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1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2531 และมีท่ีอยูท่ี่ไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
 
กรุงเทพฯ :  ชั้น 16 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ 99 ซอย รูเบีย ถ.สุขมุวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
พทัยา : 218/2-4 หมู่ 10 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ประเทศไทย 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 
กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกัในดา้นการลงทุน การประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร และการจดัจาํหน่ายและผลิตสินคา้ กลุ่มกิจการประกอบ
กิจการส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจการในประเทศต่าง ๆ ไดแ้ก่ ประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 
สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศศรีลังกา ประเทศออสเตรเลีย สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐโปรตุเกส และประเทศต่าง ๆ  
ในทวปีแอฟริกาใต ้เป็นตน้ 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

2.1 เกณฑ์ในการจดัทําข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ขอ้มูลทางการเงินหลกั 
(คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด)  
ไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทางการเงินจดัทําเป็นแบบย่อ บริษทัได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามข้อกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย
เป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.1 เกณฑ์ในการจดัทําข้อมูลทางการเงิน (ต่อ) 

 
ตัวเลขท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้เปรียบเทียบได้ถึงการแสดงรายการท่ีเปล่ียนไปในปีปัจจุบัน  
และใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีแทจ้ริงของรายการ มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ตามทีร่ายงานไว้เดมิ จัดประเภทรายการใหม่ จัดประเภทใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

งบแสดงฐานะการเงิน    
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5,058,819 1,015,299 6,074,118 
ลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาระยะยาว 4,708,883 (1,015,299) 3,693,584 
  
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามทีร่ายงานไว้เดมิ จัดประเภทรายการใหม่ จัดประเภทใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด    
   วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 168,821 (59,492) 109,329 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 100,455 59,492 159,947 
    
งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด    
   วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 330,980 (111,369) 219,611 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 196,926 111,369 308,295 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจดัทาํงบการเงิน 
สาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่าย
เป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2560  
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี  

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเด็น ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี  
 
- ความมีสาระสาํคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีทาํให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจรายการไดล้ดลง หากเป็น

รายการท่ีมีสาระสาํคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใหเ้พียงพอเพ่ืออธิบายผลกระทบท่ีมีต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงาน  
- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทดัท่ีระบุในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 อาจจาํเป็นตอ้งแสดงแยกจากกนัหาก

เก่ียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของการใชก้ารรวมยอด  
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบัตามลาํดบัการแสดงรายการใน 

งบการเงิน  
- รายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่  
โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ 1) ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนข้ึนว่าการคิดค่าเส่ือมราคา
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยอา้งอิงกบัรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม และ 2) แกไ้ขขอบเขตให้พืชท่ีให้ผลิตผลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตร
รวมอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนข้ึนสําหรับการเลือกใช้อตัรา 
คิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานวา่ให้ใชอ้ตัราผลตอบแทนของหน้ีสินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหน้ีสินท่ีมี
สกลุเงินท่ีสอดคลอ้งกบัสกุลเงินของหน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจากงานเป็นสาํคญั ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศท่ีหน้ีสินนั้นเกิดข้ึน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การแกไ้ขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือ
บริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559)  เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีให้ใชว้ิธี
ราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) ทั้งน้ีการเลือกใช้นโยบายบัญชีสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัย่อย  
การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใช้วิธีส่วนไดเ้สียจะตอ้งทาํโดยปรับปรุงงบการเงิน
ยอ้นหลงั 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ 1) ให้ทางเลือกเพ่ิมสําหรับกิจการท่ีไม่ใช่กิจการท่ีดาํเนิน
ธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน โดยในการบนัทึก
บญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกใน
การท่ีจะยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมตามท่ีบริษทัร่วมหรือการร่วม
คา้นั้น ๆ ใชอ้ยู ่หรือจะถอดการวดัมูลค่ายติุธรรมออกและแทนดว้ยการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ี
ดาํเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และ 2) เพ่ิมทางเลือกในการใช้วิธีส่วนได้เสียสําหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนถึงความหมายของการอา้งอิงใน
มาตรฐาน ไปยงั “ข้อมูลท่ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือท่ีอ่ืนในรายงานทางการเงินระหว่างกาล”  
ว่ากิจการท่ีใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนน้ีจะต้องอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยงัรายงานอ่ืนท่ีมีข้อมูลดังกล่าวอย่าง
เฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถเขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้นในลกัษณะและเวลาเดียวกนักบังบการเงินระหว่างกาล  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยให้มีการสนันิษฐานว่าการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
โดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานน้ีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดง
เหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นัน่คือรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้จาํกดัของมูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพย)์ หรือสามารถแสดงไดว้่ารายได้
และการใชป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีไดจ้ากสินทรัพยมี์ความสมัพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้ความชัดเจนเพิ่มเติมในกรณีท่ีสินทรัพย ์ 
(หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจาํหน่าย) ถูกจดัประเภทใหม่จาก “ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย” เป็น “ท่ีมีไวเ้พ่ือจ่ายให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของ” หรือถูกจดัประเภทใหม่
ในทางตรงกนัขา้มนั้น ไม่ถือวา่เป็นการเปล่ียนแปลงแผนการขายหรือแผนการจ่ายและไม่ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางการบนัทึกบญัชีสาํหรับ
การเปล่ียนแปลง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การปรับปรุงให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบั 1) ขอ้ยกเวน้ในการจดัทาํงบการเงินรวม
ว่าให้ใช้กบักิจการท่ีเป็นบริษทัใหญ่ขั้นกลางท่ีเป็นบริษทัย่อยของกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนด้วยเหมือนกนั และ 2) กิจการ 
ท่ีดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะต้องนําบริษทัย่อยท่ีไม่ใช่กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนและบริษทัย่อยดงักล่าวให้บริการหรือ 
มีกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุน มารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมดว้ย 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนมากข้ึนสําหรับ 1) การซ้ือส่วนไดเ้สียในการ
ดาํเนินงานร่วมกนัท่ีกิจกรรมของการดาํเนินงานร่วมกนันั้นประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ ให้ผูซ้ื้อนาํหลกัการบญัชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบติั 
และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมดาํเนินงานมีการซ้ือส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานร่วมกนัเพ่ิมข้ึนนั้น ส่วนได้เสียเดิมท่ีมีอยู่ในการดาํเนินงาน
ร่วมกนัจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่ หากร่วมดาํเนินงานยงัคงมีการควบคุมร่วมอยู ่ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการกาํหนดให้ชัดเจนยิ่งข้ึนให้กิจการท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจ 
ด้านการลงทุน ต้องเปิดเผยข้อมูลของบริษทัย่อยท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 12 แมไ้ม่ไดมี้การจดัทาํงบการเงินรวม 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพจิารณาวา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ  
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ  
มีดงัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
    ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ  
มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 
   กบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า 
 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
   (ปรับปรุง 2559) 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
   (ปรับปรุง 2559) 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
   (ปรับปรุง 2559) 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ  
   และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 
   สภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
   ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559)    (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) 
 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ 
   ปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19  
   เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

25 

 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ  
มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
3 การประมาณการ 

 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชีมาใช ้
และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ดุลยพินิจท่ีสําคญัท่ีจดัทาํโดยผูบ้ริหารในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูลท่ีสาํคญัในการประมาณการท่ีมีความไม่แน่นอนเป็นวิธีการเดียวกนักบัท่ีใชใ้นงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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4 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงวดัมูลค่าตามมูลค่ายติุธรรม จะถูกจดัประเภทตามระดบัของลาํดบัขั้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัต่อไปน้ี 
 
ขอ้มูลระดบัท่ี 1 : ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั  
ขอ้มูลระดบัท่ี 2 : ไดแ้ก่ ขอ้มูลนอกเหนือจากราคาอา้งอิงในตลาดซ้ือขายคล่องท่ีถูกรวมไวใ้นระดบัท่ี 1 ซ่ึงสามารถสังเกตการณ์ไดส้าํหรับสินทรัพย์

และหน้ีสินโดยทางตรง เช่น ราคาตลาด หรือโดยทางออ้ม เช่น ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาดสําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น 

ขอ้มูลระดบัท่ี 3 : ไดแ้ก่ ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าและรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ล้านบาท) 

 ข้อมูลระดบัที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
     

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
   - หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน 1,889 - - 1,889 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 

 ข้อมูลระดบัที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
     

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
   - หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน 25 - - 25 
 
เคร่ืองมือทางการเงินในระดบัท่ี 1 
 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีซ้ือขายกนัในตลาดซ้ือขายคล่อง จะใช้ราคาท่ีซ้ือขายในตลาด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  
ตลาดจะถือได้ว่าซ้ือขายคล่องหากราคาซ้ือขายในตลาดนั้นเกิดจากความสมคัรใจของทั้ งผูซ้ื้อและผูข้ายและสามารถหาราคาได้อยู่เสมอ 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่องเหล่าน้ีจะถูกจดัอยู่ในระดับท่ี 1 ซ่ึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ได้แก่ 
หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 
 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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5 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 
กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานที่รายงานสี่ส่วนงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมและสปา ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจค้าปลีก ส่วนงานที่รายงานในปีปัจจุบนัแบ่งตามส่วนงานที่นาํเสนอและไดร้ับการสอบทาน 
โดยผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน โดยรวมส่วนงานที่มีลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการที่คลา้ยคลึงกนัเขา้ดว้ยกนัตามที่เปิดเผยในขอ้มูลทางการเงินรวม ดงัต่อไปนี้ 
 

5.1 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 
 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน (ล้านบาท) 

  ธุรกิจอื่น  ๆที่เกี่ยวข้อง      

 ธุรกิจโรงแรมและสปา กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก ตดัรายการระหว่างกัน 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 ้ 11,583 12,612 3,309 2,530 11,697 11,568 1,878 1,753 (92) (44) 28,375 28,419 
             

ต้นทุน             

   รวมตน้ทุน (5,215) (4,486) (908) (770) (3,237) (3,318) (1,078) (1,030) - 34 (10,438) (9,570) 
             

กําไรขั้นต้น 6,368 8,126 2,401 1,760 8,460 8,250 800 723 (92) (10) 17,937 18,849 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบริหาร (4,098) (3,510) (1,191) (1,199) (6,513) (6,353) (681) (599) 92 10 (12,391) (11,651) 

กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงนิ ภาษเีงนิได้ ค่าเสื่อมราคา             
   และค่าตดัจาํหน่าย 2,270 4,616 1,210 561 1,947 1,897 119 124 - - 5,546 7,198 
คา่เสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (1,107) (977) (129) (117) (663) (637) (74) (68) - - (1,973) (1,799) 
ตน้ทุนทางการเงิน (593) (532) (90) (93) (175) (166) (8) (1) - - (866) (792) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 134 54 24 (7) 201 167 - - - - 359 214 

ผลการดาํเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 704 3,161 1,015 344 1,310 1,261 37 55 - - 3,066 4,821 

ภาษีเงินได ้ 45 (109) (121) (83) (224) (191) 6 (17) - - (294) (400) 

กําไรสุทธิ 749 3,052 894 261 1,086 1,070 43 38 - - 2,772 4,421 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
5.2 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 

 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน (ล้านบาท) 

 ธุรกิจโรงแรมและสปา 
ธุรกิจอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้อง 
กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก 

 
ตดัรายการระหว่างกัน 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 4,414 4,145 1,623 1,323 7,278 6,959 1,878 1,753 (92) (44) 15,101 14,136 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 2,926 2,784 - - 1,565 1,678 - - - - 4,491 4,462 
ประเทศสิงคโปร์ - - - - 1,001 1,181 - - - - 1,001 1,181 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 12 35 - 4 1,634 1,576 - - - - 1,646 1,615 
ประเทศมลัดีฟส์และสาธารณรัฐเอมิเรตส์ 1,004 916 - - 165 156 - - - - 1,169 1,072 
ประเทศโปรตุเกส 1,337 3,256 - - - - - - - - 1,337 3,256 

อื่น ๆ 1,890 1,476 1,686 1,203 54 18 - - - - 3,630 2,697 

รวม 11,583 12,612 3,309 2,530 11,697 11,568 1,878 1,753 (92) (44) 28,375 28,419 
            

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ             
ประเทศไทย 273 151 670 290 833 874 43 38 - - 1,819 1,353 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 132 31 - - 155 135 - - - - 287 166 
ประเทศสิงคโปร์ (18) - 4 4 (4) 28 - - - - (18) 32 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (22) 15 5 (4) 132 60 - - - - 115 71 
ประเทศมลัดีฟส์และสาธารณรัฐเอมิเรตส์ 381 456 - - 6 9 - - - - 387 465 
ประเทศโปรตุเกส 66 2,025 - - - - - - - - 66 2,025 

อื่น ๆ (63) 374 215 (29) (36) (36) - - - - 116 309 

รวม 749 3,052 894 261 1,086 1,070 43 38 - - 2,772 4,421 
 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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6 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ขั้นสุดทา้ย เงินลงทุนท่ีมีสาระสาํคญัในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้เปิดเผยในหมายเหตุ 9 
 

บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“MFG”) และบริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“MINOR”) เป็นบริษทัยอ่ย ดงันั้น 
บริษทัในเครือของ MFG และ MINOR จึงถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ     
     

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม     
บริษทัร่วม 105,921 92,795 - - 
กิจการร่วมคา้ 6,042 5,178 - - 

รวมรายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 111,963 97,973 - - 

     
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 205,472 - - 

รวมรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ - 205,472 - - 

     
รายได้ค่าเช่า     
บริษทัยอ่ย - - 18,965 19,768 
บริษทัร่วม 2,551 1,252 - - 
กิจการร่วมคา้ 3,962 2,745 - - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 46 37 - - 

รวมรายไดค่้าเช่า 6,559 4,034 18,965 19,768 

     
รายได้ค่าบริหารจดัการ     
บริษทัยอ่ย - - 20,770 158,956 
บริษทัร่วม 149,382 153,329 - 1,374 
กิจการร่วมคา้ 42,287 62,681 - 906 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,186 2,259 - - 

รวมรายไดค่้าบริหารจดัการ 192,855 218,269 20,770 161,236 

 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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6 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ (ต่อ)     
     

เงินปันผลรับ     
บริษทัยอ่ย - - 133,170 181,058 
บริษทัร่วม - - 122,562 157,154 

รวมเงินปันผลรับ - - 255,732 338,212 

     
ดอกเบีย้รับ     
บริษทัยอ่ย - - 816,492 702,797 
บริษทัร่วม 24,132 25,576 - - 
กิจการร่วมคา้ 33,753 27,370 - - 

รวมดอกเบ้ียรับ 57,885 52,946 816,492 702,797 

     
รายได้อ่ืน     

บริษทัยอ่ย - - 2,928 3,021 
บริษทัร่วม 101 66 - - 
กิจการร่วมคา้ 1,975 865 - - 

รวมรายไดอ่ื้น 2,076 931 2,928 3,021 

     
การซื้อสินค้าและบริการ     
     

ซื้อสินค้า     
บริษทัร่วม 62,887 48,801 - - 
กิจการร่วมคา้ 41,003 36,981 - - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42,855 60,834 - - 

รวมซ้ือสินคา้ 146,745 146,616 - - 

     
ค่าเช่า     
บริษทัยอ่ย - - 25,822 31,211 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,020 12,139 - - 

รวมค่าเช่า 13,020 12,139 25,822 31,211 

 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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6 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
การซื้อสินค้าและบริการ (ต่อ)     
     

ค่าบริการจดัการจ่าย     
บริษทัยอ่ย - - 30,298 29,223 

รวมค่าบริการจดัการจ่าย - - 30,298 29,223 

     
ค่าลิขสิทธ์ิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า     
บริษทัยอ่ย - - 2,216 319 

รวมค่าลิขสิทธ์ิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ - - 2,216 319 

     
ดอกเบีย้จ่าย     
บริษทัยอ่ย - - 18,707 12,639 

รวมดอกเบ้ียจ่าย - - 18,707 12,639 

     
ค่าใช้จ่ายอ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 1,429 1,449 
กิจการร่วมคา้ - 525 - - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,518 7,708 3,763 1,580 

รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน 5,518 8,233 5,192 3,029 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการและเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีจาํนวน 117 ลา้นบาท และ 
52 ลา้นบาท ตามลาํดบั (วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 : 105 ลา้นบาท และ 47 ลา้นบาท ตามลาํดับ) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ 
ระยะสั้น ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัและสวสัดิการอ่ืน 
 
 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

32 

 
6 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พันบาท พนับาท 

ยอดค้างชําระท่ีเกิดจากการขายและซื้อสินค้าและบริการ     
     

ก) ลูกหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 968,703 842,839 
บริษทัร่วม 396,982 328,669 3,900 4,755 
กิจการร่วมคา้ 238,314 257,805 320 7,633 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,436 3,060 10 5 

รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  638,732 589,534 972,933 855,232 
     

ข) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย  - - 50,242,822 39,243,653 
บริษทัร่วม 1,138,703 1,239,466 - - 

กิจการร่วมคา้ 4,576,642 4,499,168 - - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาว     

   แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,715,345 5,738,634 50,242,822 39,243,653 
     

บริษทัย่อย     
ยอดคงเหลือตน้งวด  - - 39,243,653 34,221,547 
เพ่ิมข้ึน  - - 11,089,560 5,034,712 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน - - (90,391) (12,606) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  - - 50,242,822 39,243,653 
     

บริษทัร่วม     
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,239,466 1,067,877 - - 
เพ่ิมข้ึน  41,776 226,216 - - 
การจดัประเภท - 32,732 - - 
รับชาํระคืน (86,693) (76,107) - - 

การแปลงค่างบการเงิน (55,846) (11,252) - - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,138,703 1,239,466 - - 
     

กิจการร่วมค้า     
ยอดคงเหลือตน้งวด 4,499,168 4,085,083 - - 
เพ่ิมข้ึน 526,300 685,568 - - 
รับชาํระคืน (234,163) (244,197) - - 

การแปลงค่างบการเงิน (214,663) (27,286) - - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 4,576,642 4,499,168 - - 
 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ และมีอตัรา
ดอกเบ้ียตามอตัราตลาดซ่ึงอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดรับชาํระคืนเม่ือทวงถามแต่กลุ่มบริษทั 
จะไม่เรียกชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวภายในระยะเวลา 12 เดือน 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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6 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับาท พนับาท พันบาท พนับาท 

     

ยอดค้างชําระท่ีเกิดจากการขายและซื้อสินค้าและบริการ (ต่อ)     
     

ค) เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 14)     
บริษทัยอ่ย  - - 19,140 40,849 
บริษทัร่วม 8,610 12,815 3 3 
กิจการร่วมคา้ 3,524 14,099 3 - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,794 109,217 55 1,803 

รวมเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 46,928 136,131 19,201 42,655 

     
ง) เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      

   (หมายเหตุ 15)     

บริษทัยอ่ย - - 2,458,009 2,317,924 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,458,009 2,317,924 

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

เพ่ิมข้ึน - - 140,085 775,031 

ยอดคงเหลือปลายงวด  - - 2,458,009 2,317,924 

     
บริษทัร่วม     
ยอดคงเหลือตน้งวด  - 18,795 - - 

จ่ายชาํระคืน - (18,795) - - 

ยอดคงเหลือปลายงวด  - - - - 

 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม และมีอตัราดอกเบ้ีย 
ตามอตัราตลาดซ่ึงอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์
 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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7 เงินลงทุนระยะยาว 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินลงทุนระยะยาว     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,888,642 24,766 24,894 23,041 
เงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนด 100,000 100,000 100,000 100,000 

เงินลงทุนทัว่ไป 44 44 - - 

รวมเงินลงทุนระยะยาว 1,988,686 124,810 124,894 123,041 

 
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด 24,766 23,041 
ลงทุนเพิม่ 2,044,983 - 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน (181,068) 1,853 

การแปลงค่างบการเงิน (39) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 1,888,642 24,894 

 
ข) เงินลงทุนทีถื่อจนครบกําหนด 

 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560   

ราคาตามบญัชีตน้งวด 100,000 100,000 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 100,000 100,000 

 
ค) เงินลงทุนทัว่ไป 

 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560   

ราคาตามบญัชีตน้งวด  44 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 44 - 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

หมุนเวยีน     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  2,370,492 2,537,420 25,847 31,645 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (167,372) (158,974) (274) (252) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ 2,203,120 2,378,446 25,573 31,393 
ส่วนของลูกหน้ีการคา้ตามสญัญาระยะยาว     
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 1,385,582 1,015,299 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 602,215 565,225 6,053 5,956 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,493,447 1,525,614 32,125 16,888 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 638,732 589,534 972,933 855,232 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,323,096 6,074,118 1,036,684 909,469 
     

ไม่หมุนเวยีน     
ลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาระยะยาว 4,641,085 4,673,549 - - 
หกั  รายไดด้อกเบ้ียรอการรับรู้ (559,240) (671,989) - - 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (251,941) (307,976) - - 

ลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาระยะยาว - สุทธิ 3,829,904 3,693,584 - - 
 

9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 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 6,723,600 6,692,163 2,767,067 2,767,067 

ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 2,737,934 2,693,889 5,484 5,484 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม     

   และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 9,461,534 9,386,052 8,846,043 8,846,043 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 6,073,492 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 6,073,492 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินระหวา่งกาล เป็นเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

  จดัตั้งขึน้ 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

     

บริษทั เจา้พระยา รีซอร์ท จาํกดั 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 เอม็ไอ สแควร์ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั หวัหิน วลิเลจ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั บา้นโบราณเชียงราย จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั สมุย วิลเลจ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั โคโค ปาลม์ โฮเต็ล แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั โกโก ้รีครีเอชัน่ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั สมุย  บีช คลบั โอนเนอร์ จาํกดั โรงแรมและใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“MFG”) ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 99.73 99.73 
บริษทั รอยลัการ์เดน้ พลาซ่า จาํกดั ศูนยก์ารคา้ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั เอม็ สปา อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (“MST”) ธุรกิจสปา ประเทศไทย 51(2) 51(2) 
บริษทั สมุย บีช เรสซิเดน้ท ์จาํกดั ขายอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั โกโก ้เรสซิเดน็ซ์ จาํกดั ขายอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จาํกดั (“MHG”) บริหารโรงแรม ประเทศไทย 27.80(3) 27.80(3) 
บริษทั ไมเนอร์ ซพัพลายเชน โซลูชัน่ จาํกดั บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชัน่ จาํกดั อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี ประเทศไทย 100 100 
บริษทั เจา้พระยา รีซอร์ท แอนด ์เรสซิเดน้ท ์จาํกดั โรงแรมและขายอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ 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 ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศมาเลเชีย 100 100 
Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมาเลเชีย 100 100 
AVC Club Developer Limited ขายหน่วยการเขา้พกั สาธารณรัฐมอริเชียส 100 100 
 ในสถานท่ีพกัผอ่น    
AVC Vacation Club Limited ขายหน่วยการเขา้พกั สาธารณรัฐมอริเชียส 100 100 
 ในสถานท่ีพกัผอ่น    
บริษทั ภูเกต็ บีช คลบั โอนเนอร์ จาํกดั บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษทั เอม็เอชจี ภูเกต็ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จาํกดั ธุรกิจบนัเทิง ประเทศไทย 100 100 
Minor Continental Holding (Mauritius) ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 100 100 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
(1) สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 45.30 เป็นการถือหุ้นทางตรงในบริษทั แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จาํกดั อีกร้อยละ 25.84 เป็นการถือหุ้น

ทางออ้มผ่านบริษทัยอ่ย 
(2) สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 51 เป็นการถือหุน้ทางตรงใน MST อีกร้อยละ 49 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผ่านบริษทัยอ่ย 
(3) สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 27.80 เป็นการถือหุน้ทางตรงใน MHG อีกร้อยละ 72.20 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผ่านบริษทัยอ่ย 
(4) สดัส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 91.35 เป็นการถือหุน้ทางตรงใน MINOR อีกร้อยละ 8.57 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผ่านบริษทัยอ่ย 
 
การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระดบัขอ้มูลทางการเงินรวมสําหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ประกอบดว้ย 
 
Sands Hotels Holdings (Namibia) (Propr ietary) Limited 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการไดซ้ื้อเงินลงทุนจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ
บริษทั Sands Hotels Holdings (Namibia) (Proprietary) Limited คิดเป็นจาํนวนเงิน 28.03 ลา้นแรนดข์องแอฟริกาใต ้หรือเทียบเท่า 
78.3 ลา้นบาททาํให้สดัส่วนการลงทุนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 100 
 
Jada Resor t and Spa (Pr ivate) Limited 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการไดล้งทุนเพ่ิมในหุ้นสามญัของบริษทั 
Jada Resort and Spa (Private) Limited จาํนวน 45.2 ลา้นหุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 รูปีศรีลงักา คิดเป็นจาํนวนเงิน 452 ลา้นรูปี
ศรีลงักา หรือเทียบเท่า 107.5 ลา้นบาท ทาํให้สดัส่วนการลงทุนเพิม่ข้ึนจากร้อยละ 84.6 เป็นร้อยละ 86.4 
 
Minor  Food (Seychelles) Limited 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี  1 ของปี  พ .ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท  Minor Food 
(Seychelles) Limited ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ จาํนวน 1.5 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นจาํนวนเงิน 
1.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 52.5 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 100 
 
Grab Food Ltd. (“Grab”) 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการซ้ือกิจการใน Grab โดยรายละเอียดการซ้ือกิจการ 
ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 24 
 
Minor  Hotel Group Gaborone (Proprietary) Limited 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการไดซ้ื้อเงินลงทุนจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ
บริษทั Minor Hotel Group Gaborone (Proprietary) Limited คิดเป็นจาํนวนเงิน 68 ลา้นแรนด์แอฟริกาใต ้หรือเทียบเท่า 177.4 ลา้นบาท 
ทาํใหส้ดัส่วนการลงทุนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 64 เป็นร้อยละ 80 
 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
Over  Success Enterpr ise Pte. Ltd. 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทั Over Success Enterprise Pte. Ltd. 
คิดเป็นจาํนวนเงิน 187 ลา้นหยวน หรือเทียบเท่า 927.7 ลา้นบาท ทาํใหส้ดัส่วนการลงทุนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 69.2 เป็นร้อยละ 85.9 
 
MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd. 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัได้ลงทุนเพ่ิมในหุ้นสามญัของ MHG Desaru Hotel  
Sdn. Bhd. จาํนวน 4.2 ลา้นหุ้น โดยมีมูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นจาํนวนเงิน 4.2 ลา้นริงกิตมาเลเซีย หรือเทียบเท่า  
33.1 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 60 
 
MHG Desaru Villa Sdn. Bhd. 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามญัของ MHG Desaru Villa  
Sdn. Bhd. จาํนวน 1.8 ลา้นหุ้น โดยมีมูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นจาํนวนเงิน 1.8 ลา้นริงกิตมาเลเซีย หรือเทียบเท่า  
14.2 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 60 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 6,692,163 2,767,067 
ลงทุนเพิม่ 64,117 - 
จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม  (2,635) - 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 220,885 - 

เงินปันผลรับ (250,930) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 6,723,600 2,767,067 

 
 
 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

บริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  

 
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 
กลุ่มกิจการ 

(ร้อยละ) 

   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ 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 ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 50 50 
   Investment Limited     
Zanzibar Tourism and Hospitality ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน 50 50 
   Investment Limited     
Sizzler China Pte. Ltd. เจา้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศสิงคโปร์ 50 50 
บริษทั ซีเลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ จาํกดั ขายอาหารและ ประเทศไทย 51(1) 51(1) 
 เคร่ืองด่ืม    
Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนาม 30.4 30.4 
บริษทั ซูม่า กรุงเทพ จาํกดั ขายอาหารและ ประเทศไทย 51(2) 51(2) 
 เคร่ืองด่ืม    
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั ขายอาหารและ ประเทศไทย 35.7 35.7 
   (มหาชน) (“S&P”) เคร่ืองด่ืม    
Rani Minor Holding Limited โรงแรม สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 25 25 
Serendib Hotels PLC โรงแรม ประเทศศรีลงักา 23.4 21.8 
MHG Lesotho (Proprietary) Limited โรงแรม ประเทศเลโซโท 46.9 37.5 
Veneziano Coffee (NSW) Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย - 21.6 
 เคร่ืองด่ืม    
Veneziano (SA) Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 12.3 12.3 
 เคร่ืองด่ืม    
บริษทั นายณ์ แอนด ์อาร์จีพ ี ขายอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 40 40 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั      
Breadtalk Group Limited ขายอาหารและ ประเทศสิงคโปร์ 14.1 14.1 
 เคร่ืองด่ืม    
(1) กลุ่มบริษทัไม่มีอาํนาจควบคุมเหนือบริษทั ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จาํกดั แมว้่ากลุ่มบริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวในอตัรา

ร้อยละ 51 จึงถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษทัร่วมและใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวในข้อมูล 
ทางการเงินรวม 

(2) สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษทั ซูม่า กรุงเทพ จาํกดั เท่ากบัร้อยละ 51 แต่ตามสัญญาของการถือหุ้น กลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียง

เพียงร้อยละ 35 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
บริษทั ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

     

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท  ขายอาหารและ ประเทศไทย 35.7 35.7 
   จาํกดั (มหาชน) (“S&P”) เคร่ืองด่ืม    
 
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 
 
MHG Lesotho (Proprietary) Limited 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั MHG Lesotho (Proprietary) Limited 
คิดเป็นจาํนวนเงิน 19 ล้านแรนด์ของแอฟริกาใต้ หรือเทียบเท่า 51.3 ล้านบาท ทําให้สัดส่วนการลงทุนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 37.5  
เป็นร้อยละ 46.9 
 
Breadtalk Group Limited (ในประเทศสิงคโปร์) 
 
กลุ่มกิจการทาํการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาสุทธิของบริษทั Breadtalk Group Limited (ในประเทศ
สิงคโปร์) ตามส่วนไดเ้สียร้อยละ 13.98 เสร็จสมบูรณ์ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2560 ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับาท 
  

สินทรัพย ์ 2,587,901 

หน้ีสิน (1,512,599) 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าตามสดัส่วนของการลงทุน 1,075,302 

 
ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุนจาํนวน 1,023 ลา้นบาท และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าตามสัดส่วนของการลงทุนคิดเป็น  
1,075 ลา้นบาท ทาํให้เกิดส่วนต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดเ้ฉพาะส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทัสูงกว่า
ตน้ทุนของเงินลงทุนเป็นจาํนวน 52 ลา้นบาท 
 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,693,889 5,484 
ลงทุนเพิม่ 84,968 - 
ขายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (76,712) - 
เปล่ียนแปลงสถานะเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 24) (56,831) - 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 138,488 - 
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (39,231)  
เงินปันผลรับ (18,747) - 
การจดัประเภทใหม่ 11,551 - 

การแปลงค่างบการเงิน 559 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 2,737,934 5,484 

 
 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

รายละเอียดของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ มีดงัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงินรวม  

   

สัดส่วนในส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ  
(ร้อยละ) 

   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

     

บริษทั ไมข้าว เวเคชัน่ วลิล่า จาํกดั อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี ประเทศไทย 50 50 
บริษทั มายเซล ดอท ซีโอ ดอท  การจดัจาํหน่าย ประเทศไทย 50.1 50.1 
   ทีเอช จาํกดั     
Harbour Residences Oaks Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั 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 ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 50 50 
บริษทั พีแคน เดอลุกซ์ ผลิตส่วนผสมอาหาร ประเทศไทย 49.9 49.9 
   (ประเทศไทย) จาํกดั     
The Food Theory Group Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 50 50 
Liwa Minor Food & Beverage LLC ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 49 49 
Rani Minor Holding II Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 49 49 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จาํกดั โรงเรียนสอนทาํอาหาร ประเทศไทย 43.8 40 
บริษทั บีทีเอม็ (ไทยแลนด)์ จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 50 50 
บริษทั เอม็เอชจี เอน็พาร์ค  ขายอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลอปเมน้ท ์จาํกดั     
MHG Signity Assets Holding ลงทุนในบริษทัอ่ืน สาธารณรัฐมอริเชียส 50 50 
   (Mauritius) Limited     
บริษทั ภทัรา ฟายน์ ไทยคูซีน จาํกดั ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม สหราชอาณาจกัร 50 50 
PT Wika Realty Minor Development โรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 50 50 
MHG GP Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 50 50 
2015 CM Investors Corporation ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกาะเคยแ์มน 50 50 
บริษทั อวาดีนะ ฮิลส์ จาํกดั ขายอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 50 - 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ)  

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ 
30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 

     

บริษทั ไมข้าว เวเคชัน่ วลิล่า จาํกดั อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี ประเทศไทย 50 50 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้สาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 
 
บริษทั เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จาํกัด 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการได้ลงทุนเพิ่มในบริษทั เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จาํกัด 
จาํนวน 150,000 หุ้นโดยมีมูลค่ามีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการลงทุนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 
40.0 เป็นร้อยละ 43.8 
 
Per Aquum management DMCC และ Per Aquum Maldives Private Limited 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการขายเงินลงทุนใน Per Aquum management DMCC  
และ Per Aquum Maldives Private Limited ดว้ยมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 76.7 ลา้นบาท โดยไม่มีกาํไรขาดทุนจากรายการดงักล่าว 
 
บริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จํากัด 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัได้ลงทุนเพิ่มใน บริษทั บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จาํกดั 
จาํนวน 250,000 หุ้นโดยมีมูลค่ามีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท โดยสัดส่วนการลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 50 
ตามเดิม 
 
บริษทั อวาดนีะ ฮิลส์ จํากัด 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยของกลุ่มบริษทัได้ลงทุนใน บริษทั อวาดีนะ ฮิลส์ จํากัด จํานวน 25,000 หุ้น 
โดยมีมูลค่ามีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 25 ลา้นบาท โดยสดัส่วนการลงทุนเป็นร้อยละ 50 
 
บริษัท ภัทรา ฟายน์ ไทยคูซีน จํากัด 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมใน บริษทั ภทัรา ฟายน์ ไทยคูซีน จาํกดั 
จาํนวน 400,000 หุ้นโดยมีมูลค่ามีตราไวหุ้้นละ 1 ปอนด์ คิดเป็นจาํนวนเงิน 400,000 ปอนด์ หรือเทียบเท่า 17.8 ลา้นบาท โดยสัดส่วน
การลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 50 ตามเดิม 
 
 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 
  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 923,036 
ซ้ือสินทรัพย ์ 6,223 
ตดัจาํหน่าย - สุทธิ (61) 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 11) 39,187 

ค่าเส่ือมราคา (37,512) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 930,873 

 
11 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 48,698,893 269,487 
ซ้ือสินทรัพย ์ 2,917,972 29,305 
สินทรัพยไ์ดม้าจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 24) 29,433 - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (21,450) (260) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (32,844) (20) 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (หมายเหตุ 10) (39,187)  
โอนไปบญัชีอ่ืน (64,958) (45) 
ค่าเส่ือมราคา (1,760,342) (47,992) 
กลบัรายการการดอ้ยค่า (1,853) - 

การแปลงค่างบการเงิน 80,146 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 49,805,810 250,475 

 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการไดใ้ชท่ี้ดินและอาคารซ่ึงมีมูลค่า 99.5 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,601.5 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 
100.7 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,610.8 ลา้นบาท) เพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ (หมายเหตุ 15) 
 

 

 
ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท 
ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย ล้านบาท 

    

ภาระผูกพนัเก่ียวกบัสญัญาก่อสร้างและ    
   การซ้ือสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 214.1 11.7 - 
ภาระผูกพนัเก่ียวกบัสญัญาก่อสร้างและ    
   การซ้ือสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 157.3 14.6 - 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 

 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  18,483,497 40,194 
ซ้ือสินทรัพย ์ 125,981 46 
สินทรัพยไ์ดม้าจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 24) 87,874 - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (36,590) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (4,849) - 
ค่าตดัจาํหน่าย (136,201) (585) 

การแปลงค่างบการเงิน (124,990) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 18,431,312 3,065 

 
กลุ่มกิจการไดใ้ช้สิทธิในการบริหารสินทรัพยซ่ึ์งมีมูลค่า 143.1 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 3,744.9 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 143.1  
ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 3,710.5 ลา้นบาท) เพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ (หมายเหตุ 15)  
 
ณ  วนัท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันจากสัญญาในสิทธิการบริหารสินทรัพย์มูลค่า 2.8 ล้านเหรียญออสเตรเลีย  
หรือเทียบเท่า 73.2 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 2.8 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 72.6 ลา้นบาท) 
 

13 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า  
 

 

 
ข้อมูลทางการเงินรวม 

พนับาท 

ข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,984,700 1,246 
ซ้ือสินทรัพย ์ 58,203 - 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (371) - 
ค่าตดัจาํหน่าย (66,317) (309) 

การแปลงค่างบการเงิน (3,055) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 1,973,160 937 

 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 2,099,648 2,502,049 6,943 16,894 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 41,165 126,899 15,001 32,603 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 5,763 9,232 4,200 10,052 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,265,685 3,657,456 353,489 372,041 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 210,183 116,365 - - 

เจา้หน้ีอ่ืน 1,331,100 1,163,456 13,914 18,915 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6,953,544 7,575,457 393,547 450,505 

 
15 เงินกู้ยืม 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

หมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 84,233 93,586 - - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,094,952 1,029,952 3,447,514 430,000 

รวม 4,179,185 1,123,538 3,447,514 430,000 
     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 2,458,009 2,317,924 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
   ภายในหน่ึงปี 9,928 8,443 - - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,568,692 2,389,121 - - 

รวม 1,578,620 2,397,564 - - 
     

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,800,000 4,300,000 5,800,000 4,300,000 
     

รวมเงินกูย้มืหมุนเวียน 11,557,805 7,821,102 11,705,523 7,047,924 
     

ไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 11,113 11,575 - - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21,976,576 20,498,862 12,790,882 3,818,903 

หุน้กู ้ 20,000,000 21,500,000 20,000,000 21,500,000 

รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวียน 41,987,689 42,010,437 32,790,882 25,318,903 
     

รวมเงินกู้ยืม 53,545,494 49,831,539 44,496,405 32,366,827 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด 22,887,983 3,818,903 
การกูย้มืเพ่ิม 9,831,546 9,116,972 
การจ่ายชาํระคืน (9,114,244) (50,139) 
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 3,815 - 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (22,213) (94,854) 

การแปลงค่างบการเงิน (41,619) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 23,545,268 12,790,882 

 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีสาระสาํคญัท่ีรวมอยูใ่นขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ จาํนวน 23,545 ลา้นบาท และ 12,791 ลา้นบาท ตามลาํดบั ประกอบดว้ย 
 
ก) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัจาํนวนทั้งส้ิน 2,000 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี และ 

จะชาํระเงินคืนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 
 
ข) เงินกูย้มืจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัจาํนวนทั้งส้ิน 40.6 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ีย 

BBSY 6 เดือน บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคืนในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563  
 
ค) เงินกูย้มืจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัจาํนวนทั้งส้ิน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ีย 

LIBOR บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคืนภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
ง) เงินกูย้มืจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัจาํนวนทั้งส้ิน 238 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ีย 

LIBOR ต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคืนในระหวา่งปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 
 
จ) เงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัจาํนวนทั้ งส้ิน 28.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลกัประกัน โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ีย LIBOR ต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคืนในปี พ.ศ. 2562 
 
ฉ) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวน 104.5 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนัโดยมีอตัรา

ดอกเบ้ีย Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชําระเงินคืนภายในเดือนสิงหาคม  
พ.ศ. 2563  



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 
 

ช) เงินกูย้มืจากธนาคาร 3 แห่งของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง จาํนวนทั้งส้ิน 160.2 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้มืท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ีย Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนดงัน้ี  
 

ยอดเงินต้น   
(ล้านเหรียญออสเตรเลีย)  กําหนดชําระเงิน 

 

121.7  ไตรมาสละไม่เกิน 2 ลา้นเหรียญออสเตรเลียเป็นเวลา 5 ปี 
38.5  ไตรมาสละไม่เกิน 2 ลา้นเหรียญออสเตรเลียเป็นเวลา 3 ปี 

160.2   
 

บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุัญญาเงินกูย้มื เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัดว้ย อาคาร
และสิทธิในการบริหารสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยแห่งนั้น (หมายเหตุ 11 และหมายเหตุ 12) 
 

ซ) เงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกู้ยืมท่ีมีหลกัประกัน 
โดยมีอตัราดอกเบ้ีย 3 เดือน LIBOR บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุกไตรมาสจาํนวน 18 งวด งวดละ 
0.27 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเร่ิมชาํระคืนงวดแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 
 

ฌ) เงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงจํานวนทั้ งส้ิน 35 ล้านเหรียญออสเตรเลียเป็นเงินกู้ยืมท่ีมีหลักประกัน 
โดยมีอตัราดอกเบ้ีย 3 เดือน Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 

 

ญ) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 21 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัโดยมีอตัรา
ดอกเบ้ีย 30 วนั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนในระหว่างปี พ.ศ. 2559 
ถึง พ.ศ. 2572 

 

ฎ) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 26 ลา้นเหรียญสหรัญอเมริกา เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนัโดย 
มีอตัราดอกเบ้ีย 3 เดือน LIBOR บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยเร่ิมชาํระคืนงวดแรกเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 

 

ฏ) เงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 9.5 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนัโดย 
มีอัตราดอกเบ้ีย 30 วนั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกําหนดชําระคืนภายใน 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

ฐ) เงินกูย้มืจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 2.6 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัโดยมีอตัรา
ดอกเบ้ีย 30 วนั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกําหนดชําระคืนภายในเดือนตุลาคม  
พ.ศ. 2561 

 

ฑ) เงินกูย้มืจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 997 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัโดยมีอตัราดอกเบ้ีย MLR 
ลบดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคืนในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 

 

ฒ) เงินกูย้มืจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 4 ลา้นเหรียญยโูร เป็นเงินกูย้มืท่ีมีหลกัประกนัโดยมีอตัราดอกเบ้ีย  
3 เดือน Euribor บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
หุ้นกู้  
 
หุน้กูป้ระกอบดว้ย 
 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม   
ระยะเวลา พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

วันทีอ่อก กําหนดชําระคืน (ปี) ล้านบาท ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ เง่ือนไข 
 

ธนัวาคม 2553 ธนัวาคม 2560 7 1,000 1,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
มีนาคม 2554 มีนาคม 2661  7 1,500 1,500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ตุลาคม 2554 ตุลาคม 2564 10 300 300  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ตุลาคม 2554 ตุลาคม 2561 7 500 500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
สิงหาคม 2555 สิงหาคม 2560 5 1,800 1,800  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
สิงหาคม 2555 สิงหาคม 2565 10 2,700 2,700  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ธนัวาคม 2555 ธนัวาคม 2560 5 1,500 1,500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
มีนาคม 2557 มีนาคม 2562 5 4,500 4,500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2563 5 4,000 4,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2568 10 4,000 4,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
มีนาคม 2559 มีนาคม 2564 5 2,800 2,800  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

มีนาคม 2559 มีนาคม 2574 15 1,200 1,200  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
รวมหุน้กู ้  25,800 25,800 

 
หุ้นกูท้ั้ งหมดดงักล่าวขา้งตน้มีเง่ือนไขของขอ้กาํหนดและสิทธิของผูถื้อหุ้นกู้ซ่ึงไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและข้อจาํกัดบางประการ เช่น การดาํรง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น การจ่ายเงินปันผลและการจาํหน่ายจ่ายโอนหรือจาํนาํทรัพยสิ์นอนัเป็นสาระสําคญัท่ีใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจหลกั 
 
ท่ีประชุมสามญัของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติมในวงเงินไม่เกิน  
45,000 ลา้นบาท 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทัมีหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกและเสนอขายเป็นจาํนวนเงิน 19,200 ลา้นบาท ตามมติผูถื้อหุน้ขา้งตน้ 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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16 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 จํานวน  ส่วนเกิน  
 หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม 

 พันหุ้น พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560     
ยอดคงเหลือตน้งวด 4,410,368 4,410,368 7,639,594 12,049,962 
การออกหุน้โดยการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิในหุ้นสามญั      

   (หมายเหตุ 17) 135 135 4,755 4,890 

ยอดคงเหลือปลายงวด 4,410,503 4,410,503 7,644,349 12,054,852 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 จํานวน  ส่วนเกิน  
 หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม 

 พันหุ้น พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560     
ยอดคงเหลือตน้งวด 4,410,368 4,410,368 7,613,942 12,024,310 
การออกหุน้โดยการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิในหุ้นสามญั      

   (หมายเหตุ 17) 135 135 4,755 4,890 

ยอดคงเหลือปลายงวด 4,410,503 4,410,503 7,618,697 12,029,200 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทุนจดทะเบียนทั้งหมดประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 4,621.8 ลา้นหุ้น (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : จาํนวน  
4,621.8 ล้านหุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าหุ้นละ 1  บาท โดยมีหุ้นสามัญจาํนวน 4,410.5 ล้านหุ้น (วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : จาํนวน 4,410.4 ล้านหุ้น)  
ท่ีไดอ้อกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 
 
 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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17 ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

 
กลุ่มกิจการไดม้ีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามญัให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทั โดยผ่านการอนุมตัิจากการประชุมผูถ้ือหุ้น กลุ่มกิจการไม่ไดบ้นัทึกตน้ทุนสําหรับมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าที่แทจ้ริงของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ซื้อหุ้นสามญัดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้ 
 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 

 พ.ศ. 2559 ลดลงระหว่างงวด พ.ศ. 2560 

   

 
 

กําหนดวนัทีใ่ช้สิทธ ิ

 
 

จํานวนคงเหลือ 

 
 

ใช้สิทธ ิ

 อัตราการใช้สิทธิ 
ซื้อหุ้นสามญัต่อ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ  

หุ้นสามญั 
ออกเพิม่ 

ระหว่างงวด 

 ราคาในการ 
ใช้สิทธิซื้อ 
หุ้นสามญั  

 
 

จํานวนเงนิ 

 
 

จํานวนคงเหลือ 
ออกโดย จัดสรรให้แก่ วนัทีอ่นุมตัิ ครั้งแรก ครั้งสุดท้าย หน่วย หน่วย  1 หน่วย  หุ้น บาท  พนับาท หน่วย 

      

บริษทั ผูถ้ือหุน้เดิม (MINT - W5) 20 พฤศจิกายน 25 กมุภาพนัธ์ 3 พฤศจิกายน        

  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 192,187,384 (122,247) 1.1 134,472 36.36 4,890 192,065,137 

 รวมการออกโดยบริษทั    192,187,384 (122,247)  134,472  4,890 192,065,137 

 
 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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18 รายได้อ่ืน 

 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดค่้าขนส่ง 93,440 77,529 - - 
รายไดจ้ากการขายของสมนาคุณ 83,369 71,458 - - 
รายไดค่้าท่ีปรึกษา 99,488 107,047 - - 
รายไดค่้าเช่า 79,593 87,119 18,245 19,048 
รายไดค่้าซ่อมบาํรุง 26,388 25,575 - - 
รายไดค่้าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการคา้ 95,703 100,963 - - 
รายไดจ้ากการสนบัสนุนการขายจากผูผ้ลิต 125,492 113,770 - - 
ขายวตัถุดิบใหแ้ฟรนชายส์ 24,703 24,519 - - 
กาํไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม  - 1,932,021 - - 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของการเปล่ียน     
   สถานะเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - 135,608 - - 
อ่ืน ๆ 335,180 308,289 5,246 17,995 

รวมรายไดอ่ื้น 963,356 2,983,898 23,491 37,043 

 
19 ภาษเีงินได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลไดต้ั้งคา้งจ่ายโดยใชว้ิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บักาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึน อตัราเฉล่ียภาษีเงินไดข้องบริษทัเป็นร้อยละ 0  ต่อปี เน่ืองจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้
 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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20 กําไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 

 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีชําระแล้ว 
และออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด 
 
ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียไดป้รับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยถือว่าหุ้นสามญัเทียบเท่า
ปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสามญัทั้งหมด 
 
ในการคาํนวณจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเพ่ิมข้ึนหากมีการใช้สิทธิ บริษทัคาํนวณว่าหากนาํเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีเหลืออยูด่งักล่าวมาซ้ือหุ้นสามญักลบัคืนในราคาตลาดถวัเฉล่ียของงวดเพ่ือกาํหนดจาํนวนหุ้นสามญัท่ีตอ้งออกเพ่ิม แลว้นาํจาํนวนหุ้นสามญั
ส่วนเพ่ิมดงักล่าวมารวมกบัหุน้สามญัท่ีมีอยู ่ทั้งน้ีไม่มีการปรับปรุงใด ๆ ในกาํไรสุทธิ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

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

 พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีใช ้     

   ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น - สุทธิ 4,410,471 4,404,469 4,410,449 4,403,423 
     

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด     

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 9,089 12,710 - 1,131 

หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 9,089 12,710 - 1,131 
     

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีใช ้     

   ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด 4,419,560 4,417,179 4,410,449 4,404,554 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

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

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั      

   (พนับาท) 736,792 731,851 2,661,247 4,306,639 
     

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.1671 0.1662 0.6034 0.9780 
     

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.1667 0.1657 0.6034 0.9778 

 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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20 กําไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

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

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั      

   (พนับาท) 230,054 324,802 406,368 376,823 
     

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.0522 0.0737 0.0921 0.0856 
     

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.0521 0.0735 0.0921 0.0856 

 
21 ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 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 บริษทัตอ้งจดัสรรสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหักขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั สํารองดงักล่าวเป็นสํารองท่ีไม่สามารถ
จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นได ้
 

22 เงินปันผล 
 
เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้การอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 
0.35 บาท สําหรับผูถื้อหุ้นเดิมและผูถื้อหุ้นหลกัทรัพยท่ี์ไดใ้ช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั (MINT-W5) จาํนวนรวมไม่เกิน 4,622 ลา้นหุ้น 
โดยการจ่ายปันผลรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,618 ลา้นบาท เงินปันผลจาํนวน 1,544 ลา้นบาทจ่ายให้แก่ผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้การอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 
0.35 บาท สําหรับผูถื้อหุ้นเดิมและผูถื้อหุ้นหลกัทรัพยท่ี์ไดใ้ช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั (MINT-W5) จาํนวนรวมไม่เกิน 4,622 ลา้นหุ้น 
โดยการจ่ายปันผลรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,618 ลา้นบาท เงินปันผลจาํนวน 1,540 ลา้นบาทจ่ายให้แก่ผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
 
 
 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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23 หนังสือคํา้ประกัน 

 

กลุ่มกิจการและบริษทัไดใ้หห้นงัสือคํ้าประกนัต่อไปน้ีในการดาํเนินธุรกิจปกติ 
 
 วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ล้าน ล้าน 

       เหรียญ     เหรียญ 
      เหรียญ เรียล     เรียล 
  เหรียญ เหรียญ   อาหรับ บราซิล  เหรียญ เหรียญ  บราซิล 

 บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี ยูโร หยวน เอมเิรตส์ เลียน บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร เลียน 
             

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกให ้             
   บุคคลภายนอก 1,017.0 8.0 11.2 0.3 133.1 18.3 - 623.3 3.4 - - - 
หนงัสือคํ้าประกนัท่ีกลุ่มกิจการออก             
   ใหแ้ก่สถาบนัการเงินเพ่ือคํ้าประกนั             
   สินเช่ือของกลุ่มกิจการ 4,690.4 362.2 139.5 16.2 125.0 - 5.0 2,876.8 124.2 139.5 15.0 5.0 

 
 วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 ล้าน ล้าน 

       เหรียญ     เหรียญ 
      เหรียญ เรียล     เรียล 
  เหรียญ เหรียญ   อาหรับ บราซิล  เหรียญ เหรียญ  บราซิล 

 บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี ยูโร หยวน เอมเิรตส์ เลียน บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร เลียน 
             

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกให ้             
   บุคคลภายนอก 1,021.7 11.1 11.6 0.3 130.3 15.0 - 626.8 3.1 - - - 
หนงัสือคํ้าประกนัท่ีกลุ่มกิจการออก             
   ใหแ้ก่สถาบนัการเงินเพ่ือคํ้าประกนั             
   สินเช่ือของกลุ่มกิจการ 6,418.1 463.0 144.5 16.2 125.0 - 5.0 4,624.5 463.0 144.5 15.0 5.0 

 

24 การซื้อกิจการ 
 

Grab Food Limited 
 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้แปลงเงินให้กู้ยืมแก่ Bangkok Living Ltd. (“BLL”) ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทั Grab Food 
Limited เป็นหุ้นสามัญจาํนวน 1.1 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 1.10 ลา้นปอนด์สเตอริง หรือเทียบเท่า 56.83 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 
การลงทุนร้อยละ 70  
 

บริษทัดงักล่าวจึงถือเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการและถูกรวมในขอ้มูลทางการเงินรวมของกลุ่มกิจการนบัตั้งแต่วนัท่ีมีอาํนาจควบคุม 
 

รายละเอียดการลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 
 

  พนับาท 
   

ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุน  56,831 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสดัส่วนของการลงทุน  20,836 

ราคาซ้ือสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีสุทธิ (แสดงรวมในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน)   35,995 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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24 การซื้อกิจการ (ต่อ) 

 

Grab Food Limited (ต่อ) 
 

มูลค่าตามบญัชีตามส่วนไดเ้สียร้อยละ 70 ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าจากการลงทุน มีดงัน้ี 
 

  พนับาท 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  13,231 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  109 
สินคา้คงเหลือ  939 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   29,433 
สินทรัพยอ่ื์น  4,654 

หน้ีสิน  (18,600) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท่ี์ไดม้า  29,766 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  (8,930) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสดัส่วนของการลงทุน  20,836 
 

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือกิจการขา้งตน้ เป็นราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการอยูร่ะหว่าง
การประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าให้เสร็จส้ิน โดยจะปรับปรุงรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินให้เป็นมูลค่ายติุธรรมและราคา
ท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุนเม่ือการขั้นตอนเหล่าน้ีเสร็จส้ิน ผลต่างระหว่างตน้ทุนการไดม้าของสินทรัพยก์บัมูลค่ายติุธรรมจะนาํไปปรับปรุงกบั 
ค่าความนิยมหรือกาํไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม 
 
Metropolis Auckland 
 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการไดเ้ขา้ซ้ือสินทรัพยด์าํเนินงานท่ีตั้งอยูใ่นประเทศนิวซีแลนด์ เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 
11.19 ลา้นเหรียญนิวซีแลนด ์หรือเทียบเท่ามูลค่า 278.21 ลา้นบาท รายการดงักล่าวถือเป็นรายการรวมธุรกิจ 
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าจากการลงทุน มีดงัน้ี 
 

  พันบาท 
   

สินทรัพยด์าํเนินงาน  306,917 
หน้ีสิน  (21,154) 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์ไดม้า  285,763 
 

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือกิจการขา้งตน้ เป็นมูลค่ายติุธรรมท่ีประเมินเบ้ืองตน้ ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าราคาท่ี
ตกลงซ้ือขาย เป็นจาํนวน 7.55 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการอยูร่ะหว่างการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีไดม้าใหเ้สร็จส้ิน โดยจะปรับปรุงรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมและราคาท่ีตกลงซ้ือขายเม่ือขั้นตอนเหล่าน้ีเสร็จส้ิน  
 

25 เหตุการณ์ภายหลังวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษทัออกขายหุน้กูเ้ป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและจะชาํระคืนในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2570 


