รวมการออกโดยบริษทั    378,096,314 (16,102,950)  16,628,422  131,154,328 361,993,364 

 

* อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิและราคาในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัมีการปรับปรุง เน่ืองจากผลกระทบของการจ่ายหุน้ปันผลในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 25 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22 รายได้อืน่ 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดค่้าเช่า 32,897 11,369 20,176 20,194 

เงินสนบัสนุน 22,977 23,218 - - 

รายไดจ้ากการขายของสมนาคุณ 41,476 54,808 - - 

รายไดค่้าท่ีปรึกษา 18,106 16,759 - - 

รายไดค่้าขนส่ง 48,850 51,724 - - 

กาํไรจากการคืนทุนจากบริษทัยอ่ย - - - 418,151 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15,573 - - - 

เงินชดเชยค่าประกนัภยัจากอุทกภยั 88,600 - - - 

รายไดจ้ากการขายเฟอร์นิเจอร์ 53,471 8,544 - - 

กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม - 203,225 - - 

อ่ืน ๆ 124,353 94,714 7,954 13,103 

รวมรายไดอ่ื้น 446,303 464,361 28,130 451,448 

 

23 กาํไรต่อหุ้น 

 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีชําระแล้ว 

และออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด 

 

ในการคาํนวณกําไรต่อหุ้นปรับลด จาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียได้ปรับปรุงด้วยจาํนวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดโดยถือว่าหุ้นสามัญ             

เทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด บริษทัมีใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 21) 

 

ในการคาํนวณจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเพิ่มข้ึนหากมีการใช้สิทธิ บริษทัคาํนวณว่าหากนาํเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ท่ีเหลืออยูด่งักล่าวมาซ้ือหุน้สามญักลบัคืนในราคาตลาดถวัเฉล่ียของงวดเพื่อกาํหนดจาํนวนหุน้สามญัท่ีตอ้งออกเพิ่ม แลว้นาํจาํนวนหุน้สามญั

ส่วนเพิ่มดงักล่าวมารวมกบัหุน้สามญัท่ีมีอยู ่ทั้งน้ีไม่มีการปรับปรุงใด ๆ ในกาํไรสุทธิ 

 

ในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด กลุ่มบริษทัคาํนวณจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัภายใตข้อ้สมมติท่ีมีการแปลงสภาพหุน้สามญัปรับลด

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 มีจาํนวน 66,963,084 และ 51,781,105 หุ้นตามลาํดบั (พ.ศ. 2554: 

จาํนวน 19,432,125 หุน้และ 18,305,173 หุน้ตามลาํดบั) 
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23 กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 

 วนัที ่30 มถุินายน วนัที ่30 มถุินายน 

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

 พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้     

   ในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ - สุทธิ* 3,619,268 3,599,445 3,613,443 3,596,705 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด     

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 66,963 19,432 51,781 18,305 

หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 66,963 19,432 51,781 18,305 

     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้     

   ในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 3,686,231 3,618,877 3,665,224 3,615,010 

 

* บริษทัไดร้วมผลกระทบของหุน้ปันผลท่ีประกาศจ่ายตามหมายเหตุขอ้ 25 ในการคาํนวณจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 

 วนัที ่30 มถุินายน วนัที ่30 มถุินายน 

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

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (พนับาท) 363,766 279,362 1,639,314 1,101,942 
     

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.1005 0.0776 0.4537 0.3064 
     

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.0987 0.0772 0.4473 0.3048 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 

 วนัที ่30 มถุินายน วนัที ่30 มถุินายน 

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

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (พนับาท) 96,009 615,438 155,222 692,312 
     

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.0265 0.1710 0.0430 0.1925 
     

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.0260 0.1701 0.0423 0.1915 

 

 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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24 สํารองตามกฎหมาย 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 367,799 367,799 367,799 367,799 

จดัสรรระหวา่งงวด 38,510 - 38,510 - 
     

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 406,309 367,799 406,309 367,799 

 

ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัตอ้งจดัสรรสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัขาดทุน

สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั สาํรองดงักล่าวเป็นสาํรองท่ีไม่สามารถ

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้

 

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทั ไดมี้มติจดัจรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพิ่มเติม 38.51 ลา้นบาท 

เพื่อใหส้าํรองตามกฎหมายในปีบญัชี 2555 ครบตามจาํนวนท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนด 

 

25 การจ่ายเงนิปันผล 

 

ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2555 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

 

25.1  การจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท (พ.ศ. 2554 : 0.15 บาท) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุ้นจากการแปลง

สภาพหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 544.1 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 : 542.5 ลา้นบาท) 

 

25.2  การจ่ายปันผลในรูปของหุน้ปันผลในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล ในราคาหุน้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้จาก

การแปลงสภาพหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัจาํนวนไม่เกิน 362.7 ลา้นหุน้หรือ 362.7 ลา้นบาท 

 

เงินปันผลจาํนวน 822 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยเงินปันผลและหุน้ปันผลจาํนวน 493 ลา้นบาท และ 329 ลา้นบาทตามลาํดบั ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อ

หุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2555 การปรับปรุงอตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิและราคาในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น

สามญั เกิดจากการจ่ายหุน้ปันผลในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 21 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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26 การซ้ือกจิการ 

 

งวดปัจจุบนั 

 

The Grand Hotel, Gladstone 

 

ในวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2555 OAKS ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการ The Grand Hotel, Gladstone โดยมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งส้ิน 12.3 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย 

หรือประมาณ 393 ลา้นบาท  

 

รายละเอียดของการลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 

 พนับาท 
  

ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุน 393,391 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า (181,099) 

ราคาซ้ือสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีสุทธิ (แสดงรวมในค่าความนิยม) 212,292 

 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าจากการซ้ือกิจการใน The Grand Hotel, Gladstone มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 
  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 181,099 

 

Oaks Broome Sanctuary Resort Pty. Ltd. 

 

ในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 OAKS ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการ Oaks Broome Sanctuary Resort Pty. Ltd.โดยมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งส้ิน 3.6 ลา้นเหรียญ

ออสเตรเลีย หรือประมาณ 117 ลา้นบาท  

 

รายละเอียดของการลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 

 พนับาท 
  

ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุน 116,650 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าตามสดัส่วนของการถือหุน้ (93,314) 

ราคาซ้ือสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีสุทธิ (แสดงรวมในค่าความนิยม) 23,336 

 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าจากการลงทุนในกิจการ Oaks Broome Sanctuary Resort Pty. Ltd. มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 
  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15,750 

สิทธิในการบริหารสินทรัพย ์ 77,564 
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มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าตามสดัส่วนของการถือหุน้ 93,314 

 

26 การซ้ือกจิการ (ต่อ) 

 

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดจ้ากการซ้ือกิจการท่ีแสดงขา้งตน้เป็นราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือ กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการคาํนวณหามูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์มีตวัตนและไม่มีตวัตน ซ่ึงจะปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้เป็นมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีสุทธิกบัมูลค่ายติุธรรมสุทธิ 

จะนาํไปปรับปรุงกบัค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยม เกิดข้ึนจากส่วนท่ีเป็น The Grand Hotel, Gladstone และ Oaks Broome Sanctuary Resort Pty. Ltd. เน่ืองจากธุรกิจมีสถานะมัน่คง

และมีความสามารถทาํกาํไรในธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัอาศยั และคาดว่าการรวมการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยใหม่จะทาํใหเ้กิดการประหยดั 

ค่าความนิยมนั้นไม่คาดวา่จะนาํไปใชป้ระโยชน์ทางภาษี 

 

งวดก่อน 

 

การเสร็จส้ินการวดัมูลค่ายติุธรรมของ OAKS 

 

ในระหว่าง พ.ศ. 2554 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดล้งทุนซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั Oaks Hotels & Resorts Limited (“OAKS”) 

จาํนวน 173,831,898 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.52 เหรียญออสเตรเลีย เป็นจาํนวน 90,392,587 เหรียญออสเตรเลีย หรือ 2,880 ลา้นบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 100 ของทุนท่ีชาํระแลว้ของ OAKS 

 

ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุ 4 กลุ่มบริษทัทาํการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาสุทธิของ OAKS เสร็จสมบูรณ์ 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2555 โดยการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดพ้ิจารณาการวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละคาํนึงถึง

ความเป็นไปไดท่ี้กลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยอ์ยา่งน่าเช่ือถือ 

 

รายละเอียดของการลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
  

เงินสดจ่าย 2,692,045 

การปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม ของส่วนไดเ้สียเดิมท่ีกลุ่มบริษทัมีก่อนการรวมธุรกิจ 187,890 

รวม 2,879,935 

สินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาตามส่วนไดเ้สียร้อยละ 100 (1,614,219) 

ค่าความนิยม - ตามท่ีปรับใหม่ 1,265,716 

ค่าความนิยม - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม (645,925) 

การปรับปรุง (หมายเหตุ 4) 619,791 
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26 การซ้ือกจิการ (ต่อ) 

 

การเสร็จส้ินการวดัมูลค่ายติุธรรมของ OAKS (ต่อ) 

 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือเงินลงทุนใน OAKS ตามส่วนไดเ้สียร้อยละ 100 ณ วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจ

ควบคุม OAKS มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 150,990 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 577,268 

สินคา้คงเหลือ 84,989 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 58,540 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 52,729 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,398,852 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  3,254,542 

สินทรัพยอ่ื์น  39,135 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (653,386) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,897,986) 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (350,511) 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินอ่ืน (1,100,943) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 1,614,219 

 

 

27 ภาระผูกพนั 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากการทาํสัญญาก่อสร้างและซ้ือสินทรัพยส์าํหรับโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย และท่ีดินและโครงการ

ระหวา่งพฒันาท่ียงัมิไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะบริษทั 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 558.3 - 

ภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 1.9 - 
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28 หนังสือคํา้ประกนั 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดใ้หห้นงัสือคํ้าประกนัต่อไปน้ีในการดาํเนินธุรกิจปกติ 

 

 30 มถุินายน พ.ศ. 2555 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

  ล้าน

เหรียญ 

ล้าน 

เหรียญ 

 

ล้าน 

 ล้าน

เหรียญ 

ล้าน 

เหรียญ 

 ล้านบาท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี หยวน ล้านบาท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี 
        

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออก        

   ใหบุ้คคลภายนอก 474.1 7.6 13.0 63.0 149.8 0.6 - 

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีกลุ่มบริษทัออก        

   ใหแ้ก่สถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนั        

   สินเช่ือของกลุ่มบริษทั  2,863.1 87.3 107.5 250.0 1,289.5 86.8 107.5 

 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

  ล้าน

เหรียญ 

ล้าน 

เหรียญ 

 

ล้าน 

 ล้าน

เหรียญ 

ล้าน 

เหรียญ 

 ล้านบาท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี หยวน ล้านบาท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี 
        

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออก        

   ใหบุ้คคลภายนอก 224.5 6.9 9.5 63.0 152.0 - - 

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีกลุ่มบริษทัออก        

   ใหแ้ก่สถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนั        

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

 

29 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

ในวนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัได้ลงทุนซ้ือสินทรัพยใ์นประเทศ

ออสเตรเลียเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 12 ลา้นเหรียญออสเตรเลียหรือประมาณ 390 ลา้นบาท 
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