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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

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

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 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในดา้นการลงทุน การประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร และการจดัจาํหน่ายและผลิตสินคา้ กลุ่มบริษทัประกอบ

กิจการส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจการในประเทศต่าง ๆ ไดแ้ก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ

สาธารณรัฐมลัดีฟส์ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศศรีลงักา และประเทศออสเตรเลีย เป็นตน้ 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

 

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. 2555 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย

เป็นหลกั 
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3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับ

งวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และ

เก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20  เร่ืองการบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ืองส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ืองความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ืองภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคา 

ท่ีตีราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ืองภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 

นโยบายการบญัชีใหม่ท่ีเกิดจากการนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และการตีความท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดอ้ธิบาย 

ในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินขอ้ 4 การนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใชไ้ม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั ยกเวน้

นโยบายการบญัชีเร่ืองภาษีเงินไดต้ามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินขอ้ 5 

 

การตีความมาตรฐานซ่ึงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงาน     

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 กาํหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสิน

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรือจาํนวนของทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ซ่ึงนาํมาจ่ายชาํระภาระผกูพนั หรือการเปล่ียนแปลงอตัราคิดลด ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตาม

ก า ร ตี ค ว า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น ฉ บั บ น้ี
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3 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 กาํหนดให้มีการพิจารณาว่าขอ้ตกลงเป็นหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่โดยอา้งอิง

จากเน้ือหาของขอ้ตกลง การตีความน้ีกาํหนดให้ประเมินว่าขอ้ตกลงเขา้เง่ือนไขต่อไปน้ีหรือไม่ (1) การปฏิบติัตามขอ้ตกลงข้ึนอยู่กบัการใช้

สินทรัพยท่ี์เฉพาะเจาะจง และ (2) ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นการให้สิทธิในการใชสิ้นทรัพยน์ั้น ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่นระหว่างการประเมินผล

กระทบจากการปฏิบติัตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี  

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 กาํหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชีในงบการเงินของผูล้งทุนสําหรับส่วนไดเ้สียจากกองทุน 

เพื่อการร้ือถอน ซ่ึงสินทรัพยข์องกองทุนมีการจดัการแยกต่างหาก และมีการจาํกดัสิทธิของผูล้งทุนในการเข้าถึงสินทรัพยข์องกองทุน  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 ไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 กาํหนดแนวทางในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง สาํหรับรอบระยะเวลาซ่ึงกิจการไดร้ะบุแลว้ว่า สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 

ของตนเป็นสกุลเงินของระบบเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง โดยท่ีในงวดก่อนสภาวะเศรษฐกิจไม่ไดมี้ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง การตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 ไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดวา่หา้มกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีเคยรับรู้ในงวด

ระหวา่งกาลงวดก่อน ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบิติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัน้ี 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกบัเอกชนในการให้บริการ

สาธารณะโดยท่ีเอกชนไดเ้ขา้ร่วมในการสร้าง การลงทุน การดาํเนินงาน และการบาํรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสําหรับบริการสาธารณะ  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบัท่ี 12 ไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ให้คาํอธิบายเก่ียวกบักรณีท่ีขายสินคา้หรือให้บริการพร้อมกบัให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

(เช่น คะแนนหรือไดรั้บสินคา้โดยไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทน) วา่เป็นรายการท่ีมีหลายองคป์ระกอบ และส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากลูกคา้

ตอ้งปันส่วนให้แต่ละองคป์ระกอบของรายการโดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติั

ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี  

 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับขอ้ตกลงสัมปทานบริการระหว่างภาครัฐกบัเอกชน การตีความ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 ถือปฏิบติักบัสัญญาประกนัภยัทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ) ท่ีกิจการเป็นผูอ้อกและ 

สญัญาประกนัภยัต่อท่ีกิจการถือไว ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 ไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัการแสดงรายจ่าย 

เป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
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4 นโยบายการบญัชีใหม่ 

 

4.1 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบนัและภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ใน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ ตามลาํดบั 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้

ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัย่อยและบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัได้ดาํเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี 

ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ท่ีสามารถนาํกฎหมายภาษีอากร 

ไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีอากรหากคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระเจา้หนา้ท่ีภาษีอากร 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคา 

ตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการ

สินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไร 

ทางบญัชีและกาํไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่

หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํจาํนวน

ผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มบริษทัไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัว่คราวของเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มบริษทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและ

การกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ

นาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บ

เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 

ผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัและบริษทัจากการนาํมาตรฐานดงักล่าวมาใช ้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินขอ้ 5 

 

4.2 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

 

(ก) สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงิน 

 

รายการท่ีรวมในขอ้มูลทางการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กลุเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั

ท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงิน 

ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
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4 นโยบายการบญัชีใหม่ (ต่อ) 

 

4.2 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ (ต่อ) 

 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 

รายการท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ

หรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือ

ขาดทุน  

 

เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบของอตัรา

แลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้กาํไรหรือ

ขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้น 

จะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 

 

(ค) กลุ่มบริษทั 

 

การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มบริษทั (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงิน 

ท่ีใชน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินดงัน้ี 

 

• สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดง 

ฐานะการเงินนั้น 

• รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 

• ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงาน 

ในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 

 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของ

กลุ่มบริษทั 

 

4.3 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอใหผู้มี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน

ดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ คณะผูบ้ริหารท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ (หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินขอ้ 6) 
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5 การปรับปรุงงบการเงนิย้อนหลงั 

 

ตามท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินขอ้ 4 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 มาปฏิบติัใชแ้ละปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัเสมือนว่าบริษทัใชน้โยบายการบญัชีดงักล่าวมาโดยตลอด ซ่ึงเป็นไป

ตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชี งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบไดป้รับปรุงแลว้ ผลของการใชน้โยบายการบญัชีใหม่ 

ท่ีมีต่องบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 สรุปได ้ดงัน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงนิ  

 ข้อมูลทางการเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 
   

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึน 657,808 - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 367,028 - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนลดลง (22,726) - 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย(ลดลง)เพิ่มข้ึน (1,515) 346 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 1,823,236 146,044 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนลดลง (799,902) (1) 

กาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เพิ่มข้ึน(ลดลง) 141,113 (182,428) 

กาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ลดลง (17,504) (144,491) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง (2,205) (1,900) 

   

งบกาํไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2555   

ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน(ลดลง) 30,893 (121) 

กาํไรสาํหรับงวด(ลดลง)เพิ่มข้ึน (30,893) 121 

   

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2555   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด(ลดลง)เพิ่มข้ึน (30,894) 119 

   

กาํไรต่อหุ้น สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2555   

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง (0.0086) - 

กาํไรต่อหุน้ปรับลดลดลง (0.0086) - 

 

 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มบริษทัเปิดเผยส่วนงานท่ีรายงานส่ีส่วนงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมและสปา ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจคา้ปลีก ซ่ึงแตกต่างจากส่วนงานท่ีเคยเปิดเผยในปีก่อน ส่วนงานท่ีรายงานในปีปัจจุบนัแบ่งตาม 

ส่วนงานท่ีนาํเสนอและไดรั้บการสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน โดยรวมส่วนงานท่ีมีลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีคลา้ยคลึงกนัเขา้ดว้ยกนัตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 4.3 
 

6.1 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานดาํเนินงาน 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม (ล้านบาท) 

  ธุรกจิอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง    

 ธุรกจิโรงแรมและสปา กบัธุรกจิโรงแรม ธุรกจิร้านอาหาร ธุรกจิค้าปลกี รวม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

           

รายได ้           

บุคคลภายนอก 3,735 3,478 1,010 996 3,787 3,363 968 792 9,500 8,629 

กิจการท่ีเก่ียวข้7องกนั 786 761 467 422 - - - - 1,253 1,183 

ตดัรายการระหวา่งกนั (786) (761) (467) (422) - - - - (1,253) (1,183) 

รวมรายได ้ 3,735 3,478 1,010 996 3,787 3,363 968 792 9,500 8,629 

           

ตน้ทุน           

บุคคลภายนอก 1,373 1,300 220 403 1,134 1,026 583 467 3,310 3,196 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21 20 201 132 - - - - 222 152 

ตดัรายการระหว่างกนั (21) (20) (201) (132) - - - - (222) (152) 

รวมตน้ทุน 1,373 1,300 220 403 1,134 1,026 583 467 3,310 3,196 

           

กาํไรขั้นตน้ 2,362 2,178 790 593 2,653 2,337 385 325 6,190 5,433 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (1,151) (1,107) (422) (249) (1,950) (1,777) (253) (193) (3,776) (3,326) 

กาํไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา           

   และค่าตดัจาํหน่าย 1,211 1,071 368 344 703 560 132 132 2,414 2,107 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (312) (309) (38) (32) (192) (167) (32) (25) (574) (533) 

ตน้ทุนทางการเงิน (269) (260) 2 - (10) (11) - - (277) (271) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 48 53 - - 92 88 (3) (2) 137 139 

ผลการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 678 555 332 312 593 470 97 105 1,700 1,442 

ภาษีเงินได ้ (132) (82) (74) (46) (56) (40) (14) (21) (276) (189) 

กาํไรสุทธิ 546 473 258 266 537 430 83 84 1,424 1,253 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

6.2 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 

 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม (ล้านบาท) 

 

ธุรกจิโรงแรมและสปา 

ธุรกจิอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง 

กบัธุรกจิโรงแรม ธุรกจิร้านอาหาร ธุรกจิค้าปลกี รวม 

 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

รายได้ 

          ประเทศไทย 2,594 2,397 1,411 1,406 2,897 2,694 968 792 7,870 7,289 

ประเทศสิงคโปร์ - - - - 596 541 - - 596 541 

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 1,340 1,341 - - - - - - 1,340 1,341 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 5 6 - - 277 117 - - 282 123 

อ่ืน ๆ 582 495 66 12 17 11 - - 665 518 

ตดัรายการระหวา่งกนั (786) (761) (467) (422) - - - - (1,253) (1,183) 

รวม 3,735 3,478 1,010 996 3,787 3,363 968 792 9,500 8,629 

 

 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม (ล้านบาท) 

 

ธุรกจิโรงแรมและสปา 

ธุรกจิอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง 

กบัธุรกจิโรงแรม ธุรกจิร้านอาหาร ธุรกจิค้าปลกี รวม 

 

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

กาํไรสุทธิ 

          ประเทศไทย 345 366 232 221 295 284 49 51 921 922 

ประเทศสิงคโปร์ - - (1) - 41 34 - - 40 34 

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 139 145 - - 27 16 - - 166 161 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (1) (2) (8) - (3) (35) - - (12) (37) 

อ่ืน ๆ 199 139 (21) 5 14 (19) - - 192 125 

ตดัรายการระหวา่งกนั (136) (175) 56 40 163 150 34 33 117 48 

รวม 546 473 258 266 537 430 83 84 1,424 1,253 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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7 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ขั้นสุดทา้ย เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้เปิดเผยในหมายเหตุ 11 

 

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

บริษทัในเครือของ MFG และ MINOR จึงถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ     
     

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดืม่     

บริษทัร่วม 30,242 27,217 - - 

รวมรายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 30,242 27,217 - - 

     

ค่าเช่า     

บริษทัยอ่ย - - 10,987 11,060 

กิจการร่วมคา้ 20 - - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 132 141 - - 

รวมค่าเช่า 152 141 10,987 11,060 

     

รายได้ค่าบริการจัดการ     

บริษทัยอ่ย - - 65,308 50,665 

บริษทัร่วม 56,812 55,954 365 - 

กิจการร่วมคา้ 879 150 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 829 1,329 - - 

รวมรายไดค่้าบริการจดัการ 58,520 57,433 65,673 50,665 

     

เงนิปันผลรับ     

บริษทัยอ่ย - - - 69,688 

บริษทัร่วม 17,068 - - - 

รวมเงินปันผลรับ 17,068 - - 69,688 

     

ดอกเบีย้รับ     

บริษทัยอ่ย - - 210,944 172,795 

บริษทัร่วม 4,063 4,142 - - 

รวมดอกเบ้ียรับ 4,063 4,142 210,944 172,795 
     



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556 

24 

 

 

7 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ (ต่อ)     
     

รายได้อืน่     

บริษทัยอ่ย - - 361 40 

บริษทัร่วม 931 14 - - 

รวมรายไดอ่ื้น 931 14 361 40 
     

การซ้ือสินค้าและบริการ     
     

ซ้ือสินค้า     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 19,350 - - 

รวมซ้ือสินคา้ - 19,350 - - 
     

ค่าเช่า     

บริษทัยอ่ย - - 20,005 19,305 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,904 2,567 - - 

รวมค่าเช่า 5,904 2,567 20,005 19,305 

     

ค่าบริการจัดการจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 14,687 13,417 

รวมค่าบริการจดัการจ่าย - - 14,687 13,417 

     

ดอกเบีย้จ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 7,759 8,804 

รวมดอกเบ้ียจ่าย - - 7,759 8,804 

     

ค่าใช้จ่ายอืน่     

บริษทัยอ่ย - - 258 4 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 5,202 - 5,202 

รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน - 5,202 258 5,206 

     

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและเฉพาะบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีจาํนวน 50.9 ลา้นบาท และ 

19.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั (วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 : 44.24 ลา้นบาท และ 16.95 ลา้นบาท ตามลาํดบั) โดยค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นผลประโยชน์

ระยะสั้น ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัและสวสัดิการอ่ืน 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการซ้ือ/ขายสินค้า 

   และบริการ 

    

     

ก) ลูกหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 533,936 424,190 

บริษทัร่วม 226,287 239,866 31,035 24,913 

กิจการร่วมคา้ 2,354 401 2 - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,376 1,976 106 208 

รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  230,017 242,243 565,079 449,311 

     

ข) เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย  - - 18,879,265 17,724,255 

บริษทัร่วม 603,632 627,571 - - 

กิจการร่วมคา้ 14,929 1,964 - - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 618,561 629,535 18,879,265 17,724,255 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวด7สามเดอืน7ส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556   

บริษทัย่อย   

ยอดคงเหลือตน้งวด - 17,724,255 

เงินใหกู้ย้มืเพิ่ม - 1,190,987 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - (35,977) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - 18,879,265 
   

บริษทัร่วม   

ยอดคงเหลือตน้งวด 627,571 - 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (23,939) - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 603,632 - 

   

กจิการร่วมค้า   

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,964 - 

เงินใหกู้ย้มืเพิ่ม 13,043 - 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (78) - 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือปลายงวด 14,929 - 

 

7 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

ข) เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ และมีอตัรา

ดอกเบ้ียตามอตัราตลาดซ่ึงอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์เงินให้กู้ยืมดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามแต่กลุ่มบริษทั 

จะไม่เรียกชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวภายในระยะเวลา 12 เดือน 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ค) เจ้าหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย  - - 26,371 24,461 

บริษทัร่วม 11,107 7,122 - 52 

กิจการร่วมคา้ 320 - - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,390 18,259 4 184 

รวมเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,817 25,381 26,375 24,697 

     

ง) เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 1,544,629 1,448,554 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,544,629 1,448,554 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556   

บริษทัย่อย   

ยอดคงเหลือตน้งวด - 1,448,554 

เงินกูย้มืเพิ่ม - 96,075 

ยอดคงเหลือปลายงวด - 1,544,629 

 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัย่อยเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม และมีอตัราดอกเบ้ีย 

ตามอตัราตลาดซ่ึงอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หมุนเวยีน     

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 1,498,767 1,447,130 23,589 23,041 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (82,203) (92,780) (62) (12) 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธิ 1,416,564 1,354,350 23,527 23,029 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 230,017 242,243 565,079 449,311 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 425,381 479,464 9,949 12,428 

ลูกหน้ีอ่ืน 944,929 878,762 12,261 14,602 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,016,891 2,954,819 610,816 499,370 
 

ไม่หมุนเวยีน     

ลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาระยะยาว 1,703,096 1,402,508 - - 

หกั  รายไดด้อกเบ้ียรอการรับรู้ (479,745) (329,754) - - 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (10,014) (8,849) - - 

ลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาระยะยาว - สุทธิ 1,213,337 1,063,905 - - 

 

9 สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่  

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีรอขอคืน 462,845 425,861 114,478 50,503 

ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 297,242 240,725 19,976 15,495 

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับค่าก่อสร้าง 29,197 6,330 1,557 2,212 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืนท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

   ภายในหน่ึงปี 14,431 11,657 - - 

เงินมดัจาํ - 141,946 - - 

อ่ืน ๆ 185,154 114,542 19,145 10,055 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 988,869 941,061 155,156 78,265 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงนิลงทุนระยะยาว 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     

บริษทัอ่ืน 555,858 238,505 204 161 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 111,950 116,913 - - 
     

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 667,808 355,418 204 161 
     

เงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนด 100,000 100,000 100,000 100,000 

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 14 14 - - 
     

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 100,014 100,014 100,000 100,000 
     

รวมเงินลงทุนระยะยาว 767,822 455,432 100,204 100,161 

 

ก) เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขายในบริษทัอืน่ 

 

 
 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะบริษทั 

   พนับาท พนับาท 
     

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556 

ราคาตามบญัชีตน้งวด   238,505 161 

ลงทุนเพิ่ม   190,392 - 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน   126,961 43 

ราคาตามบญัชีปลายงวด   555,858 204 

 

ข) เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขายในกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

 
 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะบริษทั 

   พนับาท พนับาท 
     

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556 

ราคาตามบญัชีตน้งวด   116,913 - 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน   (4,963) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด   111,950 - 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงนิลงทุนระยะยาว (ต่อ) 

 

ค) เงนิลงทุนทีถ่ือจนครบกาํหนด 

 

 
 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะบริษทั 

   พนับาท พนับาท 
     

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556 

ราคาตามบญัชีตน้งวด   100,000 100,000 

ลงทุนเพิ่ม   - - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด   100,000 100,000 

 

ง) เงนิลงทุนทัว่ไป 

 

 
 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะบริษทั 

   พนับาท พนับาท 
     

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556 

ราคาตามบญัชีตน้งวด   14 - 

ลงทุนเพิ่ม   - - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด   14 - 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า  

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 5,808,901 5,808,901 

บริษทัร่วม 4,129,989 4,013,920 2,150,196 2,150,196 

ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 183,889 197,120 24,284 24,284 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม     

   และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 4,313,878 4,211,040 7,983,381 7,983,381 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษทั 

 พนับาท 
  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 5,808,901 

การลงทุนเพิ่ม - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 5,808,901 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินระหว่างกาล เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัย่อยและ 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท  

   สัดส่วนของการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

     

บริษทั เจา้พระยา รีซอร์ท จาํกดั โรงแรมและศูนยก์ารคา้ ประเทศไทย 81.24 81.24 

บริษทั หวัหิน รีซอร์ท จาํกดั บริหารงาน 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 99.22 

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 หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน  100 100 

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

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 

บริษทั ภูเกต็ บีช คลบั โอนเนอร์ จาํกดั บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เอม็เอชจี ภูเกต็ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จาํกดั ธุรกิจบนัเทิง ประเทศไทย 49(4) 49(4) 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

(1) สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 45.30 เป็นการถือหุน้ทางตรงในบริษทั แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จาํกดั อีกร้อยละ 25.84 เป็นการถือหุน้

ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 

(2) สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 51 เป็นการถือหุน้ทางตรงใน MST อีกร้อยละ 49 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 

(3) สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 91.35 เป็นการถือหุน้ทางตรงใน MINOR อีกร้อยละ 8.57 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 

(4) สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จาํกดั เท่ากบัร้อยละ 49 แต่บริษทัมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 66.67 
 

บริษทัภายใตบ้ริษทัยอ่ยท่ีรวมในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวม มีดงัต่อไปน้ี 

   สัดส่วนของการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

บริษัทย่อยของ MFG     

บริษทั สเวนเซ่นส์ (ไทย) จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ ชีส จาํกดั ผลิตและขายเนย ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ แดร่ี จาํกดั ผลิตและขายไอศครีม 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 (Beijing) Restaurant Management Co.,  

   Ltd.  (ช่ือเดิม “The Minor Food Group (China) 

   Limited”) 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

100 100 

     

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 

MFG International Holding (Singapore)  

   Pte. Ltd. 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

     

บริษัทย่อยของ MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.    

Over Success Enterprise Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 49* 49* 
 

* สัดส่วนการถือหุน้ใน Over Success Enterprise Pte. Ltd. เท่ากบัร้อยละ 49 แต่กลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 66.67 
     

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 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

   สัดส่วนของการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

บริษัทย่อยของบริษัท เอม็ สปา อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั     

บริษทั เอม็ สปา เวนเจอร์ จาํกดั  ธุรกิจสปา หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 

MSpa Enterprise Management (Shanghai)  

   Limited 

ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

100 100 

    

บริษทัย่อยของบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จํากดั 

Hospitality Investment International Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 100 100 

MHG International Holding (Singapore)  

   Pte. Ltd. 

บริหารจดัการ ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

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

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 ขายอสังหาริมทรัพย ์ 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 

AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd. ขายและบริการดา้น

การตลาด 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

     

บริษัทย่อยของ AVC Club Developer Limited 

PT MHG Indonesia Limited ขายและบริการดา้น

การตลาด 

ประเทศอินโดนีเซีย -* -* 

PT MHG Bali Limited โรงแรมและพฒันา ประเทศอินโดนีเซีย -* -* 

 อสังหาริมทรัพย ์    
 

*  กลุ่มบริษทัให้เงินกูย้ืมแก่กรรมการทั้งสองคนของ PT MHG Indonesia Limited และ PT MHG Bali Limited โดยกรรมการทั้งสองคนไดใ้ชหุ้้น 

ของบริษทัดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้ืมดงักล่าวและให้สิทธิในการซ้ือหุ้นแก่กลุ่มบริษทั ทาํให้กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมในบริษทั

ดงักล่าว ดงันั้น บริษทัดงักล่าวจึงถือรวมเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 
 

บริษัทย่อยของ Jada Resort and Spa (Private) Limited  

Paradise Island Resorts (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักา 80.1 80.1 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

   สัดส่วนของการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

บริษัทย่อยของ Anantara Vacation Club (HK) Limited    

Sanya Anantara Consulting Limited บริการใหค้าํปรึกษา ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 
100 100 

     

Sanya Anantara Real Estate Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 
100 100 

     

บริษัทย่อยของ  MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.    

Vietnam Hotel Projekt B.V. (หมายเหตุ 26) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด ์ 100 - 
     

บริษัทย่อยของ  Vietnam Hotel Projekt B.V.     

Bai Dai Tourism Company Limited โรงแรม ประเทศเวียดนาม 100 - 

Hoi An Riverpark Hotel Company Limited โรงแรม ประเทศเวียดนาม 91 - 

Sapa Mountain Village Company Limited ลงทุนบริษทัอ่ืน ประเทศเวียดนาม 100 - 
     

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 

Thai Express Malaysia 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 การพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์

ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ คอนซลัแทน็ส์ แอนด ์ 

   เซอร์วิส จาํกดั 

 

การจดัจาํหน่าย - 

เคร่ืองสาํอาง 

และกระเป๋าเดินทาง 

ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เรด เอิร์ธ ไทย จาํกดั การจดัจาํหน่าย - 

เคร่ืองสาํอางและนํ้าหอม 

ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เอสมิโด แฟชัน่ส์ จาํกดั การจดัจาํหน่าย - เส้ือผา้ ประเทศไทย 90.8 90.8 

Marvelous Wealth Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน  100 100 

MCL International Holding (Singapore)  

   Pte. Ltd. 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 100 100 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

   สัดส่วนของการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

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 Corporation Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

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  โรงแรม ประเทศออสเตรเลีย 80 80 

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

Mon Komo Management Pty. Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 80 

Oaks Oasis, Caloundra บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 80 

Regis Towers, Sydney  บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 80 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

   สัดส่วนของการถอืหุ้น (ร้อยละ) 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

บริษัทย่อยของ Over Success Enterprise     

Beijing Qian Bai Ye Investment    

   Counsultation Ltd. 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

49 49 

Beijing Riverside & Courtyard  

   Investment Management Ltd. 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

49 49 

Beijing Riverside & Courtyard Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

49 49 

Beijing Longkai Catering Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

49 49 

Beijing Three Two One Fastfood Ltd. 

 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

49 49 

Beijing JiangShang Catering Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

49 49 

Beijing Red Matches Catering Ltd. 

 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

49 49 

Beijing Yunyu Catering Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

49 49 

Beijing Jianshan Rundai Catering Ltd. 

 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

49 49 

Beijing  Xiejia Catering Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

49 49 

Beijing Dejianhua Catering Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

49 49 

Beijing Sanrenxing Huixin Restaurant ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

49 49 

Shanghai Riverside& Courtyard Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

49 49 

Shanghai Riverside& Courtyard &Gongning  

   Catering Ltd. 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน 

49 49 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ประกอบดว้ย 
 

MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2556 MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไมเนอร์  

โฮเทล กรุ๊ป จาํกดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจาํนวน 16 ลา้นหุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นจาํนวนเงิน  

16 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 475 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 100 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 

   ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะบริษทั 

   พนับาท พนับาท 
     

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556     

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ   4,013,920 2,150,196 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   133,137 - 

เงินปันผลรับ   (17,068) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ   4,129,989 2,150,196 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม มีดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

   31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

Arabian Spa (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส์ 49 49 

Eutopia Private Holding Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐมลัดีฟส์ 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 เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ จาํกดั ขายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

ประเทศไทย 51 51 

Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวยีดนาม 30.4 30.4 

บริษทั ซูม่า กรุงเทพ จาํกดั ขายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

ประเทศไทย 51(1) 51(1) 

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 

 

 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

บริษทัภายใตบ้ริษทัร่วม มีดงัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม  

   สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 

   กลุ่มบริษทั (ร้อยละ)  

   31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
   

บริษทัย่อยของ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited   

Elewana Afrika (T) Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 

แทนซาเนีย 

50 50 

Elewana Afrika Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศเคนยา่ 50 50 
     

บริษทัย่อยของ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited    

Elewana Afrika (Z) Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 

แทนซาเนีย 

50 50 

The Grande Stone Town Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสหสาธารณรัฐ 

แทนซาเนีย 

50 50 

    

บริษทัย่อยของ Elewana Afrika Limited    

Flora Holding Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศเคนยา่ 50 50 

Rocky Hill Limited โรงแรม ประเทศเคนยา่ 50 50 

Sand River Eco Camp Limited โรงแรม ประเทศเคนยา่ 50 50 
     

บริษทัย่อยของ Flora Holding Limited    

Parrots Limited โรงแรม ประเทศเคนยา่ 50 50 
     

บริษทัย่อยของ The Grande Stone Town Limited   

Parachichi Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 

แทนซาเนีย 

50 50 

     

บริษทัย่อยของบริษทั ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ จํากดั    

Select Service Partner (Cambodia) 

   Limited 

ขายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

ประเทศสาธารณรัฐกมัพชูา

ประชาธิปไตย 

51 51 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

   สัดส่วนในส่วนได้เสีย 

   ของกลุ่มบริษทั (ร้อยละ)  

   31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
   

บริษทัย่อยของ The Coffee Club Holdings Pty. Ltd.    

Expresso Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 50 50 

 อสงัหาริมทรัพย ์    

The Coffee Club Investment Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 50 50 

The Coffee Club Franchising ธุรกิจแฟรนชายส์ ประเทศออสเตรเลีย 50 50 

    Company Pty. Ltd.     

The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 50 50 

 อสงัหาริมทรัพย ์    

The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 50 50 

 อสงัหาริมทรัพย ์    

The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 50 50 

 อสงัหาริมทรัพย ์    

The Coffee Club Properties (NSW) ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 50 50 

   Pty. Ltd. อสงัหาริมทรัพย ์    

The Coffee Club Pty Ltd. (as trustee เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 50 50 

   for The Coffee Club Unit Trust)     

The Coffee Club (International) Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 50 50 

The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 50 50 

The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 50 50 

The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 50 50 

First Avenue Company Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 50 50 

 เคร่ืองด่ืม    

Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 50 50 

 เคร่ืองด่ืม    
     

บริษทัย่อยของ Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd.    

Rib and Rumps Operating Company 

   Pty. Ltd. 

ขายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

ประเทศออสเตรเลีย 50 50 

Ribs and Rumps Property Pty. Ltd. ขายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

ประเทศออสเตรเลีย 50 50 

Ribs and Rumps International Pty. 

   Ltd. 

ขายอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

ประเทศออสเตรเลีย 50 50 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

   31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั ขายอาหารและ ประเทศไทย 31.3 31.3 

   (มหาชน) เคร่ืองด่ืม    



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ค) ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า  

 

   ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะบริษทั 

   พนับาท พนับาท 
     

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556     

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ   197,120 24,284 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้   3,881 - 

เงินปันผลรับ   (10,794) - 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น     

   เงินตราต่างประเทศ   (6,318) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ   183,889 24,284 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ มีดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ)  

 

บริษทั 

 

ประเภทธุรกจิ 

 

จัดตั้งขึน้ในประเทศ 

31 มนีาคม 

พ.ศ. 2556 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2555 
     

บริษทั ไมข้าว เวเคชัน่ วลิล่า จาํกดั ขายสิทธิในสถานท่ี ประเทศไทย 50 50 

 พกัผอ่นโดยแบ่งเวลา    

บริษทั ไทยเซล ดอท ซีโอ  การจดัจาํหน่าย ประเทศไทย 50.1 50.1 

   ดอท ทีเอช จาํกดั     

Harbour Residences Oaks Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด ์ 50 50 

Tidal Swell Pty. Ltd. บริการดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศออสเตรเลีย 50 50 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั  

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ)  

 

บริษทั 

 

ประเภทธุรกจิ 

 

จัดตั้งขึน้ในประเทศ 

31 มนีาคม 

พ.ศ. 2556 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2555 
     

บริษทั ไมข้าว เวเคชัน่ วลิล่า จาํกดั ขายสิทธิในสถานท่ี ประเทศไทย 50 50 

 พกัผอ่นโดยแบ่งเวลา    



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  

  ข้อมูลทางการเงนิรวม 

  พนับาท 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  904,796 

ซ้ือสินทรัพย ์  1,930 

ค่าเส่ือมราคา  (19,305) 

กลบัรายการการดอ้ยค่า  756 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  (6,750) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  881,427 

 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดใ้ชห้อ้งชุดซ่ึงมีมูลค่า 5.4 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 162 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 : 

5.4 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 172 ลา้นบาท) เพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ (หมายเหตุ 18) 

 

13 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

 
 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 18,189,032 481,747 

ซ้ือสินทรัพย ์ 493,629 5,725 

สินทรัพยไ์ดม้าจากซ้ือกิจการ 83,688 - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (85,746) (69,741) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (21,550) - 

โอนจากบญัชีอ่ืน 28,132 - 

ปรับปรุงการปันตน้ทุนการพฒันาโครงการ 418,002 - 

ค่าเส่ือมราคา (511,982) (19,981) 

กลบัรายการการดอ้ยค่า 63,738 - 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (11,632) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 18,645,311 397,750 

 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัไดส้รุปการปันตน้ทุนการพฒันาโครงการของโรงแรมและธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 

ผลของการทบทวนสมมติฐานและประมาณการท่ีใช้ในการปันต้นทุนการพฒันาโครงการ ต้นทุนบางส่วนซ่ึงเคยรับรู้เป็นต้นทุนขาย

อสังหาริมทรัพยไ์ดมี้การปรับปรุงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยข์องธุรกิจโรงแรม รายการปรับปรุงดงักล่าวรับรู้เป็นรายไดอ่ื้นในขอ้มูล

ทางการเงินรวม (หมายเหตุ 23) 

 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดใ้ช้อาคารซ่ึงมีมูลค่า 40.2 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 1,227 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2555 : 40.5 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 1,286 ลา้นบาท) เพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ (หมายเหตุ 18) 
 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะบริษทั 

 ล้านบาท 

ล้านเหรียญ

ออสเตรเลยี ล้านบาท 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาก่อสร้างและ    

   การซ้ือสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 32.2 25.6 - 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาก่อสร้างและ    



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   การซ้ือสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 45.6 23.3 - 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  

 ข้อมูลทางการเงนิรวม (พนับาท) 

 

สิทธิในการ 

บริหาร

สินทรัพย์ 

 

ทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

ต้นทุน 

การพฒันา 

แฟรนชายส์ 

 

ค่าลขิสิทธ์ิ 

แฟรนชายส์ 

 

 

ค่าความนิยม 

 

เคร่ืองหมาย

การค้า 

 

โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม 

คอมพวิเตอร์ 

ระหว่างติดตั้ง 

 

 

รวม 
          

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556          

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 2,975,722 473,026 2,858 29,771 4,796,012 1,235,883 449,079 186,128 10,148,479 

การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั (หมายเหตุ 5) - - - - 657,808 - - - 657,808 

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ - ตามท่ีปรับใหม่ 2,975,722 473,026 2,858 29,771 5,453,820 1,235,883 449,079 186,128 10,806,287 

ซ้ือสินทรัพย ์ - 44,891 104 769 - - 4,153 9,033 58,950 

สินทรัพยไ์ดม้าจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - 364,118 - - - 364,118 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - (18,767) - (271) (23) (19,061) 

การจดัประเภทใหม่ - 43,130 - - (43,130) - 47,080 (47,080) - 

โอนไปบญัชีอ่ืน - - - - - - - (3,323) (3,323) 

ค่าตดัจาํหน่าย (29,063) (3,613) (47) (1,399) - - (22,671) - (56,793) 

กลบัรายการการดอ้ยค่า (การดอ้ยค่า) - - (11) 445 - - 236 - 670 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (107,702) (21,834) (64) (188) (67,930) (8,564) (360) - (206,642) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 2,838,957 535,600 2,840 29,398 5,688,111 1,227,319 477,246 144,735 10,944,206 
 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการรวมกิจการ ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงปรับปรุงค่าความนิยมจาํนวน 43 ลา้นบาท และบนัทึกทรัพยสิ์นทางปัญญาเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน  

45 ลา้นบาท 
 

กลุ่มบริษทัไดใ้ช้สิทธิในการบริหารสินทรัพยซ่ึ์งมีมูลค่า 86.0 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,625 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 : 86.6 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,752 ลา้นบาท)  

เพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ (หมายเหตุ 18)  
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากสัญญาในสิทธิการบริหารสินทรัพยม์ูลค่า 5.1 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 154.8 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 : 5.1 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือ

เทียบเท่า 161.2 ลา้นบาท) 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 

 

  ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษทั 

  โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

  พนับาท 
   

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  20,188 

ซ้ือสินทรัพย ์  4,315 

ค่าตดัจาํหน่าย  (831) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  23,672 

 

15 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า  

 

  

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

พนับาท 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษทั 

พนับาท 
   

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,150,809 3,738 

ซ้ือสินทรัพย ์ 6,500 - 

สินทรัพยไ์ดม้าจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,402 - 

ค่าตดัจาํหน่าย (39,677) (154) 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (14,619) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 2,104,415 3,584 

 

16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  ตามทีป่รับใหม่   

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืน 710,203 749,868 - - 

เงินมดัจาํ 729,079 706,213 8,005 7,890 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 153,988 162,496 28,607 31,235 

อ่ืน ๆ  31,896 16,102 - - 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,625,166 1,634,679 36,612 39,125 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 1,425,865 1,549,781 10,689 8,775 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

   (หมายเหตุ 7) 15,034 14,569 18,746 17,668 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) 9,783 10,812 7,629 7,029 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,776,899 2,057,671 186,244 289,292 

เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 178,617 227,727 1,317 199 

เจา้หน้ีอ่ืน 1,024,581 779,305 35,493 28,573 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,430,779 4,639,865 260,118 351,536 

 

18 เงนิกู้ยมื 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

หมุนเวยีน     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 3,919 11,635 - - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 837,889 898,744 - - 

รวม 841,808 910,379 - - 
     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

   (หมายเหตุ 7) - - 1,544,629 1,448,554 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 51,036 64,867 - - 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 354,646 295,311 - - 

รวม 405,682 360,178 - - 
     

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
     

รวมเงินกูย้มืหมุนเวยีน 3,247,490 3,270,557 3,544,629 3,448,554 
     

ไม่หมุนเวยีน     

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 24,994 34,912 - - 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 6,168,940 6,497,325 - - 

หุน้กู ้ 14,360,000 14,360,000 14,360,000 14,360,000 

รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวยีน 20,553,934 20,892,237 14,360,000 14,360,000 
     

รวมเงินกูย้มื 23,801,424 24,162,794 17,904,629 17,808,554 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืและหุน้กูส้ามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 
 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556   

ราคาตามบญัชีตน้งวด 24,051,380 17,808,554 

การกูย้มืเพิ่ม 76,368 96,075 

การจ่ายชาํระคืน (125,378) - 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 2,183 - 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (283,078) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 23,721,475 17,904,629 

 

เงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีรวมอยู่ในขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลจาํนวน 6,524 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ย 

 

ก) เงินกู้ยืมจากธนาคารต่างประเทศสาขาในประเทศแห่งหน่ึงของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงประเภทไม่มีหลักประกันคงเหลือจาํนวน 2.24 ล้าน 

เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอตัราดอกเบ้ีย LIBOR บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีเง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้ทุกคร่ึงปี จาํนวน 9 งวด  

งวดละ 2.22 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเร่ิมการชาํระคืนงวดแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวจะตอ้ง 

ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไว ้ตลอดอายสุญัญาเงินกูย้มื 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย (Cross Currency Swap) สาํหรับเงินกูย้ืม

ขา้งตน้จาํนวน 2.24 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกูย้ืมสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจาํนวน 2.56 ลา้นเหรียญ ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัยงัไดท้าํสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อซ้ือเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจาํนวนดงักล่าว ทาํให้บริษทั 

มีภาระหน้ีท่ีจะตอ้งจ่ายเป็นเงินบาท ซ่ึงมียอดหน้ีคงเหลือเท่ากบั 63.67 ลา้นบาท 

 

ข) เงินกูย้ืมจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 26.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอตัราดอกเบ้ีย  

6 เดือน SIBOR บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคืนในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติั

ตามเง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไว ้ตลอดอายสุญัญาเงินกูย้มื 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) สําหรับเงินกูย้ืมขา้งตน้จาํนวน  

19.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ี SIBOR เป็นอตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน  

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



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 

เงนิกู้ยมืจากสถาบัน (ต่อ) 

 

ค) เงินกูย้ืมจากธนาคารในประเทศสาขาต่างประเทศ (สิงคโปร์) แห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวน 104.5 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย  

โดยมีอตัราดอกเบ้ีย Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปีและมีกาํหนดชาํระเงินคืนเงินตน้ทุกคร่ึงปี และมี

กาํหนดชาํระเงินคืนในระหวา่งปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 ซ่ึงบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอด

อายสุญัญาเงินกูย้มื  

 

ง) เงินกูย้ืมจากธนาคารต่างประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 77.6 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย โดยมีอตัราดอกเบ้ีย 

Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปีและมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาส ไตรมาสละไม่เกิน 2 ลา้นเหรียญ

ออสเตรเลียเป็นเวลา 5 ปี บริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสําคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายุสัญญาเงินกูย้ืม เงินกูย้ืม

ดงักล่าวคํ้าประกนัดว้ยอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน อาคารและสิทธิในการบริหารสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยแห่งนั้น (หมายเหตุ 12 ถึง 14) 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) สาํหรับเงินกูย้ืมขา้งตน้จาํนวน  

27.5 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย จากอตัราดอกเบ้ีย Bank Bill Swap Reference Rate เป็นอตัราดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีผลตั้งแต่

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

 

จ) เงินกูย้ืมจากธนาคารต่างประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 4.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอตัราดอกเบ้ีย  

3 เดือน LIBOR บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาสจาํนวน 18 งวด งวดละ 0.27 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา โดยเร่ิมชาํระคืนงวดแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ซ่ึงบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการท่ีกาํหนดไว้

ตลอดอายสุญัญาเงินกูย้มื 

 

หุ้นกู้  

 

หุน้กูป้ระกอบดว้ย 

 

   

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะ

บริษทั 

  

  

ระยะเวลา 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2556 

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2555 

  วนัที่ออก กาํหนดชําระคนื (ปี) ล้านบาท ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ เงือ่นไข 

กนัยายน 2550 กนัยายน 2557 7 2,060 2,060  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ, ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

กรกฎาคม 2552 กรกฎาคม 2556 4 2,000 2,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ, ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

พฤษภาคม 2553 พฤษภาคม 2558 5 2,500 2,500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ, ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

ธนัวาคม 2553 ธนัวาคม 2558 5 500 500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ, ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

ธนัวาคม 2553 ธนัวาคม 2560 7 1,000 1,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ, ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

มีนาคม 2554 มีนาคม 2661  7 1,500 1,500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ, ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

ตุลาคม 2554 ตุลาคม 2564 10 300 300  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ, ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

ตุลาคม 2554 ตุลาคม 2561 7 500 500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ, ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สิงหาคม 2555 สิงหาคม 2560 5 1,800 1,800  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ, ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

สิงหาคม 2555 สิงหาคม 2565 10 2,700 2,700  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ, ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

ธนัวาคม 2555 ธนัวาคม 2560 5 1,500 1,500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ, ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
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รวมหุน้กู ้  

 

16,360 16,360 

   

18 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 

หุ้นกู้ (ต่อ) 

 

หุ้นกูท้ ั้งหมดดงักล่าวขา้งตน้มีเง่ือนไขของขอ้กาํหนดและสิทธิของผูถื้อหุ้นกู้ซ่ึงไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรง

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น การจ่ายเงินปันผลและการจาํหน่ายจ่ายโอนหรือจาํนาํทรัพยสิ์นอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีใชใ้นการประกอบ

ธุรกิจหลกั 

 

ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ได้มีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน  

15,000 ลา้นบาท โดยเป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดมีหลกัประกนัและ/หรือไม่มีหลกัประกนัระยะยาว (ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีออก) 

และมีอายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อจดัหาเงินทุนสําหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชาํระเงินกูย้ืมและหุ้นกูข้องบริษทั  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 บริษทัมีหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกและเสนอขายเป็นจาํนวนเงิน 14,700 ลา้นบาท 

 

หุน้กูส้กุลเงินบาทจาํนวน 1,500 ลา้นบาท ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี แปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจาํนวน 48.88 ลา้นเหรียญ ท่ีอตัรา

ดอกเบ้ียคงท่ี 

 

วงเงินกูย้มื 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะยาวท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งัต่อไปน้ี 

  31 มนีาคม พ.ศ. 2556 

  

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะบริษทั 

   

ล้านบาท 

ล้านเหรียญ 

ออสเตรเลยี 

 

ล้านบาท 
     

อตัราดอกเบีย้ลอยตัว     

- ครบกาํหนดภายใน 1 ปี  - - - 

- ครบกาํหนดเกิน 1 ปี  3,000 2 3,000 

  3,000 2 3,000 

 

  31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

  

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะบริษทั 

   

ล้านบาท 

ล้านเหรียญ 

ออสเตรเลยี 

 

ล้านบาท 
     

อตัราดอกเบีย้ลอยตัว     

- ครบกาํหนดภายใน 1 ปี  - 4 - 

- ครบกาํหนดเกิน 1 ปี  3,000 - 3,000 

  3,000 4 3,000 
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19 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีคา้งจ่าย 352,842 297,207 13,446 8,329 

เงินมดัจาํค่าหอ้งพกั 185,042 283,874 2,409 3,853 

เงินรับล่วงหนา้ค่าขายหอ้งชุด 50,923 42,100 - - 

ประมาณการหน้ีสินจากสญัญาท่ีสร้างภาระ 42,311 64,666 - - 

ประมาณการส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 22,004 22,974 - - 

เงินมดัจาํ 16,381 18,742 32 32 

อ่ืน ๆ 57,365 47,206 9,693 2,135 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 726,868 776,769 25,580 14,349 

 

20 หนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน  

 
ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษทั 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556   

ยอดคงเหลือตน้งวด 179,780 14,054 

ประมาณการเพิ่มข้ึน 13,513 686 

ผลประโยชน์ท่ีจ่าย (1,444) - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 191,849 14,740 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกหน้ีสินดงักล่าวจากการประมาณการภายใตข้อ้สมมติฐานท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 

อตัราคิดลด  ร้อยละ 3.5 - ร้อยละ 4 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต ร้อยละ 3.5 - ร้อยละ 9 

เกษียณอาย ุ 60 ปี 
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21 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 จํานวน  ส่วนเกนิ  

 หุ้นสามญั หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น รวม 

 พนัหุ้น พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556     

ยอดคงเหลือตน้งวด 3,686,767 3,686,767 3,995,898 7,682,665 

การออกหุน้ (หมายเหตุ 22) 65,348 65,348 685,355 750,703 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,752,115 3,752,115 4,681,253 8,433,368 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 จํานวน  ส่วนเกนิ  

 หุ้นสามญั หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น รวม 

 พนัหุ้น พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556     

ยอดคงเหลือตน้งวด 3,686,767 3,686,767 3,970,246 7,657,013 

การออกหุน้ (หมายเหตุ 22) 65,348 65,348 685,355 750,703 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,752,115 3,752,115 4,655,601 8,407,716 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ทุนจดทะเบียนทั้งหมดประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 4,063.0 ลา้นหุ้น ซ่ึงมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นสามญั

จาํนวน 3,752.1 ลา้นหุน้ (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 : จาํนวน 3,686.8 ลา้นหุน้) ท่ีไดอ้อกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 
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22 ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

 

กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยผา่นการอนุมติัจากการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกตน้ทุนสาํหรับมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าท่ีแทจ้ริงของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี  

 

    ณ วนัที ่31 ธันวาคม  ณ วนัที ่31 มนีาคม 

    พ.ศ. 2555 ลดลงระหว่างงวด พ.ศ. 2556 

   

 

 

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  พนับาท หน่วย 

            

            

บริษทั กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 5 6 มีนาคม 30 ตุลาคม  21 ตุลาคม  23,587,050 (4,037,150) 1.10 4,439,000 6.955 30,874 19,549,900 

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

 กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย (MINT - W) 6 มีนาคม 30  มิถุนายน  12 มิถุนายน  1,109,355 - 1.10 - 7.346 - 1,109,355 

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

 ผูถื้อหุน้เดิม (MINT - W4) 26 เมษายน 30  มิถุนายน 18 พฤษภาคม 274,245,419 (55,372,257) 1.10 60,909,467 11.818 719,829 218,873,162 

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

 รวมการออกโดยบริษทั    298,941,824 (59,409,407)  65,348,467  750,703 239,532,417 
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23 รายได้อืน่ 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดค่้าขนส่ง 36,828 27,940 - - 

รายไดจ้ากการขายของสมนาคุณ 32,266 23,347 - - 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 20,948 - - - 

รายไดค่้าท่ีปรึกษา 19,767 10,237 - - 

รายไดค่้าเช่า 16,001 13,251 10,147 10,220 

รายไดค่้าซ่อมบาํรุง 12,236 3,486 - - 

เงินชดเชยค่าประกนัภยัจากอุทกภยั 10,868 71,482 - - 

เงินสนบัสนุน 10,141 8,139 - - 

ขายวตัถุดิบใหแ้ฟรนชายส์ 7,181 5,664 - - 

กาํไรจากการคืนทุนจากบริษทัยอ่ย 4,398 15,573 - - 

กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม - 36,782 - - 

ปรับปรุงการปันตน้ทุนการพฒันาโครงการ     

   (หมายเหตุ 13) 295,429 - - - 

อ่ืน ๆ 59,337 40,752 1,701 3,743 

รวมรายไดอ่ื้น 525,400 256,653 11,848 13,963 

 

24 ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทั้งจาํนวนตามวิธีหน้ีสินโดยใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 23 ถึงร้อยละ 30 สาํหรับปี พ.ศ. 2555 

และร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 30 สาํหรับปี พ.ศ. 2556 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายการผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีและฐานภาษี

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม รายได้(ค่าใช้จ่าย) กาํไร(ขาดทุน) 31 มนีาคม 

 พ.ศ. 2555 ในงบกาํไรขาดทุน เบด็เสร็จอืน่ พ.ศ. 2556 

 ตามทีป่รับใหม่    

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 367,028 (30,169) (114) 336,745 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,823,236) (54,962) 31,341 (1,846,857) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (1,456,208) (85,131) 31,227 (1,510,112) 
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556 

53 

 
 
24 ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม รายได้(ค่าใช้จ่าย) กาํไร(ขาดทุน) 31 มนีาคม 

 พ.ศ. 2555 ในงบกาํไรขาดทุน เบด็เสร็จอืน่ พ.ศ. 2556 

 ตามทีป่รับใหม่    

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 66,617 (2,358) - 64,259 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (212,661) - (5) (212,666) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (146,044) (2,358) (5) (148,407) 

 

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือ ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  ตามทีป่รับใหม่  ตามทีป่รับใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 336,745 367,028 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,846,857) (1,823,236) (148,407) (146,044) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (1,510,112) (1,456,208) (148,407) (146,044) 

 

ภาษเีงนิได้ 

 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  ตามทีป่รับใหม่  ตามทีป่รับใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 191,012 158,085 - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 85,131 30,893 2,358 (121) 

ภาษีเงินได ้ 276,143 188,978 2,358 (121) 

 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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25 กาํไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีชาํระแล้ว 

และออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด 

 

ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียไดป้รับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยถือว่าหุ้นสามญัเทียบเท่า

ปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด บริษทัมีใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 22) 

 

ในการคาํนวณจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเพิ่มข้ึนหากมีการใช้สิทธิ บริษทัคาํนวณว่าหากนาํเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ท่ีเหลืออยูด่งักล่าวมาซ้ือหุน้สามญักลบัคืนในราคาตลาดถวัเฉล่ียของงวดเพื่อกาํหนดจาํนวนหุน้สามญัท่ีตอ้งออกเพิ่ม แลว้นาํจาํนวนหุน้สามญั

ส่วนเพิ่มดงักล่าวมารวมกบัหุน้สามญัท่ีมีอยู ่ทั้งน้ีไม่มีการปรับปรุงใด ๆ ในกาํไรสุทธิ 

 

ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด กลุ่มบริษทัคาํนวณจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักภายใตข้อ้สมมติท่ีมีการแปลงสภาพหุ้นสามญั 

ปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีจาํนวน 133,552,376 หุน้ (วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 : จาํนวน 17,971,510 หุน้) 

 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่31 มนีาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนัหุ้น พนัหุ้น 
   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ - สุทธิ* 3,719,189 3,607,716 

   

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด   

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 133,552 17,972 

หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 133,552 17,972 
   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 3,852,741 3,625,688 

 

*  บริษทัไดร้วมผลกระทบของหุน้ปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี พ.ศ. 2555 ในการคาํนวณจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 สําหรับงวดสามเดอืน สําหรับงวดสามเดอืน 

 ส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม ส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

  ตามทีป่รับใหม่  ตามทีป่รับใหม่ 
     

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (พนับาท) 1,409,057 1,244,655 8,640 59,332 

     

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.3789 0.3450 0.0023 0.0164 
     



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.3657 0.3433 0.0022 0.0164 

 

 

26 การซ้ือกจิการ 

 

งวดปัจจุบนั 

 

Oaks Broome Sanctuary Resort Pty. Ltd. 

 

ในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 OAKS ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการ Oaks Broome Sanctuary Resort Pty. Ltd.โดยมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งส้ิน 3 ลา้นเหรียญ

ออสเตรเลีย หรือประมาณ 99 ลา้นบาท ตามส่วนไดเ้สียร้อยละ 80 

 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัทาํการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินรับมาสุทธิของ Oaks Broome 

Sanctuary Resort Pty. Ltd. เสร็จสมบูรณ์ การวดัมูลค่าของสินทรัพยด์งักล่าวคาํนึงถึงความเป็นไปไดท่ี้กลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน ์

เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยอ์ยา่งน่าเช่ือถือ 

 

รายละเอียดของการลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 

  พนับาท 
   

ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุน  99,274 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสดัส่วนของการลงทุน  (80,308) 

ค่าความนิยม  18,966 

 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าจากการซ้ือกิจการใน Oaks Broome Sanctuary Resort Pty. Ltd. มีดงัน้ี 

 

  พนับาท 
   

ลูกหน้ีอ่ืน  24 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  40,732 

สิทธิในการบริหารสินทรัพย ์  83,336 

หน้ีสินอ่ืน  (23,707) 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า  100,385 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  (20,077) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสดัส่วนของการลงทุน  80,308 
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26 การซ้ือกจิการ (ต่อ) 

 

งวดปัจจุบนั (ต่อ) 

 

Vietnam Hotel Projekt B.V. (Life Resorts) 

 

ในวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 บริษทั MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการ 

ของ Vietnam Hotel Projekt B.V. โดยมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งส้ิน 15.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 454 ลา้นบาท  

 

รายละเอียดการลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 

  พนับาท 
   

ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุน  454,099 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าตามสดัส่วนของการลงทุน  (89,981) 

ราคาซ้ือสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีสุทธิ (แสดงรวมในค่าความนิยม)  364,118 

 

มูลค่าตามบญัชีตามส่วนไดเ้สียร้อยละ 100 ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าจากการลงทุนใน Life Resorts มีดงัน้ี 

 

  พนับาท 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  17,972 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  12,844 

สินคา้คงเหลือ  2,663 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  762 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  83,688 

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้  1,402 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  120 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  3,018 

หน้ีสิน  (25,921) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า  96,548 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  (6,567) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าตามสดัส่วนของการลงทุน  89,981 

 

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดจ้ากการซ้ือกิจการท่ีแสดงขา้งตน้เป็นราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือ กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์มีตวัตนและไม่มีตวัตน ซ่ึงจะปรับปรุงสินทรัพยใ์หเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมเม่ือการประเมินแลว้เสร็จ ผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีสุทธิ

กบัมูลค่ายติุธรรมสุทธิจะนาํไปปรับปรุงกบัค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมเกิดข้ึนจากการซ้ือกิจการขา้งตน้ เกิดจากธุรกิจมีสถานะมัน่คงและมีความสามารถทาํกาํไรในธุรกิจโรงแรม และคาดวา่เม่ือทาํการ

รวมการดาํเนินงานกบับริษทัยอ่ยใหม่จะก่อใหเ้กิดการประหยดัทางเศรษฐกิจ ค่าความนิยมนั้นไม่คาดวา่จะนาํไปใชป้ระโยชน์ทางภาษี 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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26 การซ้ือกจิการ (ต่อ) 

 

ก) ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะรับรู้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องกิจการท่ีถูกซ้ือตาม

สดัส่วน 

 

ข) รายไดแ้ละผลกาํไร 

 

กิจการท่ีถูกซ้ือมาก่อใหเ้กิดรายไดจ้าํนวน 25 ลา้นบาท และกาํไรจาํนวน 12 ลา้นบาท ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัสาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  

8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556  

 

27 ภาระผูกพนั 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากการทาํสัญญาก่อสร้างและซ้ือสินทรัพยส์าํหรับโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย และท่ีดินและโครงการ

ระหวา่งพฒันาท่ียงัมิไดบ้นัทึกเป็นหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ล้านบาท 
  

ภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 41.4 

ภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 166.3 

 

28 หนังสือคํา้ประกนั 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดใ้หห้นงัสือคํ้าประกนัต่อไปน้ีในการดาํเนินธุรกิจปกติ 

 

 วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

  ล้าน

เหรียญ 

ล้าน 

เหรียญ 

 

ล้าน 

 ล้าน

เหรียญ 

ล้าน 

เหรียญ 

 ล้านบาท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี หยวน ล้านบาท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี 
        

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออก        

   ใหบุ้คคลภายนอก 496.3 8.2 10.9 63.0 3.7 0.6 - 

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีกลุ่มบริษทัออก        

   ใหแ้ก่สถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนั        

   สินเช่ือของกลุ่มบริษทั  3,763.1 80.9 108.0 105.0 2,189.5 81.6 108.0 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556 
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28 หนังสือคํา้ประกนั (ต่อ) 

 

 วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

  ล้าน

เหรียญ 

ล้าน 

เหรียญ 

 

ล้าน 

 ล้าน

เหรียญ 

ล้าน 

เหรียญ 

 ล้านบาท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี หยวน ล้านบาท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี 
        

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออก        

   ใหบุ้คคลภายนอก 494.7 8.2 10.9 63.0 3.7 0.6 - 

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีกลุ่มบริษทัออก        

   ใหแ้ก่สถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนั        

   สินเช่ือของกลุ่มบริษทั  3,763.1 86.1 108.0 250.0 2,189.5 85.6 108.0 

 

29 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

29.1   การลงทุนของบริษทัย่อย 

 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ลงทุนซ้ือหุน้สามญัของบริษทั Bread Talk Group Limited ซ่ึงเป็นบริษทั 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ เป็นจาํนวน 28.1 ลา้นหุน้ ซ่ึงมีมูลค่าการลงทุน 19.6 ลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ  

459 ลา้นบาท ทาํใหส้ดัส่วนการลงทุนเพิ่มเป็นร้อยละ 10 

 

29.2    การจ่ายเงนิปันผลและการลดทุน 

 

จากการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2556 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

ก) อนุมติัการจ่ายเงินสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและผูถื้อหุน้ท่ีถือหลกัทรัพยท่ี์สามารถแปลงสภาพ

เป็นหุน้สามญัจาํนวนรวมไม่เกิน 4,000,895,908 หุน้ รวมเป็นเงินสดปันผลจ่ายไม่เกิน 1,200.27 ลา้นบาท 

 

ข) อนุมติัลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,063,046,327 บาท เหลือ 4,018,326,091 บาท โดยแบ่งออกเป็น 4,018,326,091 หุน้ มูลค่า 

ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยวิธีตดัทุนจดทะเบียนท่ียงัมิไดเ้รียกชาํระจาํนวน 44,720,236 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 

44,720,236 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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