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1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนตุลำคม พ.ศ. 2531 และมีท่ีอยูท่ี่ไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
 

กรุงเทพฯ :  ชั้น 16 อำคำรเบอร์ล่ียคุเกอร์ 99 ซอย รูเบีย ถ.สุขมุวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย 
พทัยำ : 218/2-4 หมู่ 10 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี ประเทศไทย 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มบริษทั” 
 

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในดำ้นกำรลงทุน กำรประกอบกิจกำรโรงแรม ภตัตำคำร และกำรจดัจ ำหน่ำยและผลิตสินคำ้ กลุ่มบริษทัประกอบ
กิจกำรส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจกำรในประเทศต่ำง ๆ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ประเทศ
สำธำรณรัฐมลัดีฟส์ ประเทศสำธำรณรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ประเทศศรีลงักำ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสหพนัธ์สำธำรณรัฐบรำซิล ประเทศ
สำธำรณรัฐโปรตุเกส และประเทศต่ำงๆ ในทวีปแอฟริกำใต ้เป็นตน้ 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทัระหว่ำงกำลไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2559 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทัระหว่ำงกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทัระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย
ภำยใต้พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีออกภำยใต้พระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตำม
ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์่ำด้วยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงินหลัก  
(คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) ไดจ้ดัท ำ
ให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ส่วนหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินจดัท ำเป็น
แบบย่อให้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบกำรเงินระหว่ำงกำล และได้เพ่ิมหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินตำม
ขอ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทัระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
ภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนั ให้ใชข้อ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทย
เป็นหลกั 
 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบันโยบำยกำรบญัชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับ
งวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 
 

รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหว่ำงงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใช้จ่ำยรอกำรตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบักำรแสดงรำยจ่ำย
เป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดว่ำจะได ้
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2  กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมที่เกีย่วข้อง 
 

มำตรฐำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 

 
ก) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เกษตรกรรม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญำประกนั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 21  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง เงินท่ีน ำส่งรัฐ 

 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ไดก้  ำหนดให้มีควำมชดัเจนข้ึนเก่ียวกบักำรปรับรำคำตำมบญัชี
ก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเส่ือมรำคำสะสม ในกรณีท่ีกิจกำรใช้วิธีกำรตีรำคำใหม่ มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีไม่มีผลกระทบต่อ 
กลุ่มบริษทั 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2  กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
  

มำตรฐำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 
ก) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองผลประโยชน์พนกังำน ไดมี้กำรอธิบำยเก่ียวกบัวิธีกำรปฏิบติัทำงบญัชีส ำหรับเงินสมทบ
จำกพนกังำนหรือบุคคลท่ีสำมแก่โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไวใ้ห้ชดัเจนข้ึน กำรปรับปรุงดงักล่ำวให้ควำมแตกต่ำงระหว่ำง เงินสมทบ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริกำรท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเงินสมทบนั้นเกิดข้ึนเท่ำนั้น และเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริกำรท่ีมำกกวำ่หน่ึง
รอบระยะเวลำบญัชี  
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ได้รวมกิจกำรท่ีให้บริกำร 
ดำ้นผูบ้ริหำรส ำคญัแก่กิจกำรท่ีรำยงำน หรือแก่บริษทัใหญ่ของกิจกำรท่ีรำยงำน ซ่ึงกิจกำรตอ้งเปิดเผยจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดจ่้ำยให้แก่กิจกำร
ท่ีให้บริกำรดำ้นผูบ้ริหำรส ำคญั 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรลงทุนท่ีได้รับกำรยกเวน้ไม่ตอ้งรวมบริษทัย่อยเขำ้มำในกำร
จดัท ำงบกำรเงินรวมสำมำรถแสดงงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพียงงบเดียวได้ และได้ก  ำหนดให้วดัมูลค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่ำว 
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมและรับรู้กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมดงักล่ำวไปยงัก ำไรหรือขำดทุน  
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองกำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์ได้มีกำรก ำหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมูลในกรณีท่ี 
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่ำโดยใช้วิธีมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรเปิดเผยดังกล่ำวรวมถึง 1)  
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 2) กรณีท่ีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมอยูใ่นล ำดบัชั้นท่ี 2 และ 3 จะตอ้งมีกำรเปิดเผย เทคนิคท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
และขอ้สมมติฐำนส ำคญัท่ีใช ้
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนได้ก ำหนดให้ชัดเจนข้ึน เก่ียวกบักำรปรับรำคำตำมบญัชีก่อนหัก 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม และค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมในกรณีท่ีกิจกำรใชวิ้ธีกำรตีรำคำใหม่ มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ได้ก  ำหนดให้ชดัเจนข้ึนว่ำกิจกำรควรพิจำรณำมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 ในกำรพิจำรณำว่ำกำรไดม้ำซ่ึงอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนนั้นเขำ้เง่ือนไขกำรรวมธุรกิจหรือไม่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ืองเกษตรกรรม ไดมี้กำรก ำหนดให้สินทรัพยชี์วภำพ รวมถึงผลผลิตทำงกำรเกษตร ณ จุดเก็บเก่ียวจำกสินทรัพย์
ชีวภำพของกิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย มำตรฐำนดงักล่ำวไม่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 
 
สภำวิชำชีพได้มีกำรออกแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ืองเกษตรกรรม โดยยกเวน้พืชเพ่ือกำรให้ผลิตผล  
ออกจำกขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 41 แนวปฏิบัติน้ีก  ำหนดให้  พืชเพ่ือกำรให้ผลิตผล จะต้องวัดมูลค่ำด้วย รำคำทุน 
หักค่ำเส่ือมรำคำสะสม หักค่ำเพ่ือกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ืองท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ มำตรฐำนดังกล่ำว 
ไม่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2  กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
  

มำตรฐำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 
ก) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ได้ก  ำหนดค ำนิยำมให้ชัดเจนข้ึน ส ำหรับ 
“เง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธ์ิ” และ ก ำหนดค ำนิยำมแยกกนัระหว่ำง “เง่ือนไขผลงำน” และ “เง่ือนไขกำรบริกำร” มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีไม่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองกำรรวมธุรกิจ ไดก้  ำหนดให้ชดัเจนข้ึนในเร่ือง ก) ภำระผูกพนัท่ีกิจกำรตอ้ง 
จ่ำยช ำระส่ิงตอบแทนท่ีอำจจะเกิดข้ึนท่ีเขำ้ค  ำนิยำมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ว่ำเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินหรือส่วนของเจำ้ของตำมค ำนิยำมของ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 32 เร่ืองกำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (เม่ือมีกำรประกำศใช้) หรือตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และได้ก  ำหนดให้วดัมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีอำจจะเกิดข้ึนท่ีไม่ได้ถูกจดัประเภทเป็นส่วนของเจ้ำของด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมและรับรู้กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมในก ำไรหรือขำดทุนทุกส้ินรอบระยะเวลำกำรรำยงำน และ ข) มำตรฐำนกำรรำยงำ 
นทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 ไม่ไดถื้อปฏิบติักบักำรบญัชีส ำหรับกำรจดัตั้งกำรร่วมคำ้ท่ีอยูภ่ำยใตม้ำตรฐำนกำรกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11  
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) ถือปฏิบติักบัสัญญำประกนัภยัทั้งหมด (รวมถึงสัญญำประกนัภยัต่อ) ท่ีกิจกำรเป็น
ผูอ้อกและสญัญำประกนัภยัต่อท่ีกิจกำรถือไว ้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองส่วนงำนด ำเนินงำน ไดก้  ำหนดให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัดุลยพินิจของ
ผูบ้ริหำรในกำรรวมส่วนงำนเขำ้ด้วยกนั และก ำหนดให้น ำเสนอกำรกระทบยอดสินทรัพยข์องส่วนงำนกบัสินทรัพยข์องกิจกำรเม่ือกิจกำร
รำยงำนขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงำนให้กบัผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกิจกำร  
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองงบกำรเงินรวม กำรปรับปรุงน้ีได้ให้ค  ำนิยำมของกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจ 
ดำ้นกำรลงทุนและไดก้  ำหนดขอ้ยกเวน้ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ซ่ึงกำรปรับปรุงดงักล่ำวส่งผลให้กองทุนหลำยกองทุนและกิจกำรท่ีมีธุรกิจ
ท่ีคล้ำยคลึงกนั ไดรั้บขอ้ยกเวน้จำกกำรน ำบริษทัยอ่ยเกือบทั้งหมดมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม แต่จะวดัมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
เหล่ำนั้นดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2  กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
  

มำตรฐำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 
ก) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ได้ก  ำหนดให้กิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรลงทุนเปิดเผยข้อมูลท่ีก ำหนดไว้
ส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรลงทุน  
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองมูลค่ำยติุธรรมไดก้  ำหนดให้ชดัเจนข้ึน เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบติัใช้กบัทุกสัญญำท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 39 เร่ือง กำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน (เม่ือมีกำรประกำศใช)้  
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 21 เร่ืองเงินท่ีน ำส่งรัฐ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี กล่ำวถึง 
กำรบญัชีส ำหรับหน้ีสินกำรจ่ำยเงินท่ีน ำส่งรัฐ หำกหน้ีสินนั้นอยู่ภำยใตข้อบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง
ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน  กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ียงัไดก้ล่ำวเก่ียวกบั
กำรบญัชีส ำหรับหน้ีสินกำรจ่ำยเงินท่ีน ำส่งรัฐท่ีจงัหวะเวลำและจ ำนวนเงินมีควำมแน่นอน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนกำรเงินฉบบัน้ี 
ไม่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 
 

ข) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งไม่มีสำระส ำคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รำยได ้
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

   ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก ำไรต่อหุ้น 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

2.2  กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

มำตรฐำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งไม่มีสำระส ำคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจง 
   กบักิจกรรมด ำเนินงำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภำษีเงินได ้- กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือผูถื้อหุ้น 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำท่ีท  ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 1  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ และ 
   หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรประเมินวำ่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง 
   สภำพแวดลอ้ม 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557)  
   เร่ืองกำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

2.2  กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 
  

มำตรฐำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งไม่มีสำระส ำคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 14  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำ 
   และปฏิสมัพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 
   เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 17  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 20  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผิวดิน 

 

3 กำรปรับปรุงงบกำรเงนิย้อนหลงั 
 

ตำมท่ีอธิบำยในหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินข้อ 23 เก่ียวกับกำรซ้ือกิจกำร Pojuca S.A. ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2558 ทั้ งในระหว่ำง 
ไตรมำสท่ี1 พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไดด้ ำเนินกำรเสร็จส้ินส ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินรับมำสุทธิของ Pojuca S.A. 
ซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ โดยผูซ้ื้อต้องปรับปรุงงบกำรเงินยอ้นหลังส ำหรับประมำณกำร 
ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถำนกำรณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่ำว 
มีผลต่อกำรวดัมูลค่ำของจ ำนวนต่ำง ๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ และระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำตอ้งไม่เกินกว่ำหน่ึงปีนบัจำกวนัท่ีซ้ือ 
 

ผลกระทบท่ีมีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 สรุปได ้ดงัน้ี 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 พนับำท 
  

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง (หมำยเหตุ 13) (851,647) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลง  (15,448) 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (หมำยเหตุ 12) 1,313,781 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 446,686 
 

เน่ืองจำกผลกระทบสุทธิท่ีมีต่องบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 จ ำนวน 2 ลำ้นบำท
ซ่ึงไม่มีสำระส ำคญั กลุ่มบริษทัจึงไม่ไดท้  ำกำรปรับปรุงยอ้นหลงังบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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4 กำรประมำณกำร   

 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีมำใช ้ 
และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ดุลยพินิจท่ีส ำคญัท่ีจดัท ำโดยผูบ้ริหำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทัและแหล่งท่ีมำของ
ขอ้มูลท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรท่ีมีควำมไม่แน่นอนเป็นวิธีกำรเดียวกนักบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 
 

5 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงวดัมูลค่ำตำมมูลค่ำยติุธรรม จะถูกจดัประเภทตำมระดบัของล ำดบัขั้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัต่อไปน้ี 
 
ระดบัท่ี 1  : รำคำอำ้งอิงในตลำดซ้ือขำยคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินทำงกำรเงิน  
ระดบัท่ี 2  : ขอ้มูลนอกเหนือจำกรำคำอำ้งอิงในตลำดซ้ือขำยคล่องท่ีถูกรวมไวใ้นระดบั 1 ซ่ึงสำมำรถสงัเกตกำรณ์ไดส้ ำหรับสินทรัพย ์
  และหน้ีสินโดยทำงตรง เช่น รำคำ หรือโดยทำงออ้ม 
ระดบัท่ี 3  : ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัขอ้มูลในตลำดท่ีสำมำรถสงัเกตกำรณ์ได ้
 
ตำรำงด้ำนล่ำงน้ีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีถูกวดัมูลค่ำตำมมูลค่ำยติุธรรมและแสดงล ำดับขั้นของกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรม 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย     
   - หลกัทรัพยป์ระเภททุน 1,080,777 - - 1,080,777 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย     
   - หลกัทรัพยป์ระเภททุน 20,925 - - 20,925 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบัท่ี 1 
 
มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีซ้ือขำยกนัในตลำดซ้ือขำยคล่อง จะใช้รำคำท่ีซ้ือขำยในตลำด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ตลำด
จะถือได้ว่ำซ้ือขำยคล่องหำกรำคำซ้ือขำยในตลำดนั้นเกิดจำกควำมสมคัรใจของทั้งผูซ้ื้อและผูข้ำยและสำมำรถหำรำคำไดอ้ยูเ่สมอ เคร่ืองมือ 
ทำงกำรเงินท่ีซ้ือขำยในตลำดซ้ือขำยคล่องเหล่ำน้ีจะถูกจดัอยูใ่นระดบั 1 ซ่ึงเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีรวมอยูใ่นระดบั 1 ได้แก่ หลกัทรัพยป์ระเภททุน 
ท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
กลุ่มบริษทัเปิดเผยส่วนงำนท่ีรำยงำนส่ีส่วนงำน ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมและสปำ ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำรและธุรกิจคำ้ปลีก ส่วนงำนท่ีรำยงำนในปีปัจจุบนัแบ่งตำมส่วนงำนท่ีน ำเสนอและไดรั้บกำรสอบทำนโดย 
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน โดยรวมส่วนงำนท่ีมีลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีคลำ้ยคลึงกนัเขำ้ดว้ยกนัตำมท่ีเปิดเผยในขอ้มูลทำงกำรเงินรวม ดงัต่อไปน้ี 

 
6.1 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 

 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม (ล้ำนบำท) 
  ธุรกจิอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้อง      
 ธุรกจิโรงแรมและสปำ กบัธุรกจิโรงแรม ธุรกจิร้ำนอำหำร ธุรกจิค้ำปลกี ตดัรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

รำยได้             

   รวมรำยได ้ 7,520 5,236 1,490 1,156 5,759 4,442 961 923 (57) (37) 15,673 11,720 
             
ต้นทุน             

   รวมตน้ทุน 2,233 1,804 421 210 1,701 1,372 572 531 (17) (20) 4,910 3,897 
             
ก ำไรขั้นต้น 5,287 3,432 1,069 946 4,058 3,070 389 392 (40) (17) 10,763 7,823 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร (1,684) (1,734) (667) (551) (3,088) (2,367) (304) (293) 40 17 (5,703) (4,928) 

ก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงนิ ภำษีเงินได้ ค่ำเส่ือมรำคำ             
   และค่ำตดัจ ำหน่ำย 3,603 1,698 402 395 970 703 85 99 - - 5,060 2,895 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (474) (397) (69) (46) (326) (259) (35) (35) - - (904) (737) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน (273) (221) (47) (24) (86) (70) - (2) - - (406) (317) 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้ 107 309 (5) - 81 135 - - - - 183 444 

ผลกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงนิได้ 2,963 1,389 281 325 639 509 50 62 - - 3,933 2,285 

ภำษีเงินได ้ (122) 4 (50) (25) (114) (61) (12) (12) - - (298) (94) 

ก ำไรสุทธิ 2,841 1,393 231 300 525 448 38 50 - - 3,635 2,191 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 

6.2 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์ 
 

 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม (ล้ำนบำท) 

 ธุรกจิโรงแรมและสปำ 
ธุรกจิอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
กบัธุรกจิโรงแรม ธุรกจิร้ำนอำหำร ธุรกจิค้ำปลกี 

 
ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั รวม 

 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

รำยได้  
 

 
 

 
 

 
 

   
 ประเทศไทย 2,498 2,272 764 342 3,515 3,149 961 923 (57) (37) 7,681 6,649 

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 1,393 1,294 - - 815 - - - - - 2,208 1,294 

ประเทศสิงคโปร์ - - - - 591 596 - - - - 591 596 

ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 18 19 2 4 751 623 - - - - 771 646 

ประเทศมลัดีฟส์และสำธำรณรัฐเอมิเรตส์ 529 509 - - 80 74 - - - - 609 583 

ประเทศโปรตุเกส 2,264 - - - - - - - - - 2,264 - 

อ่ืน ๆ 818 1,142 724 810 7 - - - - - 1,549 1,952 

รวม 7,520 5,236 1,490 1,156 5,759 4,442 961 923 (57) (37) 15,673 11,720 
             

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ             
ประเทศไทย 307 330 178 78 471 426 38 50 - - 994 884 

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 59 102 - - 44 35 - - - - 103 137 

ประเทศสิงคโปร์ (5) - 5 (6) 9 9 - - - - 9 3 

ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 8 14 17 (13) 17 (16) - - - - 42 (15) 

ประเทศมลัดีฟส์และสำธำรณรัฐเอมิเรตส์ 367 336 - - 2 (6) - - - - 369 330 

ประเทศโปรตุเกส 1,832 - - - - - - - - - 1,832 - 

อ่ืน ๆ 273 611 31 241 (18) - - - - - 286 852 

รวม 2,841 1,393 231 300 525 448 38 50 - - 3,635 2,191 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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7 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 
บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ขั้นสุดทำ้ย เงินลงทุนท่ีมีสำระส ำคญัในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้เปิดเผยในหมำยเหตุ 10 
 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“MFG”) และบริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) (“MINOR”) เป็นบริษทัยอ่ย ดงันั้น 
บริษทัในเครือของ MFG และ MINOR จึงถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร     
     

รำยได้จำกกำรขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม     
บริษทัร่วม 49,967 40,769 - - 
กิจกำรร่วมคำ้ 1,522 347 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 4 - - 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 51,489 41,120 - - 

     
รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์     
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 205,472 - - - 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย ์ 205,472 - - - 

     
รำยได้ค่ำเช่ำ     
บริษทัยอ่ย - - 10,086 11,015 
บริษทัร่วม 397 - - - 
กิจกำรร่วมคำ้ 1,369 930 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 17 - - 

รวมรำยไดค้่ำเช่ำ 1,784 947 10,086 11,015 

     
รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร     
บริษทัยอ่ย - - 90,393 70,599 
บริษทัร่วม 76,894 77,070 782 501 
กิจกำรร่วมคำ้ 12,189 9,610 291 240 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,135 1,067 - - 

รวมรำยไดค้่ำบริหำรจดักำร 90,218 87,747 91,466 71,340 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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7 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร (ต่อ)     
     

เงนิปันผลรับ     
บริษทัร่วม 35,700 34,974 - - 
กิจกำรร่วมคำ้ 8,582 5,755 - - 

รวมเงินปันผลรับ 44,282 40,729 - - 

     
ดอกเบีย้รับ     
บริษทัยอ่ย - - 353,449 339,410 
บริษทัร่วม 10,983 9,054 - - 
กิจกำรร่วมคำ้ 13,519 12,289 - - 

รวมดอกเบ้ียรับ 24,502 21,343 353,449 339,410 

     
รำยได้อ่ืน     

บริษทัยอ่ย - - 1,519 1,068 
บริษทัร่วม 64 6 - - 
กิจกำรร่วมคำ้ 87 344 - 1 

รวมรำยไดอ่ื้น 151 350 1,519 1,069 

     
กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร     
     

ซ้ือสินค้ำ     
บริษทัร่วม 28,373 35,868 - - 
กิจกำรร่วมคำ้ 9,834 - - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,741 26,654 - - 

รวมซ้ือสินคำ้ 64,948 62,522 - - 

     
ค่ำเช่ำ     
บริษทัยอ่ย - - 18,831 19,548 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,605 6,777 - - 

รวมค่ำเช่ำ 7,605 6,777 18,831 19,548 

     



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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7 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร (ต่อ)     
     
ค่ำบริกำรจัดกำรจ่ำย     
บริษทัยอ่ย - - 11,391 15,769 

รวมค่ำบริกำรจดักำรจ่ำย - - 11,391 15,769 

     
ดอกเบีย้จ่ำย     
บริษทัยอ่ย - - 6,515 8,926 

รวมดอกเบ้ียจ่ำย - - 6,515 8,926 

     
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 737 197 
กิจกำรร่วมคำ้ - 105 - 1 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,723 17,236 1,580 1,065 

รวมค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 3,723 17,341 2,317 1,263 

 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัและเฉพำะบริษทัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 มีจ  ำนวน 51 ล้ำนบำท และ  
23 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 : 122 ลำ้นบำท และ 19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น 
ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัและสวสัดิกำรอ่ืน 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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7 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ยอดค้ำงช ำระที่เกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำ และบริกำร     
     

ก) ลูกหนีก้จิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 717,351 1,048,256 
บริษทัร่วม 324,204 353,636 23,489 21,519 
กิจกำรร่วมคำ้ 108,970 95,777 640 21 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 188,171 4,617 15 1 

รวมลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  621,345 454,030 741,495 1,069,797 

     
ข) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย  - - 38,137,291 34,221,547 
บริษทัร่วม 1,073,873 1,067,877 - - 

กิจกำรร่วมคำ้ 4,099,590 4,085,083 - - 

รวมเงินให้กูย้มืระยะยำวแก่กิจกำร 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,173,463 5,152,960 38,137,291 34,221,547 
     

บริษทัย่อย     
ยอดคงเหลือตน้งวด  - - 34,221,547 29,122,937 
เพ่ิมข้ึน  - - 3,957,262 4,945,835 
(ขำดทุน) ก  ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
   ท่ียงัไม่เกิดข้ึน - - (41,518) 152,775 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - - 38,137,291 34,221,547 
     

บริษทัร่วม     
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,067,877 931,995 - - 
เพ่ิมข้ึน  29,403 54,463 - - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (23,407) 81,419 - - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 1,073,873 1,067,877 - - 
     

กจิกำรร่วมค้ำ     
ยอดคงเหลือตน้งวด 4,085,083 2,498,062 - - 
เพ่ิมข้ึน 147,230 1,379,315 - - 
จ่ำยช ำระคืน (45,170) (23,904) - - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (87,553) 231,610 - - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 4,099,590 4,085,083 - - 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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7 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ข) เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ และมีอตัรำ
ดอกเบ้ียตำมอตัรำตลำดซ่ึงอำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบ้ียธนำคำรพำณิชย ์เงินให้กู้ยืมดงักล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำมแต่กลุ่มบริษทั 
จะไม่เรียกช ำระคืนเงินให้กูย้มืดงักล่ำวภำยในระยะเวลำ 12 เดือน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ยอดค้ำงช ำระที่เกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำ และบริกำร (ต่อ)     
     

ค) เจ้ำหนีก้จิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย  - - 21,998 24,350 
บริษทัร่วม 15,047 14,968 3 - 
กิจกำรร่วมคำ้ 2,756 2,065 - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,726 15,680 1,195 4,826 

รวมเจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,529 32,713 23,196 29,176 

     
ง) เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 1,207,351 1,542,893 

บริษทัร่วม - 18,795 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำร 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 18,795 1,207,351 1,542,893 

     
บริษทัย่อย     
ยอดคงเหลือตน้งวด - - 1,542,893 1,991,660 

จ่ำยช ำระคืน - - (335,542) (448,767) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - - 1,207,351 1,542,893 

     
บริษทัร่วม     
ยอดคงเหลือตน้งวด 18,795 - - - 
เพ่ิมข้ึน - 18,795 - - 

จ่ำยช ำระคืน (18,795) - - - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - 18,795 - - 

 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ยเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบำท มีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม และมีอตัรำดอกเบ้ีย 
ตำมอตัรำตลำดซ่ึงอำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบ้ียธนำคำรพำณิชย ์
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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8 เงนิลงทุนระยะยำว 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย     

   บริษทัอ่ืน 1,080,777 1,113,285 20,925 20,245 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 1,080,777 1,113,285 20,925 20,245 

     
เงินลงทุนท่ีถือจนครบก ำหนด 100,000 100,000 100,000 100,000 

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 812,249 804,803 - - 

รวมเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 912,249 904,803 100,000 100,000 
     

รวมเงินลงทุนระยะยำว 1,993,026 2,018,088 120,925 120,245 

 
ก) เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยในบริษัทอ่ืน 
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะบริษทั 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 1,113,285 20,245 
ลงทุนเพ่ิม 43,376 - 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุน (54,258) 680 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (21,626) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 1,080,777 20,925 

 
ข) เงนิลงทุนที่ถือจนครบก ำหนด 
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะบริษทั 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 100,000 100,000 

ลงทุนเพ่ิม - - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 100,000 100,000 

 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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8 เงนิลงทุนระยะยำว (ต่อ) 

 
ค) เงนิลงทุนทั่วไป 
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะบริษทั 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 804,803 - 

สินทรัพยไ์ดม้ำจำกกำรซ้ือกิจกำรในบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 23) 7,446 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 812,249 - 

 
9 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

หมุนเวยีน     
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน - ยอดรวม 2,564,458 2,781,621 27,038 29,743 

หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (74,706) (103,510) (12) - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน - สุทธิ 2,489,752 2,678,111 27,026 29,743 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 575,455 500,832 14,384 12,290 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,443,049 1,327,271 17,578 31,810 

ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 621,345 454,030 741,495 1,069,797 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 5,129,601 4,960,244 800,483 1,143,640 

 
    

ไม่หมุนเวยีน     
ลูกหน้ีกำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว 6,130,378 6,293,195 - - 
หกั  รำยไดด้อกเบ้ียรอกำรรับรู้ (1,135,629) (1,259,023) - - 
หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (41,657) (102,961) - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว - สุทธิ 4,953,092 4,931,211 - - 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บริษทัยอ่ย - - 5,763,492 5,733,492 
บริษทัร่วม 5,552,592 5,417,530 2,755,316 2,736,116 

ส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ 2,898,414 2,726,645 24,284 24,284 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม     

   และส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ 8,451,006 8,144,175 8,543,092 8,493,892 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เฉพำะบริษทั 

 พนับำท 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559  
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 5,733,492 

ลงทุนเพ่ิม 30,000 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 5,763,492 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
รำยละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินระหว่ำงกำล เป็นเงินลงทุนในหุ้นสำมญัของบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

   สัดส่วนของกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

     

บริษทั เจำ้พระยำ รีซอร์ท จ ำกดั โรงแรมและศูนยก์ำรคำ้ ประเทศไทย 81.24 81.24 
บริษทั หัวหิน รีซอร์ท จ ำกดั ขำยอสังหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 45.30(1) 45.30(1) 
บริษทั สมุย รีซอร์ท แอนด ์สปำ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั โรงแรมรำชด ำริ จ  ำกดั (มหำชน) โรงแรม ประเทศไทย 99.22 99.22 
บริษทั เอ็มไอ สแควร์ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั หัวหิน วลิเลจ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั บำ้นโบรำณเชียงรำย จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั สมุย วลิเลจ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั โคโค ปำลม์ โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั โกโก ้รีครีเอชั่น จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั สมุย  บีช คลบั โอนเนอร์ จ ำกดั โรงแรมและให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“MFG”) ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 99.73 99.73 
บริษทั รอยลักำร์เดน้ พลำซ่ำ จ ำกดั ศูนยก์ำรคำ้ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั เอ็ม สปำ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (“MST”) ธุรกิจสปำ ประเทศไทย 51(2) 51(2) 
บริษทั สมุย บีช เรสซิเดน้ท ์จ ำกดั ขำยอสังหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั โกโก ้เรสซิเด็นซ์ จ ำกดั ขำยอสังหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จ ำกดั บริหำรโรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ ซัพพลำยเชน โซลูชัน่ จ  ำกดั บริหำรงำน ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชัน่ จ  ำกดั บริหำรงำน ประเทศไทย 100 100 
บริษทั เจำ้พระยำ รีซอร์ท แอนด ์เรสซิเดน้ท ์จ ำกดั โรงแรมและขำยอสังหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“MINOR”) จ ำหน่ำยสินคำ้ ประเทศไทย 91.35(3) 91.35(3) 
RGR International Limited บริหำรงำน หมู่เกำะบริติชเวอร์จิน  100 100 
R.G.E. (HKG) Limited บริหำรงำน ประเทศฮ่องกง 100 100 
M&H Management Limited บริหำรงำน ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   
Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศมำเลเชีย 100 100 
Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมำเลเชีย 100 100 
AVC Club Developer Limited ขำยหน่วยกำรเขำ้พกั ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
 ในสถำนท่ีพกัผอ่น มอริเชียส   
AVC Vacation Club Limited ขำยหน่วยกำรเขำ้พกั ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
 ในสถำนท่ีพกัผอ่น มอริเชียส   
บริษทั ภูเก็ต บีช คลบั โอนเนอร์ จ ำกดั บริหำรงำน ประเทศไทย 100 100 
บริษทั เอ็มเอชจี ภูเก็ต จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ สกำย ไรเดอร์ จ ำกดั ธุรกิจบนัเทิง ประเทศไทย 49(4) 49(4) 
Minor Continental Holding (Mauritius) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

(1) สดัส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 45.30 เป็นกำรถือหุ้นทำงตรงในบริษทั แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จ ำกดั อีกร้อยละ 25.84 เป็นกำรถือหุ้น
ทำงออ้มผำ่นบริษทัยอ่ย 

(2) สดัส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 51 เป็นกำรถือหุ้นทำงตรงใน MST อีกร้อยละ 49 เป็นกำรถือหุ้นทำงออ้มผำ่นบริษทัยอ่ย 
(3) สดัส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 91.35 เป็นกำรถือหุ้นทำงตรงใน MINOR อีกร้อยละ 8.57 เป็นกำรถือหุ้นทำงออ้มผำ่นบริษทัยอ่ย 
(4) สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั ไมเนอร์ สกำย ไรเดอร์ จ  ำกดั เท่ำกบัร้อยละ 49 แต่บริษทัมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 66.67 บริษทัไดรั้บรู้

กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั ไมเนอร์ สกำย ไรเดอร์ จ  ำกดั จ  ำนวน 3.43 ลำ้นบำท 
 

บริษทัภำยใตบ้ริษทัยอ่ยท่ีรวมในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวม มีดงัต่อไปน้ี 
   สัดส่วนของกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

     

บริษัทย่อยของ MFG     
บริษทั สเวนเซ่นส์ (ไทย) จ ำกดั ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ ชีส จ ำกดั ผลิตและขำยเนย ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ แดร่ี จ  ำกดั ผลิตและขำยไอศครีม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ ดีคิว จ ำกดั ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั เคเทอร่ิง แอสโซซิเอตส์ จ ำกดั ให้บริกำรดำ้นอำหำร ประเทศไทย 51 51 
 และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง    
บริษทั เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 97 95 
International Franchise Holding (Labuan) Limited เจำ้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศมำเลเซีย 100 100 
บริษทั เอส.แอล.อำร์.ที จ  ำกดั ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 100 
Primacy Investment Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   
บริษทั เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) จ ำกดั ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 100 
The Pizza Company Ltd. เจำ้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศซำอุดิอำระเบีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ International Franchise Holding (Labuan) Limited     
Franchise Investment Corporation of Asia Ltd. เจำ้ของลิขสิทธ์ิ หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน 100 100 
The Minor (Beijing) Restaurant Management Co., Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  ประชำชนจีน   
     

บริษัทย่อยของ Primacy Investment Limited     
Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd.  ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 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 69.18 69.18 
The Minor Food Group (India) Private Limited ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐอินเดีย 70 70 
The Minor Food Group (Myanmar) Limited ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐ 

แห่งสหภำพเมียนมำร์ 
100 - 

     

บริษัทย่อยของ Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd.    
Delicious Food Holding (Australia) Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Delicious Food Australia Finance Pty. Ltd. บริหำรจดักำร ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
    

บริษัทย่อยของ Delicious Food Holding (Australia) Pty’s subsidiaries    
Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

บริษทัภำยใตบ้ริษทัยอ่ยท่ีรวมในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวม มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
   สัดส่วนของกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

     

บริษัทย่อยของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd.     
Espresso Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
 อสังหำริมทรัพย ์    
The Coffee Club Investment Pty. Ltd. เจำ้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
The Coffee Club Franchising ธุรกิจแฟรนชำยส์ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
   Company Pty. Ltd.     
The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
 อสังหำริมทรัพย ์    
The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
 อสังหำริมทรัพย ์    
The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
 อสังหำริมทรัพย ์    
The Coffee Club Properties (NSW) ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
   Pty. Ltd. อสังหำริมทรัพย ์    
The Coffee Club Pty Ltd. (as trustee เจำ้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
   for The Coffee Club Unit Trust)     
The Coffee Club (International) Pty. Ltd. เจำ้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd. เจำ้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd. เจำ้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd. เจำ้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
First Avenue Company Pty. Ltd. ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
 เคร่ืองด่ืม    
Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
Minor DKL Construction Pty. Ltd. บริกำรจดักำร ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
Minor DKL Management Pty. Ltd. บริกำรจดักำร ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
Minor DKL Stores Pty. Ltd. ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
 เคร่ืองด่ืม    
TCC Operations Pty. Ltd. ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
 เคร่ืองด่ืม    
TGT Operations Pty. Ltd. ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 

 เคร่ืองด่ืม    
VGC Food Group Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 49 49 

     

บริษัทย่อยของ Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd.     

Ribs and Rumps Operating  ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
   Company Pty. Ltd. เคร่ืองด่ืม    
Ribs and Rumps Properties ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
   Pty. Ltd. เคร่ืองด่ืม    
Ribs and Rumps International  ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
   Pty. Ltd. เคร่ืองด่ืม    
Ribs and Rumps System Pty.Ltd.  เจำ้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 70 70 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
บริษทัภำยใตบ้ริษทัยอ่ยท่ีรวมในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวม มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

   สัดส่วนของกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

     

บริษัทย่อยของ VGC Food Group Pty. Ltd.     
Veneziano Coffee Roasters Holdings ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 49 49 
   Pty. Ltd.     
Groove Train Holdings Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 49 49 
Coffee Hit Holdings Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 49 49 
VGC Management Pty. Ltd. บริหำรจดักำร ประเทศออสเตรเลีย 49 49 
Veneziano Coffee Roasters Pty. Ltd. ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย 49 49 
 เคร่ืองด่ืม    
Groove Train System Pty. Ltd. เจำ้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 49 49 
Veneziano Coffee Assets Pty. Ltd. ลงทุนในสินทรัพย ์ ประเทศออสเตรเลีย 49 49 
Groove Train Properties Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 49 49 
 อสังหำริมทรัพย ์    
Coffee Hit System Pty. Ltd. เจำ้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศออสเตรเลีย 49 49 
Coffee Hit Properties Pty. Ltd. ลงทุนใน ประเทศออสเตรเลีย 49 49 
 อสังหำริมทรัพย ์    
Black Bag Roasters Pty Ltd. ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย 49 49 

 เคร่ืองด่ืม    
     
บริษัทย่อยของ MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd.     
Oaks Hotels & Resorts Limited (“OAKS”) บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     
บริษัทย่อยของบริษัท เอ็ม สปำ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด     
MSpa Ventures Limited  ธุรกิจสปำ หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน 100 100 
Minor Hotel Management (Shanghai) Limited ธุรกิจสปำ ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  ประชำชนจีน   
     
บริษัทย่อยของบริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จ ำกัด     
Hospitality Investment International Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน 100 100 

MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. บริหำรจดักำร ประเทศสิงคโปร์ 100 100 

MHG International Holding (Mauritius) Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐมอริเชียส 100 100 

บริษทั เอ็มเอชจี โฮลด้ิง จ ำกดั  ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศไทย 100 100 

     
บริษัทย่อยของ MHG International Holding (Singapore) Pte. Ltd.    

Vietnam Hotel Projekt B.V. ลงทุนในบริษทัอ่ืน รำชอำณำจกัรเนเธอร์แลนด์ 100 100 
MHG Management (India) Private Limited โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐอินเดีย 100 100 
MHG IP Holding (Singapore) Pte. Ltd. บริหำรจดักำร ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
     
บริษัทย่อยของ  Vietnam Hotel Projekt B.V.     
Bai Dai Tourism Company Limited โรงแรม ประเทศเวียดนำม 100 100 
Hoi An Riverpark Hotel Company Limited โรงแรม ประเทศเวียดนำม 91 91 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
บริษทัภำยใตบ้ริษทัยอ่ยท่ีรวมในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวม มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

   สัดส่วนของกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

     

บริษัทย่อยของ MHG IP Holding (Singapore) Limited     
MHG Australia Investments Pty. Ltd. บริหำรสินทรัพย ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของบริษัท MHG International Holding (Mauritius) Limited    
Sands Hotels Holdings (Namibia) (Proprietary) Limited โรงแรม ประเทศนำมิเบีย 80 80 
Sun International (Botswana) (Proprietary) Limited  โรงแรม ประเทศบอตสวำนำ 64 64 
Minor Hotel Group MEA DMCC โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  อำหรับเอมิเรตส์   
MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd. โรงแรม ประเทศมำเลเซีย 60 60 
MHG Desaru Villas Sdn. Bhd. ขำยอสังหำริมทรัพย ์ ประเทศมำเลเซีย 60 60 
     

บริษัทย่อยของ Hospitality Investment International Limited     
Lodging Management (Labuan) Limited บริหำรโรงแรม ประเทศมำเลเซีย 100 100 
Lodging Management (Mauritius) Limited บริหำรโรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   
PT Lodging Management (Indonesia) Limited บริหำรโรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 93.3 93.3 
Jada Resort and Spa (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 80.1 80.1 
     

บริษัทย่อยของ Lodging Management (Mauritius) Limited     
Sothea Pte. Ltd. โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐกมัพูชำ 80 80 

  ประชำธิปไตย   
Minor Hotel Group South Africa (PTY) Limited บริหำรจดักำร ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  แอฟริกำใต ้   
     

บริษัทย่อยของบริษัท เอ็มไอ สแควร์ จ ำกัด     
บริษทั รำชด ำริ เรสซิเดน้ท ์จ ำกดั ขำยอสังหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั รำชด ำริ ลอดจจ้ิ์ง จ ำกดั  โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ AVC Vacation Club Limited     
Anantara Vacation Club (HK) Limited บริกำรดำ้นกำรตลำด ประเทศฮ่องกง 100 100 
AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd. ขำยและบริกำร ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
 ดำ้นกำรตลำด    

     

บริษัทย่อยของ AVC Club Developer Limited     

PT MHG Indonesia Limited ขำยและบริกำร ประเทศสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย -* -* 
 ดำ้นกำรตลำด    
PT MHG Bali Limited โรงแรมและพฒันำ ประเทศสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย -* -* 
 อสังหำริมทรพยั ์    
 

* กลุ่มบริษทัให้เงินกู้ยืมแก่กรรมกำรทั้งสองคนของ PT MHG Indonesia Limited และ PT MHG Bali Limited โดยกรรมกำรทั้ งสองคน 
ไดใ้ชหุ้้นสำมญัของบริษทัดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัเงินกูย้ืมดงักล่ำวและให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นแก่กลุ่มบริษทั ท ำให้กลุ่มบริษทั
มีอ ำนำจควบคุมในบริษทัดงักล่ำว ดงันั้น บริษทัดงักล่ำวจึงถือรวมเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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บริษัทย่อยของ Jada Resort and Spa (Private) Limited     
Paradise Island Resorts (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 80.1 80.1 
Kalutara Luxury Hotel & Resort (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 80.1 80.1 
     

บริษัทย่อยของ Paradise Island Resorts (Private) Limited     
Avani Ambalangoda (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 80.1 80.1 
     

บริษัทย่อยของ Anantara Vacation Club (HK) Limited     
Sanya Anantara Consulting Limited บริกำรให้ค  ำปรึกษำ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Mspa Ventures Limited     
M SPA International Cairo LLM ธุรกิจสปำ ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  อำหรับอียปิต ์   
     

บริษัทย่อยของ Minor Continental Holding (Mauritius)     
Minor Continental Holding (Luxembourg) S.A.R.L ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศลกัเซมเบิร์ก 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Minor Continental Holding (Luxembourg) S.A.R.L     
Minor Continental (Portugal) S.A. (หมำยเหตุ 23)  ขำยอสังหำริมทรัพย ์ ประเทศสำธำรณรัฐโปรตุเกส 100 100 
Pojuca S.A. (หมำยเหตุ 23) โรงแรม ประเทศสหพนัธ์สำธำรณรัฐ

บรำซิล 
100 100 

     

บริษัทย่อยของ Minor Continental Portugal, S.A.     
Marinoteis S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐโปรตุเกส 100 - 
Coimbra Jardim Hotel S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐโปรตุเกส 100 - 
Tivoli Gave do Oriente S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐโปรตุเกส 100 - 
     

บริษัทย่อยของ Marinoteis S.A.     
Sotal S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐโปรตุเกส 100 - 
Hotelagos S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐโปรตุเกส 100 - 
     

บริษัทย่อยของ Pojuca S.A.     
Tivoli Ecoresidences Praia do Forte Ltda. ขำยอสังหำริมทรัพย ์ ประเทศสหพนัธ์สำธำรณรัฐ

บรำซิล 
100 100 

Praia do Forte Operadora de Turismo Ltda. ตวัแทนท่องเท่ียว ประเทศสหพนัธ์สำธำรณรัฐ
บรำซิล 

100 100 

Agência de Receptivo Praia do Forte Ltda. ตวัแทนท่องเท่ียว ประเทศสหพนัธ์สำธำรณรัฐ
บรำซิล 

100 100 

Timeantube Comércio Ltda. จดัจ ำหน่ำยสินคำ้
โรงแรม 

ประเทศสหพนัธ์สำธำรณรัฐ
บรำซิล 

100 100 
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บริษัทย่อยของ Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd.     
BBZ Design International Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
NYS Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
PS07 Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
TES07 Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
XWS Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
Shokudo Concepts Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
Shokudo Heeren Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
TEC Malaysia Sdn. Bhd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศมำเลเซีย 100 100 
Riverside & Courtyard (International) Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
   (ช่ือเดิม “TE International (China) Pte. Ltd.”)     
Element Spice Cafe Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 100 100 
    

บริษัทย่อยของ MINOR    
บริษทั อำร์มิน ซิสเทม็ส์ จ  ำกดั กำรจดัจ ำหน่ำย - เคร่ืองครัว  ประเทศไทย 100 100 
 เส้ือผำ้และรองเทำ้    
บริษทั นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกดั ผลิตสินคำ้อุปโภค ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั กำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ คอนซัลแทน็ส์ แอนด์ กำรจดัจ ำหน่ำย - ประเทศไทย 100 100 
   เซอร์วสิ จ ำกดั กระเป๋ำเดินทำง    
บริษทั เรด เอิร์ธ ไทย จ ำกดั กำรจดัจ ำหน่ำย - เคร่ืองส ำอำง ประเทศไทย 100 100 
 และน ้ ำหอม    
บริษทั เอสมิโด แฟชัน่ส์ จ  ำกดั กำรจดัจ ำหน่ำย - เส้ือผำ้ ประเทศไทย 90.8 90.8 
Marvelous Wealth Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน  100 100 
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บริษทัภำยใตบ้ริษทัยอ่ยท่ีรวมในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวม มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
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บริษัทย่อยของ OAKS     
Boathouse Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Calypso Plaza Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Concierge Apartments Australia Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Goldsborough Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
IMPROPERTY Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Qld) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 1 Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 2 Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (SA) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (VIC) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Queensland Accommodation Corporation Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Seaforth Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Oaks Resorts & Hotels Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Furniture Services Australia Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Brisbane Apartment Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Housekeepers Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 
Oaks Hotels & Resorts JLT Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  อำหรับเอมิเรตส์   
Oaks Hotels & Resorts Investments Pty. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
ACN 153 490 227 Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels and Resorts No.4 Pty. Ltd.  บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Management) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts Leasing (Collins) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels and Resorts (NT) Pty. Ltd.  บริหำรสินทรัพย ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

บริษทัภำยใตบ้ริษทัยอ่ยท่ีรวมในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวม มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
   สัดส่วนของกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 
  จัดตั้งขึ้น 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Qld) Pty. Ltd.    
Queen Street Property Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Mon Komo Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 80 80 
Oasis Caloundra Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
Oaks Hotels & Resorts (Regis Towers) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Emerald Holdings Investments Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
ACN 153 970 944 Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Mon Komo) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Mackay) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Milton) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Lessee) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Radius) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Rivermaque) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks (M on Palmer) Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Prince Place) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Moranbah) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Mews) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
Oaks Queensland Holdings Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Queensland Holdings Pty. Ltd.     
Queensland Nominee Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
     

บริษัทย่อยของ Emerald Holdings Investments Pty. Ltd.     
Emerald Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Mackay) Pty. Ltd.     
Mackay (Carlyle) Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Milton) Pty. Ltd.     
Brisbane (Milton) Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Carlyle Lessee) Pty. Ltd.     
Mackay (Carlyle) Lessee Pty. Ltd.  บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Radius) Pty. Ltd.     
Brisbane (Radius) Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Rivermarque) Pty. Ltd.     
Mackay (Rivermarque) Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
     

บริษัทย่อยของ Oaks (M on Palmer) Management Pty. Ltd.     
Oaks Hotels & Resorts (M on Palmer Apartments) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Prince Place) Pty. Ltd.     
Middlemount (Prince Place) Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Moranbah) Pty. Ltd.     
Moranbah Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

บริษทัภำยใตบ้ริษทัยอ่ยท่ีรวมในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวม มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
   สัดส่วนของกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Mews) Pty. Ltd.     
Mews Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (NSW) No. 2 Pty. Ltd.     
Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Pacific Blue Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Regis Towers Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
Oaks Hotels & Resorts (Hunter Valley) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd.     
183 on Kent Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
187 Kent Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Cable Beach) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Cable Beach) Pty. Ltd.     
361 Kent Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Hunter Valley) Pty. Ltd.     
Hunter Valley (CL) Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
Hunter Valley (CL) Leases Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Hunter Valley (CL) Management Pty. Ltd.     
Hunter Valley (CL) Memberships Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (VIC) Pty. Ltd.     
Pacific Hotel Market Street Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Cable Beach Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Shafto) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (Pinnacle) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts Operator (VIC) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts (VIC) Letting Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts Leasing (VIC) Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts (Shafto) Pty. Ltd.     
Oaks Hotel & Resorts Asset Holdings Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd.     
187 Cashel Management Limited บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 
187 Cashel Apartments Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 
Oaks Cashel Management Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 
Housekeepers (NZ) Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 100 100 

     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts Investments Pty. Ltd.     
Tidal Swell Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     

บริษัทย่อยของ Oaks Hotels & Resorts No. 4 Pty. Ltd.     
Grand (Gladstone) Management Pty. Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 80 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

บริษทัภำยใตบ้ริษทัยอ่ยท่ีรวมในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวม มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
   สัดส่วนของกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 
  จัดตั้งขึน้ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษัทย่อยของ Over Success Enterprise     
Beijing Qian Bai Ye Investment Counsultation Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 
Beijing Riverside & Courtyard Investment  
   Management Ltd. 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 

Beijing Riverside & Courtyard Catering 
   Management Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 

Beijing Longkai Catering Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 
Beijing Three Two One Fastfood Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 
Beijing JiangShang Catering Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 
Beijing Red Matches Catering Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 
Beijing Yunyu Catering Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 
Beijing Jianshan Rundai Catering Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 
Beijing  Xiejia Catering Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 
Beijing Dejianhua Catering Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 34.24 34.24 
Beijing Bashu Chun Qiu Restaurant ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 
Feng Sheng Ge Restaurant ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 
Beijing Sanrenxing Huixin Restaurant ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 
Beijing Tiankong Catering Co., Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 
Shanghai Riverside & Courtyard Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 
Shanghai Riverside & Courtyard & Gongning  
   Catering Ltd. 

ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 

Shanghai Yi Ye Qing Zhou Catering Co., Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 
Shanghai Riverside & Courtyard Zhenbai Catering  
   Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 

Beijing Yanggaang Catering Management Co., Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 
Jinan Riverside & Courtyard Catering Co., Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 
Tianjin Riverside & Courtyard Catering Management  
   Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 

Suzhon Riverside & Courtyard Catering Management  
   Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 

Nanjing Riverside & Courtyard Catering Management  
   Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 

Shenyang Riverside & Courtyard Catering  
   Management Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 

Wuhan Riverside & Courtyard Catering 
   Management Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 

Nantong Riverside & Courtyard Catering Management ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 
   Co., Ltd.     
Yangzhou Riverside & Courtyard Catering  ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 
   Management Co., Ltd.     
Beijing Honghuochai Catering Co.,Ltd.   ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 
Hangzhou Riverside & Courtyard Catering     
   Management Co., Ltd 

ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 

Dalian Riverside & Courtyard Catering Management     
   Co., Ltd. 

ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 69.18 69.18 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 
 
Tivoli Properties ในประเทศสำธำรณรัฐโปรตุเกส 
 
รำยละเอียดกำรซ้ือกิจกำรไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 23 
 
บริษทั ไมเนอร์ โกลบอล โซลูช่ัน จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2559 บริษทัได้ลงทุนเพ่ิมในหุ้นสำมญัของ บริษทั ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่น จ  ำกดั จ ำนวน 
300,000 หุ้น โดยมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 30 ลำ้นบำท โดยสดัส่วนกำรลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 100 ตำมเดิม 
 
Jada Resort and Spa (Private) Limited 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัได้ลงทุนเพ่ิมในหุ้นสำมญัของ Jada Resort and Spa 
(Private) Limited จ ำนวน 78,729,784 หุ้น โดยมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 รูปีศรีลงักำ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 787.3 ล้ำนรูปีศรีลงักำ หรือ
เทียบเท่ำ 190 ลำ้นบำท โดยสดัส่วนกำรลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 80.1 ตำมเดิม 
 
บริษทั เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัได้ลงทุนเพ่ิมในหุ้นสำมัญของ บริษัท เบอร์เกอร์    
(ประเทศไทย) จ  ำกดั จ  ำนวน 1,500,000 หุ้น โดยมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 150 ลำ้นบำท โดยสัดส่วนกำรลงทุน
เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 95 เป็นร้อยละ 97 
 
The Minor Food Group (Myanmar) Limited 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัได้ลงทุนในหุ้นสำมญัของ The Minor Food Group 
(Myanmar) Limited ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งใหม่ จ ำนวน 975,000 หุ้น โดยมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกำ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
975,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือเทียบเท่ำ 34 ลำ้นบำท โดยคิดเป็นสดัส่วนกำรลงทุนร้อยละ 100 
 
Oaks Hotels & Resorts Limited (“OAKS”) 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2559 OAKS บรรลุขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุ้นส่วนน้อยท่ีมีส่วนได้เสียในกลุ่มกิจกำร ท ำให้สัดส่วน 
กำรลงทุนในกลุ่มกิจกำรดงักล่ำวเปล่ียนจำกร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

   ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะบริษทั 

   พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559     
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ   5,417,530 2,736,116 
ลงทุนเพ่ิม   19,600 19,200 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม   151,162 - 

เงินปันผลรับ   (35,700) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ   5,552,592 2,755,316 
 

บริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

  

 
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 
กลุ่มบริษทั 
(ร้อยละ) 

   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

Arabian Spa (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปำ ประเทศสำธำรณรัฐ 49 49 
  อำหรับเอมิเรตส์   
Eutopia Private Holding Limited    โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐมลัดีฟส์ 50 50 
Tanzania Tourism and Hospitality ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน 50 50 
   Investment Limited     
Zanzibar Tourism and Hospitality ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน 50 50 
   Investment Limited     
Sizzler China Pte. Ltd. เจำ้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศสิงคโปร์ 50 50 
บริษทั ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ จ  ำกดั ขำยอำหำรและ ประเทศไทย 51(1) 51(1) 
 เคร่ืองด่ืม    
Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนำม 30.4 30.4 
บริษทั ซูม่ำ กรุงเทพ จ ำกดั ขำยอำหำรและ ประเทศไทย 51(2) 51(2) 
 เคร่ืองด่ืม    
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั ขำยอำหำรและ ประเทศไทย 35.6 35.5 
   (มหำชน) (“S&P”) เคร่ืองด่ืม    
Rani Minor Holding Limited โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 25 25 
  อำหรับเอมิเรตส์   
Serendib Hotels PLC โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 22.7 22.7 
MHG Lesotho (Proprietary) Limited 
   (ช่ือเดิม “Sun International of 
   Lesotho (Proprietary) Limited”) 

โรงแรม ประเทศเลโซโท 37.5 37.5 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
บริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

  

 
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 
กลุ่มบริษทั 
(ร้อยละ) 

   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

     
Veneziano Coffee (NSW) Pty. Ltd. ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย 30.8 30.8 
 เคร่ืองด่ืม    
Veneziano (SA) Pty. Ltd. ขำยอำหำรและ ประเทศออสเตรเลีย 17.5 17.5 
 เคร่ืองด่ืม    
บริษทั นำยณ์ แอนด ์อำร์จีพี  
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั  

ขำยอสงัหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย 40 - 

 
(1) กลุ่มบริษทัไม่มีอ  ำนำจควบคุมเหนือบริษทั ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ จ  ำกดั แมว้่ำกลุ่มบริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวในอตัรำร้อยละ 

51 จึงถือวำ่บริษทัดงักล่ำวเป็นบริษทัร่วมและใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียในกำรบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัดงักล่ำวในขอ้มูลทำงกำรเงินรวม 
(2) สัดส่วนของกำรถือหุ้นในบริษทั ซูม่ำ กรุงเทพ จ ำกดั เท่ำกบัร้อยละ 51 แต่ตำมสัญญำของกำรถือหุ้น กลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียง

เพียงร้อยละ 35 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
บริษทัภำยใตบ้ริษทัร่วม มีดงัต่อไปน้ี 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

   สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 
   กลุ่มบริษทั (ร้อยละ)  

   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
บริษทั ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

   

บริษทัย่อยของ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited   
Elewana Afrika (T) Limited โรงแรม ประเทศสหสำธำรณรัฐ 

แทนซำเนีย 
50 50 

Elewana Afrika  Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศเคนยำ่ 50 50 
Trilogy Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสหสำธำรณรัฐ

แทนซำเนีย 
50 50 

     

บริษทัย่อยของ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited     
Elewana Afrika (Z) Limited โรงแรม ประเทศสหสำธำรณรัฐ 

แทนซำเนีย 
50 50 

The Grande Stone Town Limted โรงแรม ประเทศสหสำธำรณรัฐ 
แทนซำเนีย 

50 50 

     

บริษทัย่อยของ Elewana Afrika (T) Limited    
Moru Holdings Limited  โรงแรม ประเทศสหสำธำรณรัฐ 50 50 
   (Serengeti Pioneer Camp)  แทนซำเนีย   
     

บริษทัย่อยของ Trilogy Limited     
Cheli & Peacock Safaris (Tanzania) Limited จดักำรดำ้นกำรท่องเท่ียว ประเทศสหสำธำรณรัฐ 50 50 
  แทนซำเนีย   
     

บริษทัย่อยของ Elewana Afrika Limited     
Flora Holding Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศเคนยำ่ 50 50 
Rocky Hill Limited โรงแรม ประเทศเคนยำ่ 50 50 
Sand River Eco Camp Limited โรงแรม ประเทศเคนยำ่ 50 50 
Cheli & Peacock Limited จดักำรดำ้นกำรท่องเท่ียว ประเทศเคนยำ่ 50 50 
Cheli & Peacock Management Limited บริหำรจดักำร ประเทศเคนยำ่ 50 50 
Tortilis Camp Limited โรงแรม ประเทศเคนยำ่ 50 50 
Elsa’s Kopje Limited โรงแรม ประเทศเคนยำ่ 50 50 
Joy’s Camp Limited โรงแรม ประเทศเคนยำ่ 50 50 
Elephant Pepper Camp Limited โรงแรม ประเทศเคนยำ่ 37 37 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

บริษทัภำยใตบ้ริษทัร่วม มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

   สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 
   กลุ่มบริษทั (ร้อยละ)  

   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
บริษทั ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

   

บริษทัย่อยของ Flora Holding Limited   
Parrots Limited โรงแรม ประเทศเคนยำ่ 50 50 
     

บริษทัย่อยของ The Grande Stone Town Limited     
Parachichi Limited โรงแรม ประเทศสหสำธำรณรัฐ 50 50 
  แทนซำเนีย   
     

บริษทัย่อยของ Rani Minor Holding Limited     
Indigo Bay SA.  โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 25 25 
  โมซมับิก   
Cabo Delgado Hoteis & Resorts, Lda. โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 25 25 
  โมซมับิก   
     

บริษทัย่อยของบริษทั ซีเลค เซอร์วสิ พำร์ทเนอร์ จ ำกดั     
Select Service Partner (Cambodia) Limited ขำยอำหำรและ รำชอำณำจกัรกมัพชูำ 51 51 
 เคร่ืองด่ืม    
     

บริษทัย่อยของ MHG Lesotho (Proprietary) Limited     
Avani Lesotho (Proprietary) Limited โรงแรม ประเทศเลโซโท 37.5 37.5 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

   สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 

   กลุ่มบริษทั (ร้อยละ) 

   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
บริษทั ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

     

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท  ขำยอำหำรและ ประเทศไทย 35.6 35.5 
   จ ำกดั (มหำชน) เคร่ืองด่ืม    
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทุนในบริษทัร่วมส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 
 
บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2559 บริษทัได้ลงทุนเพ่ิมในบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) (“S&P”) จ ำนวน 685,700 หุ้น 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน 19.2 ลำ้นบำท โดยสดัส่วนกำรลงทุนใน S&P เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 35.5 เป็นร้อยละ 35.6 
 
บริษทั นำยณ์ แอนด์ อำร์จีพ ีดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั  
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดล้งทุนในหุ้นสำมญัของ บริษทั นำยณ์ แอนด์ อำร์จีพี  
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งใหม่ จ ำนวน 40,000 หุ้น โดยมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 0.4 ลำ้นบำท 
โดยคิดเป็นสดัส่วนกำรลงทุนร้อยละ 40 
 

ค) ส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ  

   ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะบริษทั 

   พนับำท พนับำท 
     

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559     
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ   2,726,645 24,284 
ลงทุนเพ่ิม   148,022 - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้   32,329 - 
เงินปันผลรับ   (8,582) - 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ   2,898,414 24,284 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
รำยละเอียดของเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ มีดงัน้ี 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม  

   

สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 
กลุ่มบริษัท (ร้อยละ) 

   31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

     

บริษทั ไมข้ำว เวเคชัน่ วิลล่ำ จ ำกดั ขำยสิทธิในสถำนท่ี ประเทศไทย 50 50 
 พกัผอ่นโดยแบ่งเวลำ    
บริษทั มำยเซล ดอท ซีโอ ดอท  กำรจดัจ ำหน่ำย ประเทศไทย 50.1 50.1 
   ทีเอช จ ำกดั     
Harbour Residences Oaks Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศนิวซีแลนด์ 50 50 
Per Aquum Management JLT บริหำรโรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 50 50 
  อำหรับเอมิเรตส์   
Per Aquum Maldives Private Limited บริหำรโรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐมลัดีฟส์ 50 50 
PH Resorts (Private) Ltd.  โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 49.9 49.9 
MHG Deep Blue Financing บริหำรจดักำร ประเทศสำธำรณรัฐมอริเชียส 50 50 
O Plus E Holdings Private Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐมลัดีฟส์ 50 50 
บริษทั พีแคน เดอลุกซ ์ ผลิตส่วนผสมอำหำร ประเทศไทย 49.9 49.9 
   (ประเทศไทย) จ ำกดั     
The Food Theory Group Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 50 50 
Liwa Minor Food & Beverage LLC ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสำธำรณรัฐ 49 49 
  อำหรับเอมิเรตส์   
Rani Minor Holding II Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ 49 49 
  อำหรับเอมิเรตส์   
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ำกดั โรงเรียนสอนท ำอำหำร ประเทศไทย 40 40 
บริษทั บีทีเอม็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 50 50 
บริษทั เอม็เอชจี เอน็พำร์ค  ขำยอสงัหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลอปเมน้ท ์จ ำกดั     
MHG Signity Assets Holding ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ 50 50 
   (Mauritius) Limited  มอริเชียส   
Grab Food Ltd. (“Grab”)  ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม สหรำชอำณำจกัร -(1) -(1) 
Sun International (Zambia) Limited  โรงแรม ประเทศแซมเบีย 50 50 
บริษทั ภทัรำ ฟำยน ์ไทยคูซีน จ ำกดั ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม สหรำชอำณำจกัร 50 50 
PT Wika Realty Minor Development โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 50 50 
MHG GP Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 50 - 
 
(1) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัได้ให้เงินกู้ยืมแก่ Bangkok Living Ltd. (“BLL”) ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Grab โดย BLL  

ได้ใช้หุ้นท่ีถือใน Grab เป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมดังกล่ำว และกลุ่มบริษทัมีสิทธิเขำ้ถือหุ้นใน Grab เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีกำร
ควบคุมร่วมตำมท่ีไดต้กลงในสญัญำ ดงันั้น เงินให้กูย้มืดงักล่ำวจึงแสดงเป็นกำรลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

ค) ส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

บริษทัภำยใตกิ้จกำรร่วมคำ้ มีดงัต่อไปน้ี 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

   

สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 
กลุ่มบริษัท (ร้อยละ) 

   31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

     

บริษัทย่อยของ Rani Minor Holding II Limited    
Fenix Projectos e Investmentos โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐโมซมับิก 49 49 
   Limitada     
     

บริษัทร่วมค้ำของ The Food Theory Group Pte. Ltd.    
Ya Hua Investment Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 25 - 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษัท 

   สัดส่วนของกำรถือหุ้น (ร้อยละ)  

บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ 
31 มนีำคม 
พ.ศ. 2559 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2558 

     

บริษทั ไมข้ำว เวเคชัน่ วิลล่ำ จ ำกดั ขำยสิทธิในสถำนท่ี ประเทศไทย 50 50 
 พกัผอ่นโดยแบ่งเวลำ    
 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 
 

PT Wika Realty Minor Development 
 

ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัได้ลงทุนเพ่ิมใน PT Wika Realty Minor Development 
จ  ำนวน 42,500 หุ้นโดยมีมูลค่ำมีตรำไวหุ้้นละ 1 ลำ้นรูเปียอินโดนีเซีย คิดเป็นจ ำนวนเงิน 42,500 ลำ้นรูเปียอินโดนีเซีย หรือเทียบเท่ำ  
112 ลำ้นบำท โดยคิดเป็นสดัส่วนกำรลงทุนร้อยละ 50 
 

MHG GP Pte. Ltd. 
 

ในระหวำ่งไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดล้งทุนใน MHG GP Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งใหม่
จ  ำนวน 845,001 หุ้นโดยมีมูลค่ำมีตรำไวหุ้้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกำ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 845,001 เหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือเทียบเท่ำ 
30 ลำ้นบำท โดยคิดเป็นสดัส่วนกำรลงทุนร้อยละ 50 

 

Ya Hua Investment Pte. Ltd. 
 

ในระหวำ่งไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2559 บริษทัร่วมคำ้แห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดร่้วมลงทุนใน Ya Hua Investment Pte. Ltd. ซ่ึงเป็น
บริษัทจดัตั้ งใหม่ จ  ำนวน 175,000 หุ้นโดยมีมูลค่ำมีตรำไวหุ้้นละ 1 เหรียญดอลล่ำร์สิงคโปร์ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 175,000 เหรียญ       
ดอลล่ำร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่ำ 4 ลำ้นบำท โดยคิดเป็นสดัส่วนในส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัร้อยละ 25 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 

51 

 
11 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

  พนับำท 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ  629,181 
ซ้ือสินทรัพย ์  3,550 

ค่ำเส่ือมรำคำ  (14,509) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ  618,222 

 
12 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เฉพำะบริษทั 

 พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม) 33,867,218 247,012 
กำรปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำจำกกำรซ้ือกิจกำรในบริษทัยอ่ย   

   ในงวดก่อน (หมำยเหตุ 3) 1,313,781 - 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ (หลงัปรับใหม)่ 35,180,999 247,012 
สินทรัพยไ์ดม้ำจำกกำรซ้ือกิจกำรในบริษทัยอ่ย 5,923,545 - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,490,291 15,810 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (5,765) (422) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (49,608) (27) 
โอนจำก (ไป)บญัชีอ่ืน 4,416,773 (1,174) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (787,098) (20,740) 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำ 36,358 - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 351,696 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 46,557,191 240,459 

 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดใ้ช้อำคำรซ่ึงมีมูลค่ำ 100.2 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 2,702.8 ลำ้นบำท (วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2558 : 100.3 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 2,637.2 ลำ้นบำท) เพ่ือค  ้ำประกนัเงินกูย้มืจำกธนำคำรต่ำงประเทศ (หมำยเหตุ 16) 
 

 

 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

ข้อมูลทำงกำรเงนิ
เฉพำะบริษทั 

 ล้ำนบำท 
ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลยี ล้ำนบำท 

ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำก่อสร้ำงและ    
   กำรซ้ือสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 325.4 15.9 - 
ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำก่อสร้ำงและ    
   กำรซ้ือสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 327.1 13.2 - 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เฉพำะบริษทั 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม) 16,541,494 28,844 
กำรปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำจำกกำรซ้ือกิจกำรในบริษทัยอ่ย   

   ในงวดก่อน (หมำยเหตุ 3) (851,647) - 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ (หลงัปรับใหม)่ 15,689,847 28,844 
สินทรัพยไ์ดม้ำจำกกำรซ้ือกิจกำรในบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 23) 87,935 - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 55,544 8,401 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (107) - 
โอนไปบญัชีอ่ืน (1,272) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (77,052) (680) 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำ 21 - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 349,071 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 16,103,987 36,565 

 
กลุ่มบริษทัได้ใช้สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพยซ่ึ์งมีมูลค่ำ 123.6 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 3,334.5 ล้ำนบำท (วนัท่ี 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2558 : 124.6 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 3,275.9 ลำ้นบำท) เพ่ือค  ้ำประกนัเงินกูย้มืจำกธนำคำรต่ำงประเทศ (หมำยเหตุ 16)  
 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัจำกสัญญำในสิทธิกำรบริหำรสินทรัพยม์ูลค่ำ 5.6 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ  
152.4 ลำ้นบำท (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 : ไม่มี) 
 

14 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ  
 

 

 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

พนับำท 

ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
เฉพำะบริษทั 

พนับำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,964,435 1,869 
ซ้ือสินทรัพย ์ 90,314 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (71,524) (155) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (9,594) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 1,973,631 1,714 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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15 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 2,807,710 2,524,420 13,742 14,019 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 14,015 12,230 19,768 24,350 
เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 15,514 20,483 3,428 4,826 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 2,852,116 3,000,597 294,534 344,822 
เจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำง 487,276 894,071 - - 

เจำ้หน้ีอ่ืน 1,315,711 1,300,757 39,854 22,548 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 7,492,342 7,752,558 371,326 410,565 
 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 เจำ้หน้ีอ่ืนได้รวมจ ำนวนเงินท่ีจะจ่ำยในอนำคตจำกกำรซ้ือกิจกำรในบริษทัย่อยเป็นจ ำนวนเงิน 12 ล้ำนยูโรหรือ
เทียบเท่ำ 480 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 : 8 ลำ้นยโูรหรือเทียบเท่ำ 316 ลำ้นบำท) 

 

16 เงนิกู้ยืม 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

หมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 76,229 24,076 - - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 2,769,544 2,563,698 800,000 1,330,000 

รวม 2,845,773 2,587,774 800,000 1,330,000 
     

เงินกูย้มืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) - 18,795 1,207,351 1,542,893 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี     
   หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 9,074 8,239 - - 

   เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 2,285,248 1,504,787 - - 

   รวม 2,294,322 1,513,026 - - 
     

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - - - 
     

รวมเงินกูย้มืหมุนเวียน 5,140,095 4,119,595 2,007,351 2,872,893 
     

ไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 20,226 22,270 - - 
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 18,917,316 19,550,401 3,214,015 3,182,762 

หุ้นกู ้ 25,800,000 21,800,000 25,800,000 21,800,000 

รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวียน 44,737,542 41,372,671 29,014,015 24,982,762 
     

รวมเงนิกู้ยืม 49,877,637 45,492,266 31,021,366 27,855,655 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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16 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืและหุ้นกูส้ำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เฉพำะบริษทั 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 45,437,681 27,855,655 
เงินกูย้มืไดม้ำจำกกำรซ้ือกิจกำรในบริษทัยอ่ย  21,450 - 
กำรกูย้มืเพ่ิม 14,683,401 12,750,000 
กำรจ่ำยช ำระคืน (10,385,675) (9,615,542) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์ 4,093 - 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 86,135 31,253 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (74,977) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 49,772,108 31,021,366 

 
เงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีรวมอยู่ในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทัจ ำนวน 
21,203 ลำ้นบำท และ 3,214 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ประกอบดว้ย 
 
ก) เงินกู้ยืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัจ ำนวนทั้งส้ิน 2,000 ล้ำนบำท เป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี และ 

จะช ำระเงินคืนในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2563 บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้มื  
 
ข) เงินกูย้ืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัจ ำนวนทั้งส้ิน 45 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบ้ีย 

BBSY 6 เดือน บวกดว้ยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนในระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563  
 
ค) เงินกู้ยืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจ ำนวนทั้ งส้ิน 7.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกัน  

โดยมีอตัรำดอกเบ้ีย 6 เดือน LIBOR บวกด้วยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนในระหว่ำงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559  
บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้มื 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัมีสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) ส ำหรับเงินกู้ยืมข้ำงต้นจ ำนวน  
5 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ จำกอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัท่ี LIBOR เป็นอตัรำดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนำยน  
พ.ศ. 2553 ถึงเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2559 
 

ง) เงินกู้ยืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจ ำนวน 104.5 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ยืมท่ีมีหลกัประกันโดยมีอตัรำ
ดอกเบ้ีย Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในเดือนสิงหำคม 
พ.ศ. 2563 ซ่ึงบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้มื  
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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16 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
เงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน (ต่อ) 
 
จ) เงินกูย้ืมจำกธนำคำร 3 แห่งของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง จ  ำนวนทั้งส้ิน 153.2 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรำ

ดอกเบ้ีย Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี และมีก ำหนดช ำระคืนดงัน้ี  
 

ยอดเงนิต้น   
(ล้ำนเหรียญออสเตรเลยี)  ก ำหนดช ำระเงนิ 

 
 

 127.0  ไตรมำสละไม่เกิน 2 ลำ้นเหรียญออสเตรเลียเป็นเวลำ 5 ปี 
19.0  ในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2559  
7.2  ไตรมำสละไม่เกิน 2 ลำ้นเหรียญออสเตรเลียเป็นเวลำ 3 ปี 

153.2   

 
บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุัญญำเงินกูย้ืม เงินกูย้มืดงักล่ำวค ้ำประกนัดว้ย อำคำร
และสิทธิในกำรบริหำรสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยแห่งนั้น (หมำยเหตุ 12 และหมำยเหตุ 13) 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัมีสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) ส ำหรับเงินกู้ยืมข้ำงต้นจ ำนวน  
16.5 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย จำกอตัรำดอกเบ้ีย Australian Bank Bill Swap Reference Rate เป็นอตัรำดอกเบ้ียร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมี
ผลตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2559 

 
ฉ) เงินกูย้ืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ ำนวนทั้งส้ิน 1.6 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนัโดยมี

อตัรำดอกเบ้ีย 3 เดือน LIBOR บวกด้วยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนเงินต้นทุกไตรมำสจ ำนวน 18 งวด งวดละ  
0.27 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยเร่ิมช ำระคืนงวดแรกในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2556 ซ่ึงบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไข 
บำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้มื 

 
ช) เงินกู้ยืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงจ ำนวนทั้ งส้ิน 80.0 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ  และ 58.0 ล้ำนเหรียญ

สหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกู้ยืมท่ีมีหลกัประกนัโดยมีอตัรำดอกเบ้ีย 3 เดือน LIBOR บวกด้วยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืน
ภำยในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 และภำยในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2563 ตำมล ำดบั 

 
ซ) เงินกูย้มืจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ ำนวนทั้งส้ิน 28.0 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนัโดยมี

อตัรำดอกเบ้ีย 3 เดือน LIBOR บวกดว้ยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2563 
 

ฌ) เงินกูย้มืจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ ำนวนทั้งส้ิน 65.7 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนัโดยมี
อตัรำดอกเบ้ีย 3 เดือน LIBOR บวกดว้ยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2563 

 
ญ) เงินกูย้ืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ ำนวนทั้งส้ิน 35.0 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ยืมท่ีมีหลกัประกนัโดยมี

อัตรำดอกเบ้ีย 3 เดือน Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือน
กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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16 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
เงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน (ต่อ) 
 
ฎ) เงินกูย้ืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ ำนวนทั้งส้ิน 22.4 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ยืมท่ีมีหลกัประกนัโดยมี

อตัรำดอกเบ้ีย 30 วนั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือนมกรำคม 
พ.ศ. 2561 

 
ฏ) เงินกูย้ืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ ำนวนทั้งส้ิน 12.4 ลำ้นเหรียญสหรัญอเมริกำ เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนัโดยมี

อตัรำดอกเบ้ีย 3 เดือน LIBOR บวกดว้ยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงบริษทัยอ่ยจะตอ้ง
ปฏิบติัตำมเง่ือนไขบำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้มื 

 
ฐ) เงินกูย้ืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ ำนวนทั้งส้ิน 18.0 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ยืมท่ีมีหลกัประกนัโดยมี

อัตรำดอกเบ้ีย 30 วัน Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือน
กรกฎำคม พ.ศ. 2560 

 
ฑ) เงินกูย้ืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ ำนวนทั้งส้ิน 1.6 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัโดยมีอตัรำ

ดอกเบ้ีย 30 วนั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือนตุลำคม  
พ.ศ. 2559 

 
ฒ) เงินกูย้มืจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ ำนวนทั้งส้ิน 0.6 ลำ้นเหรียญยโูร เป็นเงินกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัโดยมีอตัรำดอกเบ้ีย 

3 เดือน Euribor บวกดว้ยอตัรำร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 
 

หุ้นกู้  
 

หุ้นกูป้ระกอบดว้ย 

   

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท 

     31 มีนำคม 31 ธันวำคม   

  
ระยะเวลำ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

  วันที่ออก ก ำหนดช ำระคืน (ปี) ล้ำนบำท ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ย เง่ือนไข 

   
 

   ธนัวำคม 2553 ธนัวำคม 2560 7 1,000 1,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
มีนำคม 2554 มีนำคม 2661  7 1,500 1,500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
ตุลำคม 2554 ตุลำคม 2564 10 300 300  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
ตุลำคม 2554 ตุลำคม 2561 7 500 500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
สิงหำคม 2555 สิงหำคม 2560 5 1,800 1,800  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
สิงหำคม 2555 สิงหำคม 2565 10 2,700 2,700  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
ธนัวำคม 2555 ธนัวำคม 2560 5 1,500 1,500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
มีนำคม 2557 มีนำคม 2562 5 4,500 4,500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2563 5 4,000 4,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2568 10 4,000 4,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
มีนำคม 2559 มีนำคม 2564 5 2,800 -  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

มีนำคม 2559 มีนำคม 2574 15 1,200 -  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
รวมหุ้นกู ้  

 

25,800 21,800 

  



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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16 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
หุ้นกู้ (ต่อ) 
 
หุ้นกู้ทั้ งหมดดงักล่ำวขำ้งตน้มีเง่ือนไขของข้อก ำหนดและสิทธิของผูถื้อหุ้นกู้ซ่ึงได้ระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ำกดับำงประกำร เช่น กำรด ำรง
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น กำรจ่ำยเงินปันผลและกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือจ ำน ำทรัพยสิ์นอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีใช้ในกำรประกอบ
ธุรกิจหลกั 
 
ท่ีประชุมวิสำมญัของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 ตุลำคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้เพ่ิมเติมในวงเงินไม่เกิน 
10,000 ลำ้นบำท 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 บริษทัมีหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกและเสนอขำยเป็นจ ำนวนเงิน 8,200 ลำ้นบำท ตำมมติผูถื้อหุ้นขำ้งตน้ 
 
วงเงินกูย้มื 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะยำวท่ียงัไม่ไดใ้ชด้งัต่อไปน้ี 
 

 วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

  ล้ำนเหรียญ ล้ำนเหรียญ  ล้ำนเหรียญ 

 ล้ำนบำท สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลยี ล้ำนบำท ออสเตรเลยี 
      

อตัรำดอกเบีย้ลอยตัว      
- ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี - 6 - - - 

- ครบก ำหนดเกิน 1 ปี 3,000 - 50 - 20 

 3,000 6 50 - 20 

 

 วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

  ล้ำนเหรียญ ล้ำนเหรียญ  ล้ำนเหรียญ 

  ล้ำนบำท สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลยี ล้ำนบำท ออสเตรเลยี 
      

อตัรำดอกเบีย้ลอยตัว      
- ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี - 10 - - - 

- ครบก ำหนดเกิน 1 ปี 3,000 - 48 - 20 

 3,000 10 48 - 20 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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17 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 จ ำนวน  ส่วนเกิน  
 หุ้นสำมัญ หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้น รวม 

 พนัหุ้น พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559     
ยอดคงเหลือตน้งวด 4,402,312 4,402,312 7,354,673 11,756,985 

กำรออกหุ้น 1 1 25 26 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 4,402,313 4,402,313 7,354,698 11,757,011 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั 

 จ ำนวน  ส่วนเกิน  
 หุ้นสำมัญ หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้น รวม 

 พนัหุ้น พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559     
ยอดคงเหลือตน้งวด 4,402,312 4,402,312 7,329,020 11,731,332 

กำรออกหุ้น 1 1 25 26 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 4,402,313 4,402,313 7,329,045 11,731,358 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 ทุนจดทะเบียนทั้งหมดประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 4,641.8 ล้ำนหุ้น (วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 : จ  ำนวน  
4,641.8 ลำ้นหุ้น) ซ่ึงมีมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท โดยมีหุ้นสำมญัจ ำนวน 4,402.3 ลำ้นหุ้น (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 : จ  ำนวน 4,402.3 ลำ้นหุ้น) ท่ีไดอ้อก
และช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ 

 
กลุ่มบริษทัไดมี้กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั โดยผำ่นกำรอนุมติัจำกกำรประชุมผูถื้อหุ้น กลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกตน้ทุนส ำหรับมูลค่ำยติุธรรมหรือมูลค่ำท่ีแทจ้ริงของใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวในขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี 
 

    ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  ณ วนัที่ 31 มีนำคม 

    พ.ศ. 2558 ลดลงระหว่ำงงวด พ.ศ. 2559 

   

 
 

ก ำหนดวนัที่ใช้สิทธิ 

 
 

จ ำนวนคงเหลือ 

 
 

ใช้สิทธิ 

 อัตรำกำรใช้สิทธิ 
ซ้ือหุ้นสำมญัต่อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

หุ้นสำมญั 
ออกเพิม่ 

ระหว่ำงงวด 

 รำคำในกำร 
ใช้สิทธิซ้ือ 
หุ้นสำมญั  

 
 

จ ำนวนเงนิ 

 
 

จ ำนวนคงเหลือ 
ออกโดย จดัสรรให้แก่ วนัที่อนุมัต ิ คร้ังแรก คร้ังสุดท้ำย หน่วย หน่วย  1 หน่วย  หุ้น บำท  พนับำท หน่วย 

            

บริษทั ผูถื้อหุ้นเดิม (MINT - W5) 20 พฤศจิกำยน 25 กุมภำพนัธ์ 3 พฤศจิกำยน        

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 199,511,786 (645) 1.1 709 36.36 26 199,511,141 

 รวมกำรออกโดยบริษทั    199,511,786 (645)  709  26 199,511,141 

 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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19 รำยได้อ่ืน 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดค้่ำขนส่ง 46,658 39,215 - - 
รำยไดจ้ำกกำรขำยของสมนำคุณ 44,213 35,942 - - 
รำยไดค้่ำท่ีปรึกษำ 23,442 17,726 - - 
รำยไดค้่ำเช่ำ 61,009 99,351 9,748 10,175 
รำยไดค้่ำซ่อมบ ำรุง 9,181 11,916 - - 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมเคร่ืองหมำยกำรคำ้ 402 1,581 - - 
เงินสนบัสนุน 8,306 6,725 - - 
ขำยวตัถุดิบให้แฟรนชำยส์ 12,999 15,183 - - 
ก ำไรจำกกำรซ้ือธุรกิจในรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำยติุธรรม  
   (หมำยเหตุ 23) 1,932,021 452,750 - - 
อ่ืน ๆ 236,088 77,079 15,124 1,450 

รวมรำยไดอ่ื้น 2,374,319 757,468 24,872 11,625 

 
20 ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชีและภำษเีงนิได้ 

 
ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี 
 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีค  ำนวณจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวทั้งจ  ำนวนตำมวิธีหน้ีสินโดยใช้อตัรำภำษีร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 33 ภำษีเงินได้รอกำร 
ตดับญัชีเป็นรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีและฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 31 ธันวำคม รับรู้ใน รับรู้ในก ำไร กำรซ้ือ ปรับปรุง 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2558 งบก ำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน กจิกำร รำยกำร พ.ศ. 2559 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 581,674 (53,779) (4,403) - 2,859 526,351 
       

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (3,301,256) 2,239 (30,784) (306,854) - (3,636,655) 
 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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20 ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชีและภำษเีงนิได้ (ต่อ) 

 
ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 ธันวำคม รับรู้ 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2558 ในงบก ำไรขำดทุน พ.ศ. 2559 

 พนับำท พนับำท พนับำท 
    

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 7,878 1,802 9,680 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (210,787) (1,878) (212,665) 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ (202,909) (76) (202,985) 

 
งบแสดงฐำนะกำรเงินแสดงยอดคงเหลือ ดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 526,351 581,674 - - 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (3,636,655) (3,301,256) (202,985) (202,909) 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ (3,110,304) (2,719,582) (202,985) (202,909) 
 

ภำษเีงนิได้ 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 246,756 196,486 1,443 - 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 51,540 (102,796) 76 6,145 

ภำษีเงินได ้ 298,296 93,690 1,519 6,145 
 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 

62 

 
21 ก ำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ 

 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีช ำระแล้ว 
และออกจ ำหน่ำยอยูใ่นระหวำ่งงวด 
 
ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียไดป้รับปรุงดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดโดยถือว่ำหุ้นสำมญัเทียบเท่ำ
ปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสำมญัทั้งหมด บริษทัมีใบส ำคญัแสดงสิทธิ (หมำยเหตุ 18) 
 
ในกำรค ำนวณจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีเพ่ิมข้ึนหำกมีกำรใช้สิทธิ บริษทัค  ำนวณว่ำหำกน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรใช้สิทธิจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีเหลืออยูด่งักล่ำวมำซ้ือหุ้นสำมญักลบัคืนในรำคำตลำดถวัเฉล่ียของงวดเพ่ือก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีตอ้งออกเพ่ิม แลว้น ำจ  ำนวนหุ้นสำมญั
ส่วนเพ่ิมดงักล่ำวมำรวมกบัหุ้นสำมญัท่ีมีอยู ่ทั้งน้ีไม่มีกำรปรับปรุงใด ๆ ในก ำไรสุทธิ 
 
ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด กลุ่มบริษัทไม่มีจ  ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักภำยใต้ข้อสมมติท่ีมีกำรแปลงสภำพหุ้นสำมัญ 
ปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มีนำคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนัหุ้น พนัหุ้น 
   

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้น - สุทธิ 4,402,313 4,401,943 
   

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด   

ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั - - 

หุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลด - - 
   

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด 4,402,313 4,401,943 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน ส ำหรับงวดสำมเดือน 

 ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั  
   (พนับำท) 3,574,788 2,156,820 52,021 8,733 
     

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.8120 0.4900 0.0118 0.0020 
     

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด (บำท) 0.8120 0.4900 0.0118 0.0020 

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559 
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22 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ยอดยกมำตน้งวด 464,179 420,169 464,179 420,169 

จดัสรรระหว่ำงงวด - 44,010 - 44,010 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 464,179 464,179 464,179 464,179 

 
ภำยใตพ้ระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั บริษทัตอ้งจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัหกัขำดทุน
สะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ส ำรองดงักล่ำวเป็นส ำรองท่ีไม่สำมำรถ
จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นได ้
 

23 กำรซ้ือกจิกำร 
 
23.1 กำรซ้ือกจิกำรใหม่ 

 
Tivoli Properties ในประเทศสำธำรณรัฐโปรตุเกส 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัได้เสร็จส้ินกำรเขำ้ซ้ือกิจกำรของกลุ่ม Tivoli ในประเทศสำธำรณรัฐโปรตุเกส    
โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนทั้งส้ิน 212.4 ลำ้นยโูร หรือเทียบเท่ำ 8,282 ลำ้นบำท โดยคิดเป็นสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 100 งบกำรเงินของบริษทัยอ่ย 
ไดน้ ำเขำ้มำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมของกลุ่มตั้งแต่วนัท่ีมีกำรควบคุม  
 
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 

  พนับำท 
   

รำคำท่ีตกลงซ้ือขำยเงินลงทุน  8,281,939 
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน  10,211,743 

ก ำไรจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำยติุธรรม  (1,929,804) 

 
รำคำท่ีตกลงซ้ือขำยเงินลงทุนจ ำนวน 4 ลำ้นยโูร หรือเทียบเท่ำ 164 ลำ้นบำท จะจ่ำยในอนำคตเม่ือบรรลุเง่ือนไขท่ีก ำหนดในสญัญำ 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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23 กำรซ้ือกจิกำร (ต่อ) 
 
23.1 กำรซ้ือกจิกำรใหม่ (ต่อ) 

 
มูลค่ำยติุธรรมตำมส่วนไดเ้สียร้อยละ 100 ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทุน มีดงัน้ี 
 

  พนับำท 
   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  198,659 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  358,423 
สินคำ้คงเหลือ  13,930 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์   11,621,676 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  87,935 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน  7,446 
สินทรัพยอ่ื์น  61,667 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  (306,854) 

หน้ีสิน  (1,831,139) 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ  10,211,743 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม  - 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน  10,211,743 

 
กลุ่มบริษทัแต่งตั้งผูป้ระเมินอิสระซ่ึงมีคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชำญในวิชำชีพและมีใบอนุญำตวิชำชีพเพ่ือกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของ Tivoli Properties ในประเทศสำธำรณรัฐโปรตุเกส 

 
กลุ่มบริษทัค  ำนวณมูลค่ำยติุธรรมของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์โดยใชวิ้ธีรำยไดซ่ึ้งถือกำรวดัเป็นมูลค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 3 
 
สินทรัพยสุ์ทธิจำกกำรซ้ือกิจกำรของกลุ่ม Tivoli ในประเทศสำธำรณรัฐโปรตุเกส อยูใ่นระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม และจะปรับปรุง
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดจ้ำกกำรซ้ือกิจกำรและก ำไรจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำยติุธรรมเม่ือกำรประเมินเสร็จส้ิน 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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23 กำรซ้ือกจิกำร (ต่อ) 
 

23.2    กำรซ้ือกจิกำรในงวดก่อน 
 

Pojuca S.A. 
 
เม่ือวนัท่ี 22 มกรำคม พ.ศ. 2558 บริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัได้เขำ้ซ้ือกิจกำรของ Pojuca S.A. ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีมูลค่ำเงินลงทุน
ทั้งส้ิน 40.2 ลำ้นยโูร หรือเทียบเท่ำ 1,490 ลำ้นบำท  
 
ตำมท่ีไดก้ล่ำวในหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัท ำกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมำสุทธิ
ของ Pojuca S.A. เสร็จสมบูรณ์ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ .ศ. 2559 โดยกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้พิจำรณำ 
กำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละค ำนึงถึงควำมเป็นไปไดท่ี้กลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพยอ์ยำ่งน่ำเช่ือถือ 
 
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 

  พนับำท 
   

รำคำท่ีตกลงซ้ือขำยเงินลงทุน  1,489,778 
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน  (1,491,995) 

ก ำไรจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกว่ำมูลค่ำยติุธรรม   (2,217) 
   

ค่ำควำมนิยม - ตำมท่ีรำยงำนไดเ้ดิม  851,647 

กำรปรับปรุง (หมำยเหตุ 3)  (851,647) 
 

รำคำท่ีตกลงซ้ือขำยเงินลงทุนจ ำนวน 8 ลำ้นยโูร หรือเทียบเท่ำ 316 ลำ้นบำท จะจ่ำยในอนำคตเม่ือบรรลุเง่ือนไขท่ีก ำหนดในสญัญำ 
 

มูลค่ำยติุธรรมตำมส่วนไดเ้สียร้อยละ 100 ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทุน มีดงัน้ี 

  พนับำท 
   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  174,974 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  140,451 
สินคำ้คงเหลือ  17,148 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์   2,188,184 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  14,168 
ท่ีดินและโครงกำรพฒันำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย  67,472 
ภำษีเงินไดจ่้ำยล่วงหน้ำ  57,999 
ค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้  21,268 
สินทรัพยอ่ื์น  75,564 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  (446,686) 

หน้ีสิน  (818,547) 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ  1,491,995 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม  - 

มูลค่ำยติุธรรมสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน  1,491,995 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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24 หนังสือค ำ้ประกนั 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดใ้ห้หนงัสือค ้ำประกนัต่อไปน้ีในกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
 

 วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

  ล้ำนเหรียญ ล้ำนเหรียญ ล้ำน 
ล้ำน 

อำหรับ  
ล้ำน

เหรียญ ล้ำนเหรียญ 

 ล้ำนบำท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี หยวน เอมิเรตส์ ล้ำนบำท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี 
         

หนงัสือค ้ำประกนัท่ีธนำคำรออกให้         
   บุคคลภำยนอก 1,115.2 9.0 39.5 92.5 15.0 641.9 3.1 7.6 
หนงัสือค ้ำประกนัท่ีกลุ่มบริษทัออก         
   ให้แก่สถำบนักำรเงินเพ่ือค ้ำประกนั         
   สินเช่ือของกลุ่มบริษทั 6,408.1 463.0 144.5 125.0 - 4,594.5 463.0 144.5 
            

 วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั 

  ล้ำนเหรียญ ล้ำนเหรียญ ล้ำน 
ล้ำน 

อำหรับ  
ล้ำน

เหรียญ ล้ำนเหรียญ 

 ล้ำนบำท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี หยวน เอมิเรตส์ ล้ำนบำท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี 
         

หนงัสือค ้ำประกนัท่ีธนำคำรออกให้         
   บุคคลภำยนอก 989.5 8.5 53.1 49.0 15.0 322.4 3.1 20.7 
หนงัสือค ้ำประกนัท่ีกลุ่มบริษทัออก         
   ให้แก่สถำบนักำรเงินเพ่ือค ้ำประกนั         
   สินเช่ือของกลุ่มบริษทั 6,408.1 463.0 144.5 125.0 - 4,594.5 463.0 144.5 
            

 



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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25 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
25.1 กำรจ่ำยเงนิปันผล และกำรลดทุนเรือนหุ้น 

 
เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้กำรอนุมติั ดงัน้ี 
 
ก) กำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.35 บำท ส ำหรับผูถื้อหุ้นเดิมและผูถื้อหุ้นหลักทรัพยท่ี์ได้ใช้สิทธิแปลงสภำพเป็น  

หุ้นสำมญั (MINT-W5) จ ำนวนรวมไม่เกิน 4,621,774,576 หุ้น โดยกำรจ่ำยปันผลรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,617.6 ลำ้นบำท  
 
ข) กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจำก 4,641,789,065 บำท เป็น 4,621,828,347 บำท โดยวิธีกำรตดัหุ้นสำมญัท่ียงัไม่ไดน้ ำออกจ ำหน่ำย

จ ำนวน 19,960,718 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท 
 
25.2 เงนิลงทุน 

 
ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไดล้งนำมในสัญญำซ้ือขำยท่ีมีเง่ือนไขส ำหรับกำรลงทุนเพ่ิมในห้ำบริษทัในประเทศต่ำง ๆ ในทวีป
แอฟริกำใต ้จ  ำนวน 430.7 ลำ้นแรนดแ์อฟริกำใต ้หรือประมำณ 1,050 ลำ้นบำท ทั้งน้ีสญัญำขำ้งตน้จะเสร็จสมบูรณ์เม่ือผ่ำนขั้นตอนกำรอนุมติั
จำกรัฐบำล 
 


