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1 ข้อมูลทวัไป 

 

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซึงจดัตงัขึนในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2531 และมีทีอยูที่ไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี 

 

กรุงเทพฯ :  ชนั 16 อาคารเบอร์ลียคุเกอร์ 99 ซอย รูเบีย ถ.สุขมุวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 

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

 

เพือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุม่กิจการ” 

 

กลุม่กิจการดาํเนินธุรกิจหลกัในดา้นการลงทุน การประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร และการจดัจาํหน่ายและผลิตสินคา้ กลุ่มกิจการประกอบ

กิจการส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจการในประเทศตา่ง ๆ ไดแ้ก่ ประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 

สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศศรีลังกา ประเทศออสเตรเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐโปรตุเกส และประเทศต่าง ๆ  

ในทวีปแอฟริกาใต ้เป็นตน้ 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

เมือวนัที 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลทีนาํเสนอนีไดม้ีการสอบทานแตย่งัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ขอ้มูลทางการเงิน

หลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด)  

ไดน้าํเสนอในรูปแบบทีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซึงเป็นไปตามมาตรฐานฉบบัที 1 เรือง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงินจัดทาํเป็นแบบย่อ บริษัทได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิมเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีควรอา่นควบคูก่บังบการเงินของรอบปีบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษจดัทาํขึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ภาษาไทยทีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีทีมีเนือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย

เป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ (ต่อ) 

 

ตวัเลขทีนาํมาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจดัประเภทรายการใหม่ เพือให้เปรียบเทียบไดถึ้งการแสดงรายการทีเปลียนไปในปีปัจจุบัน และ 

ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะทีแทจ้ริงของรายการ มีดงัต่อไปนี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ตามทรีายงานไว้เดิม จัดประเภทรายการใหม่ ปรับปรุงใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

งบแสดงฐานะการเงิน    

   ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    

ลูกหนีการคา้และลกูหนีอืน 5,058,819 1,015,299 6,074,118 

ลูกหนีการคา้ตามสญัญาระยะยาว 4,708,883 (1,015,299) 3,693,584 
    

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสินสุด    

   วนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2559    

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการทีเกียวขอ้ง 5,212,770 (30,136) 5,182,634 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 2,262,491 (30,136) 2,232,355 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ตามทรีายงานไว้เดิม จัดประเภทรายการใหม่ ปรับปรุงใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสินสุด    

   วนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2559    

คา่ใชจ่้ายในการขาย 162,159 (51,877) 110,282 

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 96,471 51,877 148,348 

 

นโยบายการบญัชีทีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับ

งวดปีบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

รายจ่ายทีเกิดขนึเป็นครังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นคา่ใชจ่้ายหรือคา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่าย

เป็นค่าใชจ่้ายหรือคา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัสินงวดปีบญัชี 

 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตงัคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัทีใชก้บัผลกาํไรรวมทงัปีทีคาดวา่จะได ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีมีการปรับปรุงใหม่ซึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมต้นในหรือหลังวันท ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2560  

 

ก) กลุม่มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุงใหม่ทีมีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเกียวขอ้งกบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปนี  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2559) เรือง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2559) เรือง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2559) เรือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2559) เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2559) เรือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2559) เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2559) เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2559) เรือง สินทรัพยไ์ม่หมนุเวียนทีถือไวเ้พอืขายและการดาํเนินงานทียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) เรือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2559) เรือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2559) เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเด็น ทีสาํคญัดงัต่อไปนี  

 

- ความมีสาระสําคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบทีทาํให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจรายการไดล้ดลง หากเป็น

รายการทีมีสาระสาํคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใหเ้พียงพอเพืออธิบายผลกระทบทีมีตอ่ฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทดัทีระบุในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 อาจจาํเป็นตอ้งแสดงแยกจากกนัหาก

เกียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ นอกจากนียงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดับตามลาํดับการแสดงรายการใน 

งบการเงิน  

- รายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทีเกิดจากเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการทีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม ่ 

โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีมีการปรับปรุงใหม่ซึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมต้นในหรือหลังวันท ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

 

ก) กลุม่มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุงใหม่ทีมีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเกียวขอ้งกบักลุ่มกิจการมีดงัตอ่ไปนี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2559) การเปลียนแปลงทีสําคญัคือ 1) ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนขึนว่าการคิดค่าเสือมราคา

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยอา้งอิงกบัรายไดน้นัไม่เหมาะสม และ 2) แกไ้ขขอบเขตให้พืชทีให้ผลิตผลทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตร

รวมอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบันี 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2559) การเปลียนแปลงทีสําคญัคือ ได้กาํหนดให้มีความชดัเจนขึนสําหรับการเลือกใชอ้ตัรา 

คิดลดสาํหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานว่าให้ใชอ้ตัราผลตอบแทนของหนีสินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนีสินทีมี

สกุลเงินทีสอดคลอ้งกบัสกุลเงินของหนีสินผลประโยชน์หลงัออกจากงานเป็นสาํคญั ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศทีหนีสินนนัเกิดขึน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2559) ไดม้ีการแกไ้ขโดยใหท้างเลือกเพิมในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือ

บริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2559)  เพิมเติมจากเดิมทีใหใ้ชวิ้ธี

ราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เมือมีการประกาศใช้) ทังนีการเลือกใช้นโยบายบัญชีสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษัทย่อย  

การร่วมคา้ หรือบริษัทร่วม) เป็นอิสระจากกนั โดยหากกิจการเลือกทีจะเปลียนมาใช้วิธีส่วนไดเ้สียจะตอ้งทาํโดยปรับปรุงงบการเงิน

ยอ้นหลงั 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปลียนแปลงทีสําคญัคือ 1) ให้ทางเลือกเพิมสาํหรับกิจการทีไม่ใช่กิจการทีดาํเนิน

ธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนทีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ทีเป็นกิจการทีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน โดยในการบนัทึก

บญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ทีเป็นกิจการทีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนนนั จะมีทางเลือกใน

การทจีะยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นันๆดว้ยวิธีมูลคา่ยติุธรรมตามทีบริษทัร่วมหรือการร่วม

คา้นนั ๆ ใช้อยู ่หรือจะถอดการวดัมูลค่ายติุธรรมออกและแทนดว้ยการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ทีเป็นกิจการที

ดาํเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และ 2) เพิมทางเลือกในการใช้วิธีส่วนได้เสียสําหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ใน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลียนแปลงทีสําคญัคือ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนถึงความหมายของการอา้งอิงใน

มาตรฐาน ไปยงั “ขอ้มูลทีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือทีอืนในรายงานทางการเงินระหว่างกาล”  

ว่ากิจการทีใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนีจะต้องอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยงัรายงานอืนที มีข้อมูลดังกล่าวอย่าง

เฉพาะเจาะจง โดยทีผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถเขา้ถึงรายงานอืนทีมีขอ้มูลนนัในลกัษณะและเวลาเดียวกนักบังบการเงินระหวา่งกาล  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปลียนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

โดยการอา้งอิงจากรายได้นนัไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานนีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หนึงขอ้ใดต่อไปนี คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดง

เหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นนัคือรายไดเ้ป็นปัจจยัทีเป็นขอ้จาํกดัของมูลค่าทีจะไดรั้บจากสินทรัพย)์ หรือสามารถแสดงไดว้่ารายได้

และการใชป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจทีไดจ้ากสินทรัพยมี์ความสัมพนัธก์นัเป็นอยา่งมาก  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีมีการปรับปรุงใหม่ซึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมต้นในหรือหลังวันท ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

 

ก) กลุม่มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรับปรุงใหม่ทีมีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเกียวขอ้งกบักลุ่มกิจการมีดงัตอ่ไปนี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปลียนแปลงเพือให้ความชัดเจนเพิมเติมในกรณีทีสินทรัพย ์ 

(หรือกลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่าย) ถูกจดัประเภทใหม่จาก “ทีถือไวเ้พือขาย” เป็น “ทีมีไวเ้พือจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ” หรือถูกจดัประเภทใหม่

ในทางตรงกนัขา้มนนั ไม่ถือวา่เป็นการเปลียนแปลงแผนการขายหรือแผนการจ่ายและไม่ตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางการบนัทึกบญัชีสาํหรับ

การเปลียนแปลง 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การปรับปรุงให้ชดัเจนขึนเกียวกบั 1) ขอ้ยกเวน้ในการจดัทาํงบการเงินรวม

ว่าให้ใชก้ับกิจการทีเป็นบริษทัใหญ่ขนักลางทีเป็นบริษทัย่อยของกิจการทีดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนด้วยเหมือนกนั และ 2) กิจการ 

ทีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนจะตอ้งนําบริษทัย่อยทีไม่ใช่กิจการทีดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนและบริษทัย่อยดังกล่าวให้บริการหรือ 

มีกิจกรรมทีเกียวเนืองกบัการลงทุน มารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมดว้ย 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2559) ได้กาํหนดให้มีความชดัเจนมากขึนสําหรับ 1) การซือส่วนได้เสียในการ

ดาํเนินงานร่วมกนัทีกิจกรรมของการดาํเนินงานร่วมกนันนัประกอบกนัขึนเป็นธุรกิจ ให้ผูซื้อนาํหลกัการบญัชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบตั ิ

และ 2) ในกรณีทีผูร่้วมดาํเนินงานมีการซือส่วนได้เสียในการดาํเนินงานร่วมกันเพิมขึนนัน ส่วนไดเ้สียเดิมทีมีอยู่ในการดาํเนินงาน

ร่วมกนัจะไม่ถูกวดัมูลคา่ใหม่ หากร่วมดาํเนินงานยงัคงมีการควบคุมร่วมอยู ่  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการกาํหนดให้ชัดเจนยิงขึนให้กิจการทีเป็นกิจการทีดาํเนินธุรกิจ 

ด้านการลงทุน ต้องเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทย่อยทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามทีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที 12 แมไ้ม่ไดมี้การจดัทาํงบการเงินรวม 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมนิและพิจารณาวา่มาตรฐานทีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบทีมีนยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีมีการปรับปรุงใหม่ซึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมต้นในหรือหลังวันท ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ทีเปลียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ  

มีดงันี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2559) เรือง สินคา้คงเหลือ  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2559) เรือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2559) เรือง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) เรือง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2559) เรือง สญัญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2559) เรือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2559) เรือง สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2559) เรือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2559) เรือง การบญัชีสําหรับเงินอดุหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบั 

    ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2559) เรือง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2559) เรือง ตน้ทุนการกูย้ืม  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2559) เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 26 (ปรับปรุง 2559) เรือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2559) เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2559) เรือง กาํไรตอ่หุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2559) เรือง การดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2559) เรือง ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขนึ และสินทรพัยที์อาจเกิดขึน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2559) เรือง อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 2  

   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 3  

   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การรวมธุรกิจ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 4  

   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง สญัญาประกนัภยั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 6  

   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การสาํรวจและประเมินคา่แหล่งทรัพยากรแร่ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 8  

   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 13  

   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การวดัมูลคา่ยติุธรรม 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีมีการปรับปรุงใหม่ซึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมต้นในหรือหลังวันที  

1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ทีเปลียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ  

มีดงันี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 10  

   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทีไม่มีความเกียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 

   กบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 15  

   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน - สิงจูงใจทีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 25  

   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง ภาษีเงินได ้- การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 เรือง การประเมินเนือหาสญัญาเช่าทีทาํขนึตามรูปแบบกฎหมาย 

   (ปรับปรุง 2559) 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

   (ปรับปรุง 2559) 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 31 เรือง รายได ้- รายการแลกเปลียนเกียวกบับริการโฆษณา 

   (ปรับปรุง 2559) 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 32  

   (ปรับปรุง 2559) 

เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทนุเวบ็ไซต ์

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจากการรือถอน การบูรณะ  

   และหนีสินทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2559) 

เรือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 

   สภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที 29  

   ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2559)    (ปรับปรุง 2559) เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2559) 

เรือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2559) 

เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 14 (ปรับปรุง 2559) 

 

เรือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขนัตาํและ 

   ปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่านี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19  

   เรือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีมีการปรับปรุงใหม่ซึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมต้นในหรือหลังวันที  

1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ทีเปลียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ  

มีดงันี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2559) 

เรือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การจา่ยสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2559) 

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2559) 

เรือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2559) 

เรือง เงินทีนาํส่งรัฐ 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 104 (ปรับปรุง 2559) เรือง การบญัชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนีทีมีปัญหา 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 105 (ปรับปรุง 2559) เรือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 107 (ปรับปรุง 2559) เรือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครืองมือทางการเงิน 

 

3 การประมาณการ   

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติทีมีผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชีมาใช ้

และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหนีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเกิดขึนจริงอาจจะแตกตา่งจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ดุลยพินิจทีสําคญัทีจดัทาํโดยผูบ้ริหารในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและแหล่งทีมาของ

ขอ้มูลทีสาํคญัในการประมาณการทีมีความไม่แน่นอนเป็นวธีิการเดียวกนักบัทีใชใ้นงบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 
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4 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 

สินทรัพยแ์ละหนีสินซึงวดัมูลคา่ตามมูลคา่ยตุิธรรม จะถูกจดัประเภทตามระดบัของลาํดบัขนัการวดัมูลคา่ยตุิธรรม ดงัต่อไปนี 

 

ขอ้มูลระดบัที 1 : ไดแ้ก่ ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคลอ่งสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนั  

ขอ้มูลระดบัที 2 : ได้แก่ ข้อมูลนอกเหนือจากราคาอ้างอิงในตลาดซือขายคล่องทีถูกรวมไว้ในระดับที 1 ซึงสามารถสังเกตการณ์ได ้

สําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินโดยทางตรง เช่น ราคาตลาด หรือโดยทางอ้อม เช่น ขอ้มูลทีคาํนวณมาจากราคาตลาด 

สาํหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนั 

ขอ้มูลระดบัที 3 : ไดแ้ก่ ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มลูทีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด 

 

ตารางต่อไปนีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทวีดัมูลคา่และรับรู้ดว้ยมูลคา่ยตุิธรรม ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ข้อมูลระดับท ี1 ข้อมูลระดับท ี2 ข้อมูลระดับท ี3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ณ วนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2560     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย     

   - หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน 1,715 - - 1,715 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ข้อมูลระดับท ี1 ข้อมูลระดับท ี2 ข้อมูลระดับท ี3 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ณ วนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2560     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย     

   - หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน 24 - - 24 

 

เครืองมือทางการเงินในระดบัที 1 

 

มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินทีซือขายกนัในตลาดซือขายคล่อง จะใช้ราคาทีซือขายในตลาด ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน  

ตลาดจะถือได้ว่าซือขายคล่องหากราคาซือขายในตลาดนันเกิดจากความสมคัรใจของทังผูซื้อและผูข้ายและสามารถหาราคาได้อยู่เสมอ 

เครืองมือทางการเงินทีซือขายในตลาดซือขายคล่องเหล่านีจะถูกจัดอยู่ในระดบัที 1 ซึงเครืองมือทางการเงินทีรวมอยู่ในระดับที 1 ได้แก่ 

หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุนทีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 

 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานทีรายงานสีส่วนงาน ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและสปา ธุรกิจอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจคา้ปลีก ส่วนงานทีรายงานในปีปัจจุบันแบ่งตามส่วนงานทีนําเสนอและได้รับการสอบทาน 

โดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน โดยรวมส่วนงานทีมีลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการทีคลา้ยคลึงกนัเขา้ดว้ยกนัตามทีเปิดเผยในขอ้มูลทางการเงินรวม ดงัต่อไปนี 

 

5.1 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงาน 

 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม (ล้านบาท) 

  ธุรกิจอืน  ๆทีเกยีวข้อง     

 ธุรกิจโรงแรมและสปา กับธุรกจิโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลกี ตัดรายการระหว่างกัน รวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

รายได้             

   รวมรายได ้ 5,984 7,520 2,256 1,490 6,013 5,759 959 961 (53) (57) 15,159 15,673 

             

ต้นทุน             

   รวมตน้ทุน (2,453) (2,233) (674) (421) (1,690) (1,701) (557) (572) - 17 (5,374) (4,910) 

             

กําไรขนัต้น 3,531 5,287 1,582 1,069 4,323 4,058 402 389 (53) (40) 9,785 10,763 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (2,004) (1,684) (657) (667) (3,279) (3,088) (343) (304) 53 40 (6,230) (5,703) 

กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษเีงินได้ ค่าเสือมราคา             

   และค่าตัดจําหน่าย 1,527 3,603 925 402 1,044 970 59 85 - - 3,555 5,060 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (658) (474) (75) (69) (320) (326) (33) (35) - - (1,086) (904) 

ตน้ทุนทางการเงิน (273) (273) (47) (47) (80) (86) (3) - - - (403) (406) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 101 107 41 (5) 82 81 - - - - 224 183 

ผลการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 697 2,963 844 281 726 639 23 50 - - 2,290 3,933 

ภาษีเงินได ้ (70) (122) (104) (50) (125) (114) 2 (12) - - (297) (298) 

กําไรสุทธิ 627 2,841 740 231 601 525 25 38 - - 1,993 3,635 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ตอ่) 

 

5.2 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม (ล้านบาท) 

 ธุรกิจโรงแรมและสปา 

ธุรกิจอืน  ๆทเีกยีวข้อง 

กับธุรกจิโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลกี ตัดรายการระหว่างกัน รวม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

รายได้        

ประเทศไทย 2,507 2,498 1,337 764 3,796 3,515 959 961 (53) (57) 8,546 7,681 

ประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด ์ 1,553 1,393 - - 801 815 - - - - 2,354 2,208 

ประเทศสิงคโปร์ - - - - 492 591 - - - - 492 591 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 10 18 - 2 816 751 - - - - 826 771 

สาธารณรัฐมลัดีฟส์และสาธารณรัฐเอมิเรตส์ 637 529 - - 88 80 - - - - 725 609 

ประเทศโปรตุเกส 275 2,264 - - - - - - - - 275 2,264 

อืน ๆ 1,002 818 918 724 21 7 - - - - 1,941 1,549 

รวม 5,984 7,520 2,255 1,490 6,014 5,759 959 961 (53) (57) 15,159 15,673 

             

กําไร(ขาดทนุ)จากการดาํเนินงาน             

ประเทศไทย 263 307 564 178 560 471 25 38 - - 1,412 994 

ประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด ์ 112 59 - - 52 44 - - - - 164 103 

ประเทศสิงคโปร์ (9) (5) 3 5 (11) 9 - - - - (17) 9 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (14) 8 2 17 10 17 - - - - (2) 42 

สาธารณรัฐมลัดีฟส์และสาธารณรัฐเอมิเรตส์ 274 367 - - 4 2 - - - - 278 369 

ประเทศโปรตุเกส (100) 1,832 - - - - - - - - (100) 1,832 

อืน ๆ 101 273 171 31 (14) (18) - - - - 258 286 

รวม 627 2,841 740 231 601 525 25 38 - - 1,993 3,635 

 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 รายการกับบุคคลหรือกจิการทเีกียวข้องกัน 
 

บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ขนัสุดทา้ย เงินลงทุนทีมสีาระสาํคญัในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้เปิดเผยในหมายเหตุ 9 
 

บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“MFG”) และบริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“MINOR”) เป็นบริษทัยอ่ย ดงันนั 

บริษทัในเครือของ MFG และ MINOR จึงถือเป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมสีาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ     
     

รายได้จากการขายอาหารและเครืองดืม     

บริษทัร่วม 57,558 49,967 - - 

กิจการร่วมคา้ 2,256 1,522 - - 

รวมรายไดจ้ากการขายอาหารและเครืองดืม 59,814 51,489 - - 

     

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์     

กิจการทีเกียวขอ้งกนั - 205,472 - - 

รวมรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ - 205,472 - - 

     

รายได้ค่าเช่า     

บริษทัยอ่ย - - 9,410 10,086 

บริษทัร่วม 844 397 - - 

กิจการร่วมคา้ 2,028 1,369 - - 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 21 18 - - 

รวมรายไดค้า่เช่า 2,893 1,784 9,410 10,086 

     

รายได้ค่าบริหารจัดการ     

บริษทัยอ่ย - - 10,448 90,393 

บริษทัร่วม 79,893 76,894 - 782 

กิจการร่วมคา้ 28,040 12,189 - 291 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 671 1,135 - - 

รวมรายไดค้า่บริหารจดัการ 108,604 90,218 10,448 91,466 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

26 

 

6 รายการกับบุคคลหรือกจิการทเีกียวข้องกัน (ตอ่) 

 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ (ตอ่)     
     

เงนิปันผลรับ (หมายเหตุ 18)     

บริษทัยอ่ย - - 108,799 - 

รวมเงินปันผลรับ - - 108,799 - 

     

ดอกเบียรับ     

บริษทัยอ่ย - - 361,775 353,449 

บริษทัร่วม 12,239 10,983 - - 

กิจการร่วมคา้ 16,713 13,519 - - 

รวมดอกเบียรับ 28,952 24,502 361,775 353,449 

     

รายได้อืน     

บริษทัยอ่ย - - 1,516 1,519 

บริษทัร่วม 81 64 - - 

กิจการร่วมคา้ 505 87 - - 

รวมรายไดอื้น 586 151 1,516 1,519 

     

การซือสินค้าและบริการ     
     

ซือสินค้า     

บริษทัร่วม 35,052 28,373 - - 

กิจการร่วมคา้ 18,239 9,834 - - 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 18,108 26,741 - - 

รวมซือสินคา้ 71,399 64,948 - - 

     

ค่าเช่า     

บริษทัยอ่ย - - 13,567 18,831 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 8,323 7,605 - - 

รวมค่าเช่า 8,323 7,605 13,567 18,831 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 รายการกับบุคคลหรือกจิการทเีกียวข้องกัน (ตอ่) 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

การซือสินค้าและบริการ (ตอ่)     
     

ค่าบริการจัดการจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 16,775 11,391 

รวมค่าบริการจดัการจ่าย - - 16,775 11,391 

     

ค่าลขิสิทธิในการใช้เครืองหมายการค้า     

บริษทัยอ่ย - - 1,205 174 

รวมค่าลิขสิทธิในการใชเ้ครืองหมายการคา้ - - 1,205 174 
     

ดอกเบียจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - 8,994 6,515 

รวมดอกเบียจา่ย - - 8,994 6,515 
     

ค่าใช้จ่ายอืน     

บริษทัยอ่ย - - 658 737 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4,268 3,723 3,278 1,580 

รวมค่าใชจ้่ายอืน 4,268 3,723 3,936 2,317 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการและเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีจาํนวน 56 ล้านบาท และ  

24 ล้านบาท ตามลําดับ (วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 : 51 ล้านบาท และ 23 ล้านบาท ตามลําดับ) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นผลประโยชน ์

ระยะสนั ซึงไดแ้ก ่เงินเดือน โบนสัและสวสัดิการอืน 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดค้างชําระทีเกิดจากการขายและซือสินค้าและบริการ     
     

ก) ลูกหนกิีจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหต ุ8)     

บริษทัยอ่ย - - 1,001,072 842,839 

บริษทัร่วม 383,736 328,669 6,136 4,755 

กิจการร่วมคา้ 247,893 257,805 837 7,632 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3,804 3,060 6 6 

รวมลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั  635,433 589,534 1,008,051 855,232 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 รายการกับบุคคลหรือกจิการทเีกียวข้องกัน (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดค้างชําระทีเกิดจากการขายและซือสินค้าและบริการ (ตอ่)     
     

ข) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทเีกยีวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย  - - 48,470,559 39,243,653 

บริษทัร่วม 1,149,987 1,239,466 - - 

กิจการร่วมคา้ 4,340,180 4,499,168 - - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาว     

   แกกิ่จการทีเกียวขอ้งกนั 5,490,167 5,738,634 48,470,559 39,243,653 

     

บริษัทย่อย     

ยอดคงเหลือตน้งวด  - - 39,243,653 34,221,547 

เพิมขึน  - - 9,294,387 5,034,712 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไมเ่กิดขนึ - - (67,481) (12,606) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  - - 48,470,559 39,243,653 

     

บริษัทร่วม     

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,239,466 1,067,877 - - 

เพิมขึน  29,106 226,216 - - 

การจดัประเภท - 32,732 - - 

จ่ายชาํระคืน (76,893) (76,107) - - 

การแปลงคา่งบการเงิน (41,692) (11,252) - - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,149,987 1,239,466 - - 

     

กิจการร่วมค้า     

ยอดคงเหลือตน้งวด 4,499,168 4,085,083 - - 

เพิมขึน 180,791 685,568 - - 

จ่ายชาํระคืน (179,858) (244,197) - - 

การแปลงคา่งบการเงิน (159,921) (27,286) - - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 4,340,180 4,499,168 - - 

 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมทีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ และมีอตัรา

ดอกเบียตามอตัราตลาดซึงอา้งอิงจากอตัราดอกเบียธนาคารพาณิชย ์เงินให้กู ้ยืมดังกล่าวมีกาํหนดชําระคืนเมือทวงถามแต่กลุ่มบริษทั 

จะไมเ่รียกชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวภายในระยะเวลา 12 เดือน 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 รายการกับบุคคลหรือกจิการทเีกียวข้องกัน (ตอ่) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดค้างชําระทีเกิดจากการขายและซือสินค้าและบริการ (ตอ่)     
     

ค) เจ้าหนีกิจการทเีกยีวข้องกนั (หมายเหต ุ14)     

บริษทัยอ่ย  - - 21,308 40,849 

บริษทัร่วม 16,276 12,815 3 3 

กิจการร่วมคา้ 5,473 14,099 - - 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 108,576 109,217 1,973 1,803 

รวมเจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 130,325 136,131 23,284 42,655 

     

ง) เงนิกู้ยืมระยะสันจากกิจการทีเกยีวข้องกัน      

   (หมายเหต ุ15)     

บริษทัยอ่ย - - 2,973,545 2,317,924 

รวมเงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการ     

   ทเีกียวขอ้งกนั - - 2,973,545 2,317,924 

     

บริษัทย่อย     

ยอดคงเหลือตน้งวด  - - 2,317,924 1,542,893 

เพิมขึน - - 655,621 775,031 

ยอดคงเหลือปลายงวด  - - 2,973,545 2,317,924 

     

บริษัทร่วม     

ยอดคงเหลือตน้งวด  - 18,795 - - 

จ่ายชาํระคืน - (18,795) - - 

ยอดคงเหลือปลายงวด  - - - - 

 

เงินกูย้มืระยะสันจากบริษทัย่อยเป็นเงินกูย้ืมทีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท มีกาํหนดชาํระคืนเมือทวงถาม และมีอตัราดอกเบีย 

ตามอตัราตลาดซึงอา้งอิงจากอตัราดอกเบียธนาคารพาณิชย ์

 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนระยะยาว 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิลงทุนระยะยาว     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 1,714,588 24,766 24,055 23,041 

เงินลงทุนทีถือจนครบกาํหนด 100,000 100,000 100,000 100,000 

เงินลงทุนทวัไป 44 44 - - 

รวมเงินลงทุนระยะยาว 1,814,632 124,810 124,055 123,041 

 

ก) เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560   

ราคาตามบญัชีตน้งวด 24,766 23,041 

ลงทุนเพิม 1,857,420 - 

การเปลียนแปลงในมูลคา่ยตุิธรรมของเงินลงทุน (167,568) 1,014 

การแปลงคา่งบการเงิน (30) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 1,714,588 24,055 

 

ข) เงนิลงทุนทถืีอจนครบกําหนด 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560   

ราคาตามบญัชีตน้งวด 100,000 100,000 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 100,000 100,000 

 

ค) เงนิลงทุนทวัไป 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560   

ราคาตามบญัชีตน้งวด  44 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 44 - 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ลูกหนีการค้าและลูกหนอืีน  

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

หมุนเวยีน     

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน  2,484,621 2,537,420 39,450 31,645 

หัก  คา่เผอืหนีสงสยัจะสูญ (163,094) (158,974) (299) (252) 

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน - สุทธิ 2,321,527 2,378,446 39,151 31,393 

ส่วนของลูกหนีการคา้ตามสญัญาระยะยาว     

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 1,046,571 1,015,299 - - 

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 801,357 565,225 7,517 5,956 

ลูกหนีอืน 1,485,272 1,525,614 24,803 16,888 

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 635,433 589,534 1,008,051 855,232 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 6,290,160 6,074,118 1,079,522 909,469 
     

ไม่หมุนเวยีน     

ลูกหนีการคา้ตามสญัญาระยะยาว 4,889,315 4,673,549 - - 

หัก  รายไดด้อกเบียรอการรับรู้ (607,692) (671,989) - - 

หัก  คา่เผอืหนีสงสยัจะสูญ (265,122) (307,976) - - 

ลูกหนีการคา้ตามสญัญาระยะยาว - สุทธิ 4,016,501 3,693,584 - - 
 

9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 6,073,492 6,073,492 

บริษทัร่วม 6,787,591 6,692,163 2,767,067 2,767,067 

ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 2,550,337 2,693,889 5,484 5,484 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม     

   และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 9,337,928 9,386,052 8,846,043 8,846,043 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท 
  

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2560  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 6,073,492 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 6,073,492 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ตอ่) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ตอ่) 

 

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินระหวา่งกาล เป็นเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย ดงัตอ่ไปนี 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จัดตังขนึ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

     

บริษทั เจา้พระยา รีซอร์ท จาํกัด โรงแรมและศูนยก์ารคา้ ประเทศไทย 81.24 81.24 

บริษทั หวัหิน รีซอร์ท จาํกดั ขายอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

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

บริษทั สมุย รีซอร์ท แอนด ์สปา จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั โรงแรมราชดาํริ จาํกดั (มหาชน) โรงแรม ประเทศไทย 99.22 99.22 

บริษทั เอ็มไอ สแควร์ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั หวัหิน วิลเลจ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั บา้นโบราณเชียงราย จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั สมุย วิลเลจ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั โคโค ปาลม์ โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั โกโก ้รีครีเอชนั จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั สมุย  บีช คลบั โอนเนอร์ จาํกดั โรงแรมและใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“MFG”) ขายอาหารและเครืองดืม ประเทศไทย 99.73 99.73 

บริษทั รอยลัการ์เดน้ พลาซ่า จาํกัด ศูนยก์ารคา้ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เอ็ม สปา อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (“MST”) ธุรกิจสปา ประเทศไทย 51(2) 51(2) 

บริษทั สมุย บีช เรสซิเดน้ท ์จาํกดั ขายอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั โกโก ้เรสซิเดน็ซ ์จาํกดั ขายอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จาํกดั (“MHG”) บริหารโรงแรม ประเทศไทย 27.80(3) 27.80(3) 

บริษทั ไมเนอร์ ซพัพลายเชน โซลูชนั จาํกดั บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชนั จาํกดั อยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เจา้พระยา รีซอร์ท แอนด ์เรสซิเดน้ท ์จาํกดั โรงแรมและขายอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) (“MINOR”) จาํหน่ายสินคา้ ประเทศไทย 91.35(4) 91.35(4) 

RGR International Limited บริหารงาน หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน  100 100 

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

M&H Management Limited บริหารงาน สาธารณรัฐมอริเชียส 100 100 

Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทุนในบริษทัอืน ประเทศมาเลเชีย 100 100 

Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมาเลเชีย 100 100 

AVC Club Developer Limited ขายหน่วยการเขา้พกั สาธารณรัฐมอริเชียส 100 100 

 ในสถานทีพกัผ่อน    

AVC Vacation Club Limited ขายหน่วยการเขา้พกั สาธารณรัฐมอริเชียส 100 100 

 ในสถานทีพกัผ่อน    

บริษทั ภเูก็ต บีช คลบั โอนเนอร์ จาํกดั บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 

บริษทั เอ็มเอชจี ภเูก็ต จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จาํกดั ธุรกิจบนัเทิง ประเทศไทย 100 100 

Minor Continental Holding (Mauritius) ลงทนุในบริษทัอืน สาธารณรัฐมอริเชียส 100 100 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

33 

 

9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ตอ่) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ตอ่) 

 
(1)

 สดัส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 45.30 เป็นการถือหุน้ทางตรงในบริษทั แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จาํกดั อีกร้อยละ 25.84 เป็นการถือหุ้น
ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 

(2) สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 51 เป็นการถือหุน้ทางตรงใน MST อีกร้อยละ 49 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 
(3) สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 27.80 เป็นการถือหุน้ทางตรงใน MHG อีกร้อยละ 72.20 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 
(4)

 สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 91.35 เป็นการถือหุน้ทางตรงใน MINOR อีกร้อยละ 8.57 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 
 

การเปลียนแปลงทีสาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 

 

Sands Hotels Holdings (Namibia) (Propr ietary) Limited 

 

ในระหว่างไตรมาสที 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการไดซื้อเงินลงทุนจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ของบริษทั Sands Hotels Holdings (Namibia) (Proprietary) Limited คิดเป็นจาํนวนเงิน 28.03 ลา้นแรนดข์องแอฟริกาใต ้หรือเทียบเท่า 

78.3 ลา้นบาททาํใหส้ดัส่วนการลงทุนเพิมขึนจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 

 

Jada Resor t and Spa (Pr ivate) Limited 

 

ในระหว่างไตรมาสที 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการไดล้งทุนเพิมในหุ้นสามญัของ Jada Resort and Spa 

(Private) Limited จาํนวน 30 ลา้นหุน้ โดยมีมลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 10 รูปีศรีลงักา คิดเป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นรูปีศรีลงักา หรือเทียบเท่า 

73.22 ลา้นบาท ทาํใหส้ดัส่วนการลงทุนเพิมขึนจากร้อยละ 84.6 เป็นร้อยละ 85.8 

 

Minor  Food (Seychelles) Limited 

 

ในระหว่างไตรมาสที 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท Minor Food 

(Seychelles) Limited ซึงเป็นบริษทัทีจดัตงัใหม่ จาํนวน 1.5 ลา้นหุ้น มูลคา่ทีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นจาํนวนเงิน 

1.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 52.50 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 100 

 

Grab Food Ltd. (“Grab”) 

 

ในระหว่างไตรมาสที 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการซือกิจการใน Grab โดยรายละเอียดการซือกิจการ 

ไดเ้ปิดเผยในหมายเหต ุ23 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

   ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกิจการ 

   พนับาท พนับาท 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560     

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ   6,692,163 2,767,067 

ลงทุนเพิม   62,504 - 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม   120,470 - 

เงินปันผลรับ   (87,546) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ   6,787,591 2,767,067 

 

บริษทัร่วมมีดงัตอ่ไปนี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

  

 

 

 

สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 

กลุ่มกจิการ 

(ร้อยละ) 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตังขนึในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

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

Eutopia Private Holding Limited    โรงแรม สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 50 50 

Tanzania Tourism and Hospitality ลงทุนในบริษทัอืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 50 50 

   Investment Limited     

Zanzibar Tourism and Hospitality ลงทุนในบริษทัอืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 50 50 

   Investment Limited     

Sizzler China Pte. Ltd. เจา้ของลิขสิทธิ ประเทศสิงคโปร์ 50 50 

บริษทั ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ จาํกดั ขายอาหารและ ประเทศไทย 51(1) 51(1) 

 เครืองดืม    

Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนาม 30.4 30.4 

บริษทั ซูมา่ กรุงเทพ จาํกดั ขายอาหารและ ประเทศไทย 51(2) 51(2) 

 เครืองดืม    

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั ขายอาหารและ ประเทศไทย 35.7 35.7 

   (มหาชน) (“S&P”) เครืองดืม    

Rani Minor Holding Limited โรงแรม สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 25 25 

Serendib Hotels PLC โรงแรม ประเทศศรีลงักา 22.7 22.7 

MHG Lesotho (Proprietary) Limited โรงแรม ประเทศเลโซโท 46.9 37.5 

Veneziano Coffee (NSW) Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 21.6 21.6 

 เครืองดืม    

Veneziano (SA) Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 12.3 12.3 

 เครืองดืม    



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ตอ่) 

 

ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

  

 

 

 

สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 

กลุ่มกจิการ 

(ร้อยละ) 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตังขนึในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

บริษทั นายณ ์แอนด ์อาร์จีพี  ขายอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 40 40 

   ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั      

Breadtalk Group Limited ขายอาหารและ ประเทศสิงคโปร์ 14.1 14.1 

 เครืองดืม    

 

(1)
 กลุ่มบริษทัไม่มีอาํนาจควบคุมเหนือบริษทั ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จาํกดั แมว้่ากลุ่มบริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวในอตัรา

ร้อยละ 51 จึงถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทร่วมและใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวในขอ้มูล 

ทางการเงินรวม 

(2)
 สดัส่วนของการถือหุน้ในบริษทั ซูม่า กรุงเทพ จาํกดั เท่ากบัร้อยละ 51 แตต่ามสัญญาของการถือหุน้ กลุม่บริษทัมีสิทธิออกเสียง

เพียงร้อยละ 35 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตงัขนึในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท  ขายอาหารและ ประเทศไทย 35.7 35.7 

   จาํกดั (มหาชน) เครืองดืม    

 

การเปลียนแปลงทีสาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับงวดสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 

 

MHG Lesotho (Propr ietary) Limited 

 

ในระหว่างไตรมาสที 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการไดล้งทุนเพิมในบริษทั MHG Lesotho (Proprietary) Limited 

คิดเป็นจาํนวนเงิน 18.65 ลา้นแรนด์ของแอฟริกาใต ้หรือเทียบเท่า 51.33 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการลงทุนเพิมขึนจากร้อยละ 37.5  

เป็นร้อยละ 46.9 

 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ตอ่) 

 

ค) ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า  

 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

  พนับาท พนับาท 
    

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560    

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  2,693,889 5,484 

ลงทุนเพิม  17,193 - 

ขายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้  (76,753) - 

เปลียนแปลงสถานะเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (56,831) - 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้  103,471 - 

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอนืจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้  (126,547) - 

เงินปันผลรับ  (15,636) - 

การจดัประเภทใหม ่  11,551 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  2,550,337 5,484 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ มีดงันี 

 ข้อมลูทางการเงนิรวม  

   

สัดส่วนในส่วนได้เสียของกลุ่มกจิการ  

(ร้อยละ) 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ จัดตงัขนึในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

บริษทั ไมข้าว เวเคชนั วิลล่า จาํกดั ขายสิทธิในสถานที ประเทศไทย 50 50 

 พกัผอ่นโดยแบ่งเวลา    

บริษทั มายเซล ดอท ซีโอ ดอท  การจดัจาํหน่าย ประเทศไทย 50.1 50.1 

   ทีเอช จาํกดั     

Harbour Residences Oaks Ltd. บริหารดา้นทีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด ์ 50 50 

Per Aquum Management DMCC บริหารโรงแรม สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - 50 

Per Aquum Maldives Private Limited บริหารโรงแรม สาธารณรัฐมลัดีฟส์ - 50 

PH Resorts (Private) Ltd.  โรงแรม ประเทศศรีลงักา 49.9 49.9 

MHG Deep Blue Financing บริหารจดัการ สาธารณรัฐมอริเชียส 50 50 

O Plus E Holdings Private Limited ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 50 50 

บริษทั พแีคน เดอลุกซ ์ ผลิตส่วนผสมอาหาร ประเทศไทย 49.9 49.9 

   (ประเทศไทย) จาํกดั     

 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ตอ่) 
 

ค) ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ตอ่) 
 

รายละเอียดของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ มีดงันี (ตอ่) 
 

 ข้อมลูทางการเงนิรวม  

   

สัดส่วนในส่วนได้เสียของกลุ่มกจิการ  

(ร้อยละ) 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ จัดตงัขนึในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

The Food Theory Group Pte. Ltd. ขายอาหารและเครืองดืม ประเทศสิงคโปร์ 50 50 

Liwa Minor Food & Beverage LLC ขายอาหารและเครืองดืม สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 49 49 

Rani Minor Holding II Limited ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 49 49 

บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั โรงเรียนสอนทาํอาหาร ประเทศไทย 43.8 40 

บริษทั บีทีเอม็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั ขายอาหารและเครืองดืม ประเทศไทย 50 50 

บริษทั เอม็เอชจี เอน็พาร์ค  ขายอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 50 50 

   ดีเวลอปเมน้ท ์จาํกดั     

MHG Signity Assets Holding ลงทุนในบริษทัอนื สาธารณรัฐมอริเชียส 50 50 

   (Mauritius) Limited     

บริษทั ภทัรา ฟายน์ ไทยคูซีน จาํกดั ขายอาหารและเครืองดืม สหราชอาณาจกัร 50 50 

PT Wika Realty Minor Development โรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 50 50 

MHG GP Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอนื ประเทศสิงคโปร์ 50 50 

2015 CM Investors Corporation ลงทุนในบริษทัอนื หมู่เกาะเคยแ์มน 50 50 
 

 ข้อมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ)  

บริษทั ประเภทธุรกิจ จัดตงัขนึในประเทศ 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2560 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 
     

บริษทั ไมข้าว เวเคชนั วิลล่า จาํกดั ขายสิทธิในสถานที ประเทศไทย 50 50 

 พกัผอ่นโดยแบ่งเวลา    
 

การเปลียนแปลงทีสาํคญัของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้สาํหรับงวดสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 
 

บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คซูีน จาํกดั 
 

ในระหว่างไตรมาสที 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการได้ลงทุนเพิมในบริษทั เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จาํกดั 

จาํนวน 150,000 หุน้โดยมีมูลคา่มีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท ทาํให้สดัส่วนการลงทุนเพิมขึนจากร้อยละ 40 

เป็นร้อยละ 43.8 
 

Per  Aquum management DMCC และ Per Aquum Maldives Pr ivate Limited 
 

ในระหว่างไตรมาสที 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการขายเงินลงทุนใน Per Aquum management DMCC  

และ Per Aquum Maldives Private Limited ดว้ยมลูคา่ตามบญัชีจาํนวน 76.7 ลา้นบาท โดยไม่มีกาํไรขาดทุนจากรายการดงักล่าว 
 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน  

  ข้อมูลทางการเงนิรวม 

  พนับาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2560   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  923,036 

ซือสินทรัพย ์  3,968 

โอนจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 11)  39,187 

คา่เสือมราคา  (18,898) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  947,293 

 

11 ทดีิน อาคารและอุปกรณ์  

 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2560   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 48,698,893 269,487 

ซือสินทรัพย ์ 1,504,784 22,342 

สินทรัพยไ์ดม้าจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 23) 29,433 - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (8,137) - 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (13,712) (6) 

โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (หมายเหตุ 10) (39,187) - 

โอนไปบญัชีอืน (67,075) - 

คา่เสือมราคา (908,433) (23,395) 

กลบัรายการการดอ้ยคา่ 1,008 - 

การแปลงคา่งบการเงิน (379,898) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 48,817,676 268,428 

 

บริษทัยอ่ยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการไดใ้ชท้ีดินและอาคารซึงมีมูลค่า 99.9 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,632.9 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 

100.7 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,610.8 ลา้นบาท) เพือคาํประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ (หมายเหต ุ15) 

 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกจิการ 

 ล้านบาท 

ล้านเหรียญ

ออสเตรเลยี ล้านบาท 
    

ภาระผกูพนัเกียวกบัสญัญาก่อสร้างและ    

   การซือสินทรัพย ์ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 175.7 20.9 - 

ภาระผกูพนัเกียวกบัสญัญาก่อสร้างและ    

   การซือสินทรัพย ์ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 157.3 14.6 - 

 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  

 

 
 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 18,483,497 40,194 

ซือสินทรัพย ์ 80,229 - 

สินทรัพยไ์ดม้าจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 23) 35,995 - 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (1,752) (36,590) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (4,849) - 

คา่ตดัจาํหน่าย (69,571) (395) 

การแปลงคา่งบการเงิน (73,805) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 18,449,744 3,209 

 

กลุ่มกิจการได้ใช้สิทธิในการบริหารสินทรัพยซึ์งมีมูลค่า 142 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 3,742.7 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 143.1  

ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 3,710.5 ลา้นบาท) เพือคาํประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารตา่งประเทศ (หมายเหต ุ15)  

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุม่กิจการมีภาระผกูพนัจากสญัญาในสิทธิการบริหารสินทรัพยมู์ลค่า 2.8 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า

73.8 ลา้นบาท (วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 2.8 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 72.6 ลา้นบาท) 

 

13 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า  

 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

พนับาท 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

พนับาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,984,700 1,246 

ซือสินทรัพย ์ 25,160 - 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (352) - 

จดัประเภทใหม่ (1,622) - 

คา่ตดัจาํหน่าย (33,414) (154) 

การแปลงคา่งบการเงิน 6,074 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 1,980,546 1,092 

 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หนีการคา้ - บริษทัอืน 2,356,593 2,502,049 7,956 16,894 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 125,518 126,899 18,512 32,603 

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ6) 4,807 9,232 4,772 10,052 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,347,694 3,657,456 309,734 372,041 

เจา้หนีคา่ก่อสร้าง 216,408 116,365 - - 

เจา้หนีอืน 1,801,779 1,163,456 29,927 18,915 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 7,852,799 7,575,457 370,901 450,505 

 

15 เงนิกู้ยืม 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

หมุนเวยีน     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 80,103 93,586 - - 

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 2,476,168 1,029,952 1,867,830 430,000 

รวม 2,556,271 1,123,538 1,867,830 430,000 
     

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 2,973,545 2,317,924 
     

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี     

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ     

   ภายในหนึงปี 10,530 8,443 - - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,558,377 2,389,121 - - 

รวม 1,568,907 2,397,564 - - 
     

ส่วนของหุน้กูท้ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 5,800,000 4,300,000 5,800,000 4,300,000 
     

รวมเงินกูย้ืมหมุนเวียน 9,925,178 7,821,102 10,641,375 7,047,924 

     

ไม่หมุนเวยีน     

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 9,932 11,575 - - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21,071,444 20,498,862 12,007,413 3,818,903 

หุ้นกู ้ 20,000,000 21,500,000 20,000,000 21,500,000 

รวมเงินกูย้ืมไม่หมนุเวียน 41,081,376 42,010,437 32,007,413 25,318,903 
     

รวมเงินกู้ยืม 51,006,554 49,831,539 42,648,788 32,366,827 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เงนิกู้ยืม (ตอ่) 

 

การเปลียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี 

 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2560   

ราคาตามบญัชีตน้งวด 22,887,983 3,818,903 

การกูย้มืเพิม 8,461,529 8,199,124 

การจ่ายชาํระคนื (8,816,480) - 

ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 2,178 - 

ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 50,438 (10,614) 

การแปลงคา่งบการเงิน 44,173 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 22,629,821 12,007,413 

 

เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีมีสาระสําคญัทีรวมอยู่ในขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ จาํนวน 22,630 ลา้นบาท และ 12,007 ลา้นบาท ตามลาํดบั ประกอบดว้ย 

 

ก) เงินกูยื้มจากธนาคารแห่งหนึงของบริษทัจาํนวนทงัสิน 2,000 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้ืมทีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบียคงที และ 

จะชาํระเงินคนืในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 บริษทัจะตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทีสาํคญับางประการทีกาํหนดไวต้ลอดอายสุญัญาเงินกูย้มื  

 

ข) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหนึงของบริษทัจาํนวนทงัสิน 43 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมทีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบีย 

BBSY 6 เดือน บวกดว้ยอตัราร้อยละคงทีต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคนืในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563  

 

ค) เงินกูย้มืจากธนาคารแห่งหนึงของบริษทัจาํนวนทงัสิน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกูย้มืทีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบีย 

LIBOR บวกดว้ยอตัราร้อยละคงทีต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคืนภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

ง) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหนึงของบริษทัจาํนวนทงัสิน 238 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกูย้ืมทีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบีย 

LIBOR ตอ่ปี บริษทัจะตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทีสาํคญับางประการทีกาํหนดไวต้ลอดอายสุญัญาเงินกูย้ืม 

 

จ) เงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งหนึงของบริษทัย่อยแห่งหนึงจาํนวน 104.5 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมทีมีหลกัประกนัโดยมีอตัรา

ดอกเบีย Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตราร้อยละคงทีต่อปี และมีกําหนดชําระเงินคืนภายในเดือนสิงหาคม  

พ.ศ. 2563 ซึงบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทีสาํคญับางประการทีกาํหนดไวต้ลอดอายสุัญญาเงินกูยื้ม  



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เงนิกู้ยืม (ตอ่) 
 

เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ตอ่) 
 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีมีสาระสําคญัทีรวมอยู่ในขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ จาํนวน 22,630 ลา้นบาท และ 12,007 ลา้นบาท ตามลาํดบั ประกอบดว้ย (ต่อ) 
 

ฉ) เงินกูย้ืมจากธนาคาร 3 แห่งของบริษทัยอ่ยแห่งหนึง จาํนวนทงัสิน 154.9 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้มืทีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรา

ดอกเบีย Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัราร้อยละคงทีต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนดงันี  
 

ยอดเงินต้น   

(ล้านเหรียญออสเตรเลีย)  กําหนดชําระเงนิ 
 

126.5  ไตรมาสละไม่เกิน 2 ลา้นเหรียญออสเตรเลียเป็นเวลา 5 ปี 

 28.4  ไตรมาสละไม่เกิน 2 ลา้นเหรียญออสเตรเลียเป็นเวลา 3 ปี 

154.9   

 

บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทีสําคญับางประการทีกาํหนดไวต้ลอดอายสุญัญาเงินกูย้ืม เงินกูย้ืมดงักล่าวคาํประกนัดว้ย อาคาร

และสิทธิในการบริหารสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยแห่งนนั (หมายเหต ุ11 และหมายเหตุ 12) 
 

ช) เงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งหนึงของบริษทัย่อยแห่งหนึงจาํนวนทังสิน 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกูย้ืมทีมีหลักประกัน 

โดยมีอตัราดอกเบีย 3 เดือน LIBOR บวกดว้ยอตัราร้อยละคงทีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาสจาํนวน 18 งวด งวดละ 

0.27 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเริมชําระคืนงวดแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึงบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงือนไข 

บางประการทีกาํหนดไวต้ลอดอายสุญัญาเงินกูย้มื 
 

ซ) เงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งหนึงของบริษัทย่อยแห่งหนึงจํานวนทังสิน 35 ล้านเหรียญออสเตรเลียเป็นเงินกู้ยืมทีมีหลักประกัน 

โดยมีอตัราดอกเบีย 3 เดือน Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัราร้อยละคงทีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนในระหวา่ง

ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2565 
 

ฌ) เงินกูย้มืจากธนาคารแห่งหนึงของบริษทัยอ่ยแห่งหนึงจาํนวนทงัสิน 21 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมทีมีหลกัประกนัโดยมีอตัรา

ดอกเบีย 30 วนั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัราร้อยละคงทีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 

ถึง พ.ศ. 2572 
 

ญ) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหนึงของบริษทัยอ่ยแห่งหนึงจาํนวนทงัสิน 26 ลา้นเหรียญสหรัญอเมริกา เป็นเงินกูย้ืมทีมีหลกัประกันโดย 

มีอตัราดอกเบีย 3 เดือน LIBOR บวกด้วยอัตราร้อยละคงทีต่อปี โดยเริมชาํระคืนงวดแรกเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึงบริษทัย่อยจะตอ้ง

ปฏิบตัิตามเงือนไขบางประการทีกาํหนดไวต้ลอดอายสุญัญาเงินกูย้ืม 
 

ฎ) เงินกูยื้มจากธนาคารแห่งหนึงของบริษทัย่อยแห่งหนึงจาํนวนทงัสิน 10.5 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ ืมทีมีหลกัประกนัโดยมี

อัตราดอกเบี ย 30 วัน  Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตราร้อยละคงที ต่อปี  โดยมีกําหนดชําระคืนภายใน 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

ฏ) เงินกูย้มืจากธนาคารแห่งหนึงของบริษทัยอ่ยแห่งหนึงจาํนวนทงัสิน 2.8 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้มืทีมีหลกัประกนัโดยมีอตัรา

ดอกเบีย 30 วัน Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตราร้อยละคงทีต่อปี โดยมีกาํหนดชําระคืนภายในเดือนตุลาคม  

พ.ศ. 2561 
 

ฐ) เงินกูยื้มจากธนาคารแห่งหนึงของบริษทัยอ่ยแห่งหนึงจาํนวนทงัสิน 1,050 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้ืมทีมีหลกัประกนัโดยมีอตัราดอกเบีย 

MLR ลบดว้ยอตัราร้อยละคงทีต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคนืในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 
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15 เงนิกู้ยืม (ตอ่) 

 

หุ้นกู้  

 

หุน้กูป้ระกอบดว้ย 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม   

ระยะเวลา พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

วนัทีออก กําหนดชําระคืน (ปี) ล้านบาท ล้านบาท อตัราดอกเบีย เงือนไข 

 

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

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

ตุลาคม 2554 ตุลาคม 2564 10 300 300  ร้อยละคงที  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

ตุลาคม 2554 ตุลาคม 2561 7 500 500  ร้อยละคงที  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

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

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

ธนัวาคม 2555 ธนัวาคม 2560 5 1,500 1,500  ร้อยละคงที  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

มีนาคม 2557 มีนาคม 2562 5 4,500 4,500  ร้อยละคงที  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2563 5 4,000 4,000  ร้อยละคงที  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2568 10 4,000 4,000  ร้อยละคงที  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

มีนาคม 2559 มีนาคม 2564 5 2,800 2,800  ร้อยละคงที  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

มีนาคม 2559 มีนาคม 2574 15 1,200 1,200  ร้อยละคงที  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

รวมหุน้กู ้  25,800 25,800 

 

หุ้นกูท้งัหมดดงักล่าวขา้งต้นมีเงือนไขของขอ้กาํหนดและสิทธิของผูถื้อหุ้นกู้ซึงได้ระบุขอ้ปฏิบัติและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรง

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น การจ่ายเงินปันผลและการจาํหน่ายจ่ายโอนหรือจาํนาํทรัพยสิ์นอนัเป็นสาระสาํคญัทีใชใ้นการประกอบ

ธุรกิจหลกั 

 

ทีประชุมวิสามัญของผูถื้อหุ้นของบริษทัเมือวนัที 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิมเติมในวงเงินไม่เกิน 

10,000 ลา้นบาท 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีหุ้นกูที้ยงัไมไ่ดอ้อกและเสนอขายเป็นจาํนวนเงิน 8,200 ลา้นบาท ตามมติผูถื้อหุน้ขา้งตน้ 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 
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16 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 จํานวน  ส่วนเกนิ  

 หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม 

 พนัหุ้น พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560     

ยอดคงเหลือตน้งวด 4,410,368 4,410,368 7,639,594 12,049,962 

การออกหุน้โดยการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิในหุน้สามญั      

   (หมายเหต ุ17) 20 20 722 742 

ยอดคงเหลือปลายงวด 4,410,388 4,410,388 7,640,316 12,050,704 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 จํานวน  ส่วนเกนิ  

 หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม 

 พนัหุ้น พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560     

ยอดคงเหลือตน้งวด 4,410,368 4,410,368 7,613,942 12,024,310 

การออกหุน้โดยการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิในหุน้สามญั      

   (หมายเหต ุ17) 20 20 722 742 

ยอดคงเหลือปลายงวด 4,410,388 4,410,388 7,614,664 12,025,052 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ทุนจดทะเบียนทังหมดประกอบด้วยหุ้นสามญัจาํนวน 4,621.8 ลา้นหุ้น (วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : จาํนวน  

4,621.8 ล้านหุ้น) ซึงมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นสามัญจํานวน 4,410.4 ล้านหุ้น (ว ันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : จาํนวน 4,410.4 ล้านหุ้น)  

ทีไดอ้อกและชาํระเตม็มูลคา่แลว้ 

 

 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญ 

 

กลุ่มกิจการได้มีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั โดยผ่านการอนุมตัิจากการประชุมผูถื้อหุ้น กลุ่มกิจการไม่ไดบ้ันทึกตน้ทุนสําหรับมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าทีแทจ้ริงของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ซือหุน้สามญัดงักลา่วในขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี 

 

 ณ วันท ี31 ธันวาคม  ณ วันที 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2559 ลดลงระหว่างงวด พ.ศ. 2560 

   

 

 

กาํหนดวันทใีช้สิทธิ 

 

 

จ ํานวนคงเหลือ 

 

 

ใช้สิทธ ิ

 อตัราการใช้สิทธ ิ

ซือหุ้นสามญัต่อ

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 

หุ้นสามญั 

ออกเพมิ 

ระหว่างงวด 

 ราคาในการ 

ใช้สิทธิซือ 

หุ้นสามญั  

 

 

จํานวนเงิน 

 

 

จํานวนคงเหลือ 

ออกโดย จัดสรรให้แก่ วันทอีนุมตั ิ ครังแรก ครังสุดท้าย หน่วย หน่วย  1 หน่วย  หุ้น บาท  พนับาท หน่วย 

       

บริษทั ผูถื้อหุน้เดิม (MINT - W5) 20 พฤศจิกายน 25 กุมภาพนัธ ์ 3 พฤศจิกายน        

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 192,187,384 (18,550) 1.1    20,405 36.36 742 192,168,834 

 รวมการออกโดยบริษทั    192,187,384 (18,550)  20,405  742 192,168,834 

 

 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 รายได้อนื 

 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดค้า่ขนส่ง 55,620 46,658 - - 

รายไดจ้ากการขายของสมนาคุณ 46,881 44,214 - - 

รายไดค้า่ทปีรึกษา 54,260 55,784 - - 

รายไดค้า่เช่า 35,979 61,009 9,049 9,748 

รายไดค้า่ซ่อมบาํรุง 12,705 13,018 - - 

รายไดค้า่ธรรมเนียมเครืองหมายการคา้ 45,776 47,319 - - 

เงินสนบัสนุน 3,905 8,306 - - 

ขายวตัถุดิบใหแ้ฟรนชายส์ 13,026 12,999 - - 

กาํไรจากการซือธุรกิจในราคาตาํกวา่มูลคา่ยตุิธรรมสุทธิ - 1,932,021 - - 

เงินปันผลรับ (หมายเหต ุ6) - - 108,799 - 

เงินชดเชยจากประกนัวนิาศภยั 9,340 13,919 - - 

อืน ๆ 138,669 139,072 2,806 15,124 

รวมรายไดอื้น 416,161 2,374,319 120,654 24,872 

 

19 ภาษีเงินได้ 

 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลไดต้งัคา้งจ่ายโดยใชวิ้ธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัทีใช้กบักาํไรรวมทงัปีทีคาดว่า

จะเกิดขึน อตัราเฉลียภาษีเงินไดข้องบริษทัเป็นร้อยละ 0 ต่อปี เนืองจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยไดรั้บการยกเวน้ภาษเีงินได ้

 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 กําไรต่อหุ้นส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ 

 

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีชําระแลว้ 

และออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด 

 

ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียไดป้รับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยถือว่าหุ้นสามญัเทียบเท่า

ปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทงัหมด 

 

ในการคาํนวณจาํนวนหุ้นสามญัทีเพิมขึนหากมีการใชสิ้ทธิ บริษทัคาํนวณว่าหากนําเงินทีได้รับจากการใช้สิทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ทีเหลืออยูด่งักล่าวมาซือหุ้นสามญักลบัคืนในราคาตลาดถวัเฉลียของงวดเพือกาํหนดจาํนวนหุ้นสามญัทีตอ้งออกเพิม แลว้นาํจาํนวนหุน้สามญั

ส่วนเพิมดงักลา่วมารวมกบัหุน้สามญัทีมีอยู ่ทงันีไม่มีการปรับปรุงใด ๆ ในกาํไรสุทธิ 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัท ี31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนัหุ้น พนัหุ้น 
   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถว่งนาํหนกัทีใชค้าํนวณกาํไรต่อหุน้ 4,410,377 4,402,313 
   

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด   

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั - - 

หุน้สามญัเทียบเทา่ปรับลด - - 
   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถว่งนาํหนกั   

   ทใีชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 4,410,377 4,402,313 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัท ี31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

กาํไรสาํหรับงวดทีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (พนับาท) 1,924,455 3,574,788 

   

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาท) 0.4363 0.8120 

   

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.4363 0.8120 
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20 กําไรต่อหุ้นส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ (ตอ่) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัท ี31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

กาํไรสาํหรับงวดทีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (พนับาท) 176,314 52,021 

   

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาท) 0.0400 0.0118 

   

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.0400 0.0118 

 

21 ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดยกมาตน้งวด 464,179 464,179 464,179 464,179 

จดัสรรระหวา่งงวด - - - - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 464,179 464,179 464,179 464,179 

 

ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัตอ้งจดัสรรสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัขาดทุน

สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั สํารองดงักล่าวเป็นสํารองทีไม่สามารถ

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นได ้
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22 หนังสือคาํประกนั 

 

กลุ่มกิจการและบริษทัไดใ้หห้นงัสือคาํประกนัต่อไปนีในการดาํเนินธุรกิจปกติ 

 

 วันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ล้าน ล้าน 

      เหรียญ       

  เหรียญ เหรียญ   อาหรับ เหรียญ  เหรียญ เหรียญ  เหรียญ 

 บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เอมิเรตส์ เรียล บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร เรียล 

             

หนงัสือคาํประกนัทีธนาคารออกให ้             

   บุคคลภายนอก 1,012.9 11.1 11.5 0.3 129.1 18.3 - 623.2 3.1 - - - 

หนงัสือคาํประกนัทีกลุ่มกิจการออก             

   ใหแ้ก่สถาบนัการเงินเพือคาํประกนั             

   สินเชือของกลุ่มกิจการ 4,742.9 844.2 139.5 16.2 125.0 - 5.0 2,929.3 130.2 139.5 15.0 5.0 

 

 วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ล้าน ล้าน 

      เหรียญ       

  เหรียญ เหรียญ   อาหรับ เหรียญ  เหรียญ เหรียญ  เหรียญ 

 บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เอมิเรตส์ เรียล บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร เรียล 

             

หนงัสือคาํประกนัทีธนาคารออกให ้             

   บุคคลภายนอก 1,021.7 11.1 11.6 0.3 130.3 15.0 - 626.8 3.1 - - - 

หนงัสือคาํประกนัทีกลุ่มกิจการออก             

   ใหแ้ก่สถาบนัการเงินเพือคาํประกนั             

   สินเชือของกลุ่มกิจการ 6,418.1 463.0 144.5 16.2 125.0 - 5.0 4,624.5 463.0 144.5 15.0 5.0 
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สําหรับสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

50 

 

23 การซือกจิการ 

 

Gr ab Food Limited 

 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดแ้ปลงเงินให้กูย้ืมแก่ Bangkok Living Ltd. (“BLL”) ซึงถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทั Grab Food 

Limited เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 1.1 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงินทงัสิน 1.10 ลา้นปอนด์สเตอริง หรือเทียบเท่า 56.83 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 

การลงทุนร้อยละ 70  

 

บริษทัดงักล่าวจึงถือเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการและถูกรวมในขอ้มลูทางการเงินรวมของกลุ่มกิจการนบัตงัแต่วนัทีมีอาํนาจควบคุม 

 

รายละเอียดการลงทุนแสดงไดด้งันี 

 

  พนับาท 
   

ราคาทีตกลงซือขายเงินลงทุน  56,831 

มูลคา่ตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์ีไดม้าตามสัดส่วนของการลงทุน  20,836 

ราคาซือสูงกวา่มูลคา่ตามบญัชีสุทธิ (แสดงรวมในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน)   35,995 

 

มูลค่าตามบญัชีตามส่วนไดเ้สียร้อยละ 70 ของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีไดม้าจากการลงทุน มีดงันี 

 

  พนับาท 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  13,231 

ลูกหนีการคา้และลกูหนีอืน  109 

สินคา้คงเหลือ  939 

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์   29,433 

สินทรัพยอื์น  4,654 

หนีสิน  (18,600) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์ีไดม้า  29,766 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม  (8,930) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์ีไดม้าตามสัดส่วนของการลงทุน  20,836 

 

สินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าจากการซือกิจการขา้งตน้ เป็นราคาตามบญัชี ณ วนัทีซือกิจการ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการอยู่ระหว่าง

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าและสรุปราคาทีตกลงซือขายเงินลงทุนกับผูข้าย โดยจะปรับปรุงรายการสินทรัพย ์

และหนีสินให้ เป็นมูลค่ายุติธรรมและราคาทีตกลงซือขายเงินลงทุนเมือการขนัตอนเหล่านีเสร็จสิน ผลต่างระหว่างต้นทุนการได้มา 

ของสินทรัพยก์บัมูลคา่ยติุธรรมจะนาํไปปรับปรุงกบัคา่ความนิยมหรือกาํไรจากการซือธุรกิจในราคาตาํกวา่มูลคา่ยตุิธรรม 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

51 

 

24 เหตุการณ์ภายหลังวนัทใีนงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

24.1 การจ่ายเงนิปันผล 

 

เมือวันที 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปีของบริษัทได้มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 

0.35 บาท สาํหรับผูถื้อหุ้นเดิมและผูถื้อหุ้นหลกัทรัพยที์ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั (MINT-W5) จาํนวนรวมไม่เกิน 4,622 ลา้นหุ้น 

โดยการจ่ายปันผลรวมทงัสินไมเ่กิน 1,618 ลา้นบาท 

 

24.2 เงนิลงทุน 

 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการได้ลงทุนเพิมในหุ้นสามัญของบริษัท บีที เอ็ม (ไทยแลนด์) จํากัด  

จาํนวน 500,000 หุน้ มูลคา่ทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คดิเป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท โดยสดัส่วนการลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 50 ตามเดิม 

 


