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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

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

กรุงเทพฯ :  ชั้น 16 อำคำรเบอร์ล่ียคุเกอร์ 99 ซอย รูเบีย ถ.สุขมุวทิ 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110  
พทัยำ : 218/2-4 หมู่ 10 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20260  
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 
 

กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลกัในดำ้นกำรลงทุน กำรประกอบกิจกำรโรงแรม ภตัตำคำร และกำรจดัจ ำหน่ำยและผลิตสินคำ้ กลุ่มกิจกำรประกอบ
กิจกำรส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจกำรในประเทศต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ประเทศสิงคโปร์ สำธำรณรัฐประชำชนจีน สำธำรณรัฐมลัดีฟส์ 
สำธำรณรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ประเทศศรีลงักำ ประเทศออสเตรเลีย สหพนัธ์สำธำรณรัฐบรำซิล สำธำรณรัฐโปรตุเกส ประเทศต่ำง ๆ ในทวีป
แอฟริกำใต ้และสหรำชอำณำจกัร เป็นตน้ 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหวำ่งกำลและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม พ.ศ. 2561 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหวำ่งกำลและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ขอ้มูลทำงกำรเงินหลกั 
(คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ และงบกระแสเงินสด)  
ไดน้ ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปีซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน ส่วนหมำยเหตุ
ประกอบข้อมูลทำงกำรเงินจดัท ำเป็นแบบย่อ บริษทัได้เปิดเผยหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินเพิ่มเติมตำมข้อก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทย
เป็นหลกั 
 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักับนโยบำยกำรบญัชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
ส ำหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 

รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหวำ่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบักำรแสดงรำยจ่ำย
เป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดวำ่จะได ้
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

ตวัเลขท่ีน ำมำแสดงเปรียบเทียบไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อให้เปรียบเทียบไดถึ้งกำรแสดงรำยกำรท่ีเปล่ียนไปในงวดปัจจุบนั และ 
ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีแทจ้ริงของรำยกำร มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 ตำมทีร่ำยงำนไว้เดมิ จัดประเภทรำยกำรใหม่ หลงัจัดประเภทใหม่ 

 พนับำท พนับำท พนับำท 

งบก ำไรขำดทุนส ำหรับงวดสำมเดือน    
   ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560    
รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและบริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 5,222,981 259,623 5,482,604 
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำร 259,623 (259,623) - 
    

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย ์ 645,543 (645,543) - 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 84,916 (84,916) - 
รำยไดจ้ำกกิจกำรบนัเทิง 25,902 (25,902) - 
รำยไดจ้ำกธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม - 756,361 756,361 
    

รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 4,972,251 408,562 5,380,813 
รำยไดจ้ำกกำรใหสิ้ทธิแฟรนชำยส์ 408,562 (408,562) - 
    

ตน้ทุนขำยอสงัหำริมทรัพย ์ 124,102 (124,102) - 
ตน้ทุนโดยตรงของกำรใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 68,768 (68,768) - 
ตน้ทุนโดยตรงของกิจกำรบนัเทิง 13,202 (13,202) - 
ตน้ทุนโดยตรงของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม - 206,072 206,072 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 3,602,736 197,780 3,800,516 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 3,463,385 (197,780) 3,265,605 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ตำมทีร่ำยงำนไว้เดมิ จัดประเภทรำยกำรใหม่ หลงัจัดประเภทใหม่ 

 พนับำท พนับำท พนับำท 

งบก ำไรขำดทุนส ำหรับงวดสำมเดือน    
   ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560    
รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและบริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 110,485 10,322 120,807 
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำร 10,322 (10,322) - 
    

รำยไดจ้ำกกิจกำรบนัเทิง 26,442 (26,442) - 
รำยไดจ้ำกธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม - 26,442 26,442 
    

ตน้ทุนโดยตรงของกิจกำรบนัเทิง 15,006 (15,006) - 
ตน้ทุนโดยตรงของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม - 18,118 18,118 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 104,483 (3,112) 101,371 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

ตวัเลขท่ีน ำมำแสดงเปรียบเทียบไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อให้เปรียบเทียบไดถึ้งกำรแสดงรำยกำรท่ีเปล่ียนไปในงวดปัจจุบนั และ 
ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีแทจ้ริงของรำยกำร มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 ตำมทีร่ำยงำนไว้เดมิ จัดประเภทรำยกำรใหม่ หลงัจัดประเภทใหม่ 

 พนับำท พนับำท พนับำท 

งบก ำไรขำดทุนส ำหรับงวดหกเดือน    
   ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560    
รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและบริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 10,911,110 586,809 11,497,919 
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำร 586,809 (586,809) - 
    

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำริมทรัพย ์ 2,575,056 (2,575,056) - 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 164,915 (164,915) - 
รำยไดจ้ำกกิจกำรบนัเทิง 51,774 (51,774) - 
รำยไดจ้ำกธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม - 2,791,745 2,791,745 
    

รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม 10,178,218 845,583 11,023,801 
รำยไดจ้ำกกำรใหสิ้ทธิแฟรนชำยส์ 845,583 (845,583) - 
    

ตน้ทุนขำยอสงัหำริมทรัพย ์ 768,771 (768,771) - 
ตน้ทุนโดยตรงของกำรใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 121,202 (121,202) - 
ตน้ทุนโดยตรงของกิจกำรบนัเทิง 20,604 (20,604) - 
ตน้ทุนโดยตรงของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม - 910,577 910,577 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 7,439,061 416,003 7,855,064 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 6,370,023 (416,003) 5,954,020 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ตำมทีร่ำยงำนไว้เดมิ จัดประเภทรำยกำรใหม่ หลงัจัดประเภทใหม่ 

 พนับำท พนับำท พนับำท 

งบก ำไรขำดทุนส ำหรับงวดหกเดือน    
   ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560    
รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและบริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 242,332 20,770 263,102 
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำร 20,770 (20,770) - 
    

รำยไดจ้ำกกิจกำรบนัเทิง 52,854 (52,854) - 
รำยไดจ้ำกธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม - 52,854 52,854 
    

ตน้ทุนโดยตรงของกิจกำรบนัเทิง 30,416 (30,416) - 
ตน้ทุนโดยตรงของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม - 36,493 36,493 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 225,044 (6,077) 218,967 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินของ
กิจกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีกำรอธิบำยให้ชัดเจนในเร่ืองวิธีกำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินได้รอตดับญัชีกรณี 
มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมท่ีมีจ  ำนวนต ่ำกวำ่มูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัด้วยมูลค่ำยุติธรรมมีมูลค่ำต ่ำกว่ำฐำนภำษีของสินทรัพยน์ั้ น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน จะถือว่ำ 

มีผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีเกิดข้ึน 
- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิษฐำนว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยใ์นมูลค่ำท่ีสูงกว่ำ

มูลค่ำตำมบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีข้อจ ำกัดเก่ียวกับแหล่งท่ีมำของก ำไรทำงภำษี ท่ีสำมำรถใช้ประโยชน์สินทรัพยภ์ำษีเงินได ้

รอตดับญัชีไดเ้ฉพำะในประเภทท่ีก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้งน ำไป
ประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใชห้ักภำษีท่ีเกิดจำกกำรกลบัรำยกำรของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช ้
หกัภำษีนั้น  

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนว่ำกำรเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบติักบัส่วนไดเ้สียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย ตำมขอบเขตของมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้กำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนเหล่ำน้ีและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่ำวข้ำงต้นไม่มีผลกระทบ 
ท่ีมีนยัส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถือปฎิบติัก่อน 
วนับงัคบัใช ้
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ไดใ้หข้อ้ก ำหนดส ำหรับกำรรับรู้รำยได ้โดยใหใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี
แทนมำตรฐำนต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 
 
หลกักำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ีอำ้งอิงหลกักำรวำ่  
 
• รำยไดจ้ะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรได้โอนไปยงัลูกคำ้ ซ่ึงแนวคิดของกำรควบคุมไดถู้กน ำมำใช้แทนแนวคิด 

ของควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
• กิจกำรรับรู้รำยไดเ้พื่อแสดงกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรท่ีสญัญำใหลู้กคำ้ในจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่

จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรนั้นๆ  
 
กิจกำรรับรู้รำยไดต้ำมหลกักำรส ำคญัตำมขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
• ขั้นท่ีหน่ึง  : ระบุสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
• ขั้นท่ีสอง  : ระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญำ 
• ขั้นท่ีสำม  : ก ำหนดรำคำของรำยกำร 
• ขั้นท่ีส่ี  : ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญำ 
• ขั้นท่ีหำ้  : รับรู้รำยไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถือปฎิบติัก่อน 
วนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลงัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 
เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบ
สะสมยอ้นหลงักบัก ำไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมตน้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีประกอบ
กบักำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม กลุ่มกิจกำรจะเร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรกส ำหรับรอบระยะเวลำ
รำยงำนท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหำรก ำลงัอยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบในรำยละเอียดจำกกำร 
น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

 
3 กำรประมำณกำร 

 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีมำใช ้
และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ดุลยพินิจท่ีส ำคญัท่ีจดัท ำโดยผูบ้ริหำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและแหล่งท่ีมำของ
ขอ้มูลท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรท่ีมีควำมไม่แน่นอนเป็นวธีิกำรเดียวกนักบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 

4 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงวดัมูลค่ำตำมมูลค่ำยติุธรรม จะถูกจดัประเภทตำมระดบัของล ำดบัขั้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัต่อไปน้ี 
 
ขอ้มูลระดบัท่ี 1 : ไดแ้ก่ รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั  
ขอ้มูลระดบัท่ี 2 : ไดแ้ก่ ขอ้มูลนอกเหนือจำกรำคำอำ้งอิงในตลำดซ้ือขำยคล่องท่ีถูกรวมไวใ้นระดบัท่ี 1 ซ่ึงสำมำรถสังเกตกำรณ์ไดส้ ำหรับสินทรัพย์

และหน้ีสินโดยทำงตรง เช่น รำคำตลำด หรือโดยทำงออ้ม เช่น ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำตลำดส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้น 

ขอ้มูลระดบัท่ี 3 : ไดแ้ก่ ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดอ้ำ้งอิงจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดจ้ำกตลำด 
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4 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำและรับรู้ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (ล้ำนบำท) 

 ข้อมูลระดบัที ่1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม 
     

ณ วนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย 28,522 - - 28,522 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (ล้ำนบำท) 

 ข้อมูลระดบัที ่1 ข้อมูลระดบัที ่2 ข้อมูลระดบัที ่3 รวม 
     

ณ วนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย 26 - - 26 
 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบัท่ี 1 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีซ้ือขำยกนัในตลำดซ้ือขำยคล่อง จะใช้รำคำท่ีซ้ือขำยในตลำด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
ตลำดจะถือได้ว่ำซ้ือขำยคล่องหำกรำคำซ้ือขำยในตลำดนั้นเกิดจำกควำมสมคัรใจของทั้งผูซ้ื้อและผูข้ำยและสำมำรถหำรำคำได้อยู่เสมอ 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีซ้ือขำยในตลำดซ้ือขำยคล่องเหล่ำน้ีจะถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 1 ซ่ึงเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ได้แก่ 
หลกัทรัพยป์ระเภทตรำสำรทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย 
 
 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
กลุ่มกิจกำรเปิดเผยส่วนงำนท่ีรำยงำนส่ีส่วนงำน ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมและสปำ ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำรและธุรกิจคำ้ปลีก ส่วนงำนท่ีรำยงำนในปีปัจจุบนัแบ่งตำมส่วนงำนท่ีน ำเสนอและไดรั้บกำรสอบทำน 
โดยผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน โดยรวมส่วนงำนท่ีมีลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีคลำ้ยคลึงกนัเขำ้ดว้ยกนัตำมท่ีเปิดเผยในขอ้มูลทำงกำรเงินรวม ดงัต่อไปน้ี 
 

5.1 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน (ล้ำนบำท) 
  ธุรกจิอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง     
 ธุรกจิโรงแรมและสปำ กบัธุรกจิโรงแรม ธุรกจิร้ำนอำหำร ธุรกจิค้ำปลกี ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

รำยได้             

   รวมรำยได ้ 14,181 11,583 2,796 3,309 11,895 11,697 2,137 1,878 (103) (92) 30,906 28,375 
             

ต้นทุน             

   รวมตน้ทุน (5,744) (5,215) (610) (908) (3,240) (3,237) (1,180) (1,078) - - (10,774) (10,438) 

             

ก ำไรขั้นต้น 8,437 6,368 2,186 2,401 8,655 8,460 957 800 (103) (92) 20,132 17,937 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร (5,163) (4,098) (1,443) (1,191) (6,656) (6,513) (802) (681) 103 92 (13,961) (12,391) 

ก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงนิ ภำษีเงินได้ ค่ำเส่ือมรำคำ             
   และค่ำตัดจ ำหน่ำย 3,274 2,270 743 1,210 1,999 1,947 155 119 - - 6,171 5,546 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,351) (1,107) (88) (129) (707) (663) (84) (74) - - (2,230) (1,973) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (596) (593) (94) (90) (215) (175) (10) (8) - - (915) (866) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้ 78 134 74 24 148 201 - - - - 300 359 

ผลกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงนิได้ 1,405 704 635 1,015 1,225 1,310 61 37 - - 3,326 3,066 

ภำษีเงินได ้ (112) 45 (69) (121) (160) (224) - 6 - - (341) (294) 

ก ำไรสุทธิ 1,293 749 566 894 1,065 1,086 61 43 - - 2,985 2,772 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
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26 

 
5 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
5.2 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมศิำสตร์ 

 
 ส ำหรับงวดหกดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน (ล้ำนบำท) 

 ธุรกจิโรงแรมและสปำ 
ธุรกจิอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
กบัธุรกจิโรงแรม ธุรกจิร้ำนอำหำร ธุรกจิค้ำปลกี ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

รำยได้             
ประเทศไทย 5,051 4,414 941 1,623 7,777 7,278 2,137 1,878 (103) (92) 15,803 15,101 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 2,962 2,926 - - 1,380 1,565 - - - - 4,342 4,491 
ประเทศสิงคโปร์ - - - - 817 1,001 - - - - 817 1,001 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน 53 12 - - 1,559 1,634 - - - - 1,612 1,646 
สำธำรณรัฐมลัดีฟส์และสำธำรณรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 982 1,004 - - 222 165 - - - - 1,204 1,169 
ประเทศโปรตุเกส 1,617 1,337 - - - - - - - - 1,617 1,337 

อ่ืน ๆ 3,516 1,890 1,855 1,686 140 54 - - - - 5,511 3,630 

รวม 14,181 11,583 2,796 3,309 11,895 11,697 2,137 1,878 (103) (92) 30,906 28,375 

             
ก ำไร(ขำดทุน)             
ประเทศไทย 387 144 296 670 949 833 61 43 - - 1,693 1,690 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 61 132 - - 100 155 - - - - 161 287 
ประเทศสิงคโปร์ (36) (18) (5) 4 (9) (4) - - - - (50) (18) 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน 23 (22) 13 5 30 132 - - - - 66 115 
สำธำรณรัฐมลัดีฟส์และสำธำรณรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 471 510 - - 17 6 - - - - 488 516 
ประเทศโปรตุเกส 74 66 - - - - - - - - 74 66 

อ่ืน ๆ 313 (63) 262 215 (22) (36) - - - - 553 116 

รวม 1,293 749 566 894 1,065 1,086 61 43 - - 2,985 2,772 
 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
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6 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ขั้นสุดทำ้ย เงินลงทุนท่ีมีสำระส ำคญัในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้เปิดเผยในหมำยเหตุ 9 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บริษัทย่อย     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร - - 38,834 39,735 
เงินปันผลรับ - - 114,289 133,170 
ดอกเบ้ียรับ - - 1,222,346 816,492 
รำยไดอ่ื้น - - 1,936 2,928 
กำรซ้ือสินคำ้และบริกำร - - (554) - 
ค่ำบริกำรจ่ำย - - (68,105) (58,336) 
ดอกเบ้ียจ่ำย - - (19,276) (18,707) 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน - - (1,115) (1,429) 
     

บริษัทร่วม     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 231,881 257,854 - - 
เงินปันผลรับ - - 140,311 122,562 
ดอกเบ้ียรับ 24,056 24,132 - - 
รำยไดอ่ื้น 1,315 101 - - 
กำรซ้ือสินคำ้และบริกำร (92,254) (62,887) - - 
     

กจิกำรร่วมค้ำ     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 73,761 52,291 10,000 - 
ดอกเบ้ียรับ 48,338 33,753 13,980 - 
รำยไดอ่ื้น 676 1,975 - - 
กำรซ้ือสินคำ้และบริกำร (38,705) (41,003) - - 
     

กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 319,954 1,232 - - 
กำรซ้ือสินคำ้และบริกำร (43,925) (42,855) - - 
ค่ำบริกำรจ่ำย (14,346) (13,020) - - 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน (12,795) (5,518) (10,331) (3,763) 
 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรและเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 มีจ  ำนวน 156 ลำ้นบำท และ  
60 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 : 117 ลำ้นบำท และ 52 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวเป็นผลประโยชน์ 
ระยะสั้น ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัและสวสัดิกำรอ่ืน 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
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6 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ยอดค้ำงช ำระทีเ่กดิจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร     
     

ก) ลูกหนีก้จิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 1,256,897 1,047,532 
บริษทัร่วม 402,868 365,836 3,950 3,947 
กิจกำรร่วมคำ้ 415,461 351,224 12,381 4,354 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,760 10,301 23 21 

รวมลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 8) 851,089 727,361 1,273,251 1,055,854 
     

ข) เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย  - - 83,884,972 55,516,550 
บริษทัร่วม 1,161,411 1,163,189 - - 

กิจกำรร่วมคำ้ 4,824,244 5,011,194 554,950 414,933 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,985,655 6,174,383 84,439,922 55,931,483 

     
กำรเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
     

บริษัทย่อย     
ยอดยกมำตน้งวด - - 55,516,550 39,243,653 
เพิ่มข้ึน  - - 31,922,159 16,990,842 
รับช ำระคืน - - (3,938,790) - 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน - - 385,053 (717,945) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - - 83,884,972 55,516,550 
     

บริษัทร่วม     
ยอดยกมำตน้งวด 1,163,189 1,239,466 - - 
เพิ่มข้ึน  31,593 105,215 - - 
รับช ำระคืน (46,626) (86,693) - - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 13,255 (94,799) - - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 1,161,411 1,163,189 - - 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ยอดค้ำงช ำระทีเ่กดิจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร (ต่อ)     
     

ข) เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ)     
     

กจิกำรร่วมค้ำ     
ยอดยกมำตน้งวด 5,011,194 4,499,168 414,933 - 
เพิ่มข้ึน 178,302 1,114,113 152,711 417,627 
จดัประเภทใหม่ (46,557) - - - 
รับช ำระคืน (367,662) (235,090) (15,000) - 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน - - 2,306 (2,694) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 48,967 (366,997) - - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 4,824,244 5,011,194 554,950 414,933 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกลุเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ และมีอตัรำดอกเบ้ีย
ตำมอัตรำตลำดซ่ึงอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบ้ียธนำคำรพำณิชย์ เงินให้กู้ยืมดังกล่ำวมีก ำหนดรับช ำระคืนเม่ือทวงถำมแต่กลุ่มกิจกำรจะ 
ไม่เรียกช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวภำยในระยะเวลำ 12 เดือน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ค) เจ้ำหนีก้จิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั      
บริษทัยอ่ย  - - 23,220 35,351 
บริษทัร่วม 11,832 16,071 3 3 
กิจกำรร่วมคำ้ 21,237 9,887 - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,187 31,752 1,855 670 

รวมเจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 14) 57,256 57,710 25,078 36,024 

 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 

30 

 
6 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ยอดค้ำงช ำระทีเ่กดิจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร (ต่อ)     
     

ง) เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทัยอ่ย - - 1,821,613 1,707,307 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

    (หมำยเหตุ 15) - - 1,821,613 1,707,307 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั แสดงไดด้งัน้ี 
 
บริษัทย่อย     
ยอดยกมำตน้งวด  - - 1,707,307 2,317,924 
เพิ่มข้ึน - - 603,522 - 
จ่ำยช ำระคืน - - (411,006) (548,079) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน     

   ท่ียงัไม่เกิดข้ึน - - (78,210) (62,538) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด  - - 1,821,613 1,707,307 

 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ยเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ มีก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม 
และมีอตัรำดอกเบ้ียตำมอตัรำตลำดซ่ึงอำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบ้ียธนำคำรพำณิชย ์
 

7 เงนิลงทุนทัว่ไป 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิลงทุนระยะส้ัน     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ - 1,695,238 - - 

รวมเงินลงทุนระยะสั้น - 1,695,238 - - 
     

เงนิลงทุนระยะยำว     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย 28,521,527 29,940 25,553 28,555 

เงินลงทุนทัว่ไป 67 67 - - 

รวมเงินลงทุนระยะยำว 28,521,594 30,007 25,553 28,555 
 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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7 เงนิลงทุนทัว่ไป (ต่อ) 
 

ก) เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือค้ำ 
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 1,695,238 - 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน (1,669,045) - 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 25,665 - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (51,858) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - - 

 
ข) เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 

 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 29,940 28,555 
เพิ่มข้ึน 28,325,842 - 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน (10) (10) 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย (280,808) (2,992) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 446,563 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 28,521,527 25,553 

 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนในหุ้นของบริษทั NH Hotel Group S.A. (“NHH”)  
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์มดริด ประเทศสเปน โดยกำรซ้ือหุ้นจ ำนวน 116.9 ลำ้นหุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 747.5 ลำ้น
เหรียญยโูร หรือเทียบเท่ำ 28,326 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 29.8  ของทุนจดทะเบียนของ NHH 
 
บริษัทย่อยดังกล่ำวยงัได้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นเพิ่มเติมตำมสัญญำซ้ือขำยหุ้นอีก จ ำนวน 32.9 ล้ำนหุ้นใน NHH คิดเป็นจ ำนวนเงินรวม  
197.6 ลำ้นเหรียญยโูร (หรือประมำณ 7,735 ลำ้นบำท) คิดเป็นสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.4 ของทุนจดทะเบียน ภำยใตเ้ง่ือนไขตำมสัญญำว่ำ
รำยกำรน้ีจะสมบูรณ์ภำยหลงัได้รับกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีจะจดัข้ึนในวนัท่ี 9 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ทั้งน้ี  
สิทธิในกำรซ้ือหุน้เพิ่มเติมตำมสญัญำซ้ือขำยหุน้ไดก้ ำหนดเง่ือนไขบำงประกำรซ่ึงกลุ่มกิจกำรตอ้งปฏิบติัตำม 
 
นอกจำกน้ีบริษทัยอ่ยดงักล่ำวยงัอยูร่ะหวำ่งกระบวนกำรเขำ้ท ำรำยกำรเสนอซ้ือหุน้เพิ่มเติมของ NHH ผำ่นตลำดหลกัทรัพยแ์มดริด ประเทศ
สเปน ภำยใตข้อ้จ  ำกดัตำมขอ้บงัคบัในกำรเขำ้ท ำรำยกำรเสนอซ้ือหุ้นผ่ำนตลำดหลกัทรัพยแ์มดริด ประเทศสเปน ท ำใหก้ลุ่มกิจกำรยงัไม่มี
อ ำนำจควบคุมหรืออิทธิพลอยำ่งมีสำระส ำคญัในบริษทัดงักล่ำว 
 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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7 เงนิลงทุนทัว่ไป (ต่อ) 
 

ค) เงนิลงทุนทัว่ไป 
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด  67 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 67 - 

 
8 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

หมุนเวยีน     
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน - ยอดรวม 2,875,307 2,938,380 20,926 31,428 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (184,254) (160,934) (62) (294) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน - สุทธิ 2,691,053 2,777,446 20,864 31,134 
ส่วนของลูกหน้ีกำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - สุทธิ 2,766,305 2,310,666 - - 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,100,247 820,434 15,216 11,233 
ลูกหน้ีอ่ืน 2,440,650 1,625,662 49,397 22,915 

ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 851,089 727,361  1,273,251 1,055,854 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 9,849,344 8,261,569 1,358,728 1,121,136 
     

ไม่หมุนเวยีน     
ลูกหน้ีกำรคำ้ตำมสัญญำระยะยำว 4,014,972 3,954,721 - - 
หกั  รำยไดด้อกเบ้ียรอกำรรับรู้ (455,552) (522,720) - - 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (128,878) (194,063) - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ตำมสัญญำระยะยำว - สุทธิ 3,430,542 3,237,938 - - 

 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ  

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
บริษทัยอ่ย - - 6,171,579 6,073,492 
บริษทัร่วม 7,073,264 7,087,166 2,779,663 2,767,067 
ส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ 3,557,622 3,542,425 5,484 5,484 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม     
   และส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ 10,630,886 10,629,591 8,956,726 8,846,043 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร 
 พนับำท 
  

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561  
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 6,073,492 
ลงทุนเพิ่ม 98,087 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 6,171,579 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

บริษทัยอ่ยท่ีถูกถือหุน้ทำงตรงโดยบริษทัมีดงัน้ี 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   สัดส่วนของกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 
  จดัตั้งขึน้ 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

บริษทั ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษทั เจำ้พระยำ รีซอร์ท จ ำกดั โรงแรมและศูนยก์ำรคำ้ ประเทศไทย 81.24 81.24 
บริษทั หวัหิน รีซอร์ท จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จ ำกดั (“MTR”) โรงแรม ประเทศไทย 45.30(1) 45.30(1) 
บริษทั สมุย รีซอร์ท แอนด ์สปำ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั โรงแรมรำชด ำริ จ ำกดั (มหำชน) โรงแรม ประเทศไทย 99.22 99.22 
บริษทั เอม็ไอ สแควร์ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั หวัหิน วิลเลจ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั บำ้นโบรำณเชียงรำย จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั สมุย วิลเลจ จ ำกดั อยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี ประเทศไทย 100 100 
บริษทั โคโค ปำลม์ โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั โกโก ้รีครีเอชัน่ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั สมุย  บีช คลบั โอนเนอร์ จ ำกดั โรงแรมและใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 99.73 99.73 
บริษทั รอยลักำร์เดน้ พลำซ่ำ จ ำกดั ศูนยก์ำรคำ้ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั เอม็ สปำ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (“MST”) ธุรกิจสปำ ประเทศไทย 100 51(2) 
บริษทั สมุย บีช เรสซิเดน้ท ์จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั โกโก ้เรสซิเดน็ซ์ จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จ ำกดั (“MHG”) บริหำรโรงแรม ประเทศไทย 27.80(3) 27.80(3) 
บริษทั ไมเนอร์ ซพัพลำยเชน โซลูชัน่ จ ำกดั บริหำรงำนจดัซ้ือ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชัน่ จ ำกดั อยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี ประเทศไทย 100 100 
บริษทั เจำ้พระยำ รีซอร์ท แอนด ์เรสซิเดน้ท ์จ ำกดั โรงแรมและขำยอสงัหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“MINOR”) จ ำหน่ำยสินคำ้ ประเทศไทย 91.35(4) 91.35(4) 
RGR International Limited บริหำรจดักำร หมู่เกำะบริติชเวอร์จิน  100 100 
R.G.E. (HKG) Limited บริหำรจดักำร ฮ่องกง 100 100 
M&H Management Limited บริหำรจดักำร ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   
Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศมำเลเชีย 100 100 
Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมำเลเชีย 100 100 
AVC Club Developer Limited ขำยหน่วยกำรเขำ้พกั ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
 ในสถำนท่ีพกัผอ่น มอริเชียส   
AVC Vacation Club Limited ขำยหน่วยกำรเขำ้พกั ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
 ในสถำนท่ีพกัผอ่น มอริเชียส   
บริษทั ภูเกต็ บีช คลบั โอนเนอร์ จ ำกดั บริหำรจดักำร ประเทศไทย 100 100 
บริษทั เอม็เอชจี ภูเกต็ จ ำกดั (“MHGP”) โรงแรม ประเทศไทย 77.77(5) 100 
บริษทั ไมเนอร์ สกำย ไรเดอร์ จ ำกดั ธุรกิจบนัเทิง ประเทศไทย 100 100 
Minor Continental Holding (Mauritius) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   
 

(1) สดัส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 45.30 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MTR อีกร้อยละ 25.84 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผำ่นบริษทัยอ่ย 
(2) สดัส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 51 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MST อีกร้อยละ 49 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผำ่นบริษทัยอ่ย 
(3) สดัส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 27.80 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MHG อีกร้อยละ 72.20 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผำ่นบริษทัยอ่ย 
(4) สดัส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 91.35 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MINOR อีกร้อยละ 8.57 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผำ่นบริษทัยอ่ย 
(5) สดัส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 77.77 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MHGP อีกร้อยละ 22.23 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผำ่นบริษทัยอ่ย 
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ก) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย  
 

บริษัท เอม็ สปำ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั 
 

ในระหวำ่งไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สำมญัของบริษทั เอม็ สปำ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั จำกบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
ของกลุ่มกิจกำร จ ำนวน 200,899 หุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 38 ลำ้นบำท โดยสัดส่วนกำรลงทุนเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 
 

บริษัท โคโค ปำล์ม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ ำกดั  
 

ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัช ำระหุ้นสำมญัเต็มจ ำนวนของบริษทั โคโค ปำล์ม โฮเต็ล แอนด์  รีสอร์ท จ ำกดั คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 60 ลำ้นบำท โดยสดัส่วนกำรลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 100 ตำมเดิม 
 

MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd. 
 

ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรไดล้งทุนเพิ่มในหุ้นสำมญัของ MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd. 
จ  ำนวน 10.23 ลำ้นหุ้น โดยมีมูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 1 ริงกิตมำเลเซีย คิดเป็นจ ำนวนเงิน 10.23 ลำ้นริงกิตมำเลเซีย หรือเทียบเท่ำ 83 ลำ้นบำท 
สดัส่วนกำรลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 60 ตำมเดิม 
 

MHG Desaru Villa Sdn. Bhd. 
 

ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรไดล้งทุนเพิ่มในหุ้นสำมญัของ MHG Desaru Villa Sdn. Bhd. 
จ ำนวน 3.7 ลำ้นหุ้น โดยมีมูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 1 ริงกิตมำเลเซีย คิดเป็นจ ำนวนเงิน 3.7 ลำ้นริงกิตมำเลเซีย หรือเทียบเท่ำ 30 ลำ้นบำท สัดส่วน
กำรลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 60 ตำมเดิม 
 

บริษทั เอม็เอชจี ภูเกต็ จ ำกดั  
 

ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนในหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ของบริษทั เอ็มเอชจี  
ภูเก็ต จ  ำกดั จ  ำนวน 543,000 หุน้ โดยมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 543 ลำ้นบำท กำรลงทุนเพิ่มน้ีท ำให้สัดส่วนกำร
ลงทุนของบริษทัลดลงจำกร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 77.77 อยำ่งไรกต็ำม สดัส่วนกำรลงทุนของกลุ่มกิจกำรยงัคงเป็นร้อยละ 100 
 

Benihana Holding Pte. Ltd. 
 

ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรซ้ือกิจกำรใน Benihana Holding Pte. Ltd. โดยรำยละเอียด
กำรซ้ือกิจกำรไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 23 
 

Over Success Enterprise Pte. Ltd. 
 

ในระหวำ่งไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรไดล้งทุนเพิ่มในหุ้นสำมญัของ Over Success Enterprise Pte. Ltd. 
จ  ำนวนเงิน 33 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือเทียบเท่ำ 1,030 ลำ้นบำท โดยสดัส่วนกำรลงทุนเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 85.9 เป็นร้อยละ 100 
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ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 7,087,166 2,767,067 
ลงทุนเพิ่ม 20,685 12,596 
จดัประเภทใหม่ (3,822) - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 212,401 - 
เงินปันผลรับ (243,166) - 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 7,073,264 2,779,663 
 
บริษทัร่วมมีดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

  

 
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 
กลุ่มกจิกำร 
(ร้อยละ) 

   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

Arabian Spa (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปำ สำธำรณรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 49 49 
Eutopia Private Holding Limited    โรงแรม สำธำรณรัฐมลัดีฟส์ 50 50 
Tanzania Tourism and Hospitality ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน 50 50 
   Investment Limited     
Zanzibar Tourism and Hospitality ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน 50 50 
   Investment Limited     
Sizzler China Pte. Ltd. เจำ้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศสิงคโปร์ 50 50 
บริษทั ซีเลค เซอร์วสิ พำร์ทเนอร์ จ  ำกดั (“SSP”) ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 51(1) 51(1) 

Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนำม 30.4 30.4 
บริษทั ซูม่ำ กรุงเทพ จ ำกดั (“Zuma”) ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 51(2) 51(2) 

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 35.9 35.7 
Rani Minor Holding Limited โรงแรม สำธำรณรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 25 25 
Serendib Hotels PLC โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 25 25 
MHG Lesotho (Proprietary) Limited โรงแรม ประเทศเลโซโท 46.9 46.9 
บริษทั นำยณ์ แอนด ์อำร์จีพี  ขำยอสังหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย 40 40 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั      

      Breadtalk Group Limited (“Breadtalk”) ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 14.2(3) 14.1(3) 

      Cardamom Tented Camp Co., Ltd. โรงแรม รำชอำณำจกัรกมัพูชำ 35 35 
 
(1) กลุ่มกิจกำรไม่มีอ ำนำจควบคุมเหนือ SSP แมว้ำ่กลุ่มกิจกำรถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำวในอตัรำร้อยละ 51 จึงถือวำ่บริษทัดงักล่ำวเป็นบริษทั

ร่วมและใชว้ธีิส่วนไดเ้สียในกำรบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัดงักล่ำวในขอ้มูลทำงกำรเงินรวม 
(2) สดัส่วนของกำรถือหุน้ใน Zuma เท่ำกบัร้อยละ 51 แต่ตำมสญัญำของกำรถือหุน้ กลุ่มกิจกำรมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 35 
(3) สดัส่วนของกำรถือหุน้ในบริษทั Breadtalk Group Limited เท่ำกบัร้อยละ 14.2 อยำ่งไรกต็ำม กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอยำ่งมีสำระส ำคญั

ในบริษทัร่วมดงักล่ำว 
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ข) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   สัดส่วนของกำรถือหุ้น (ร้อยละ) 

   30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท  ขำยอำหำรและ ประเทศไทย 35.9 35.7 
   จ ำกดั (มหำชน)  เคร่ืองด่ืม    
 
กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทุนในบริษทัร่วมส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 
 
บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
 
ในระหว่ำงไตรมำสของปี พ.ศ. 2561 บริษทัได้ลงทุนเพิ่มในบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) จ  ำนวน 733,300 หุ้น คิดเป็น 
จ ำนวนเงิน 13 ลำ้นบำท โดยสดัส่วนกำรลงทุนไดเ้พิ่มข้ึนจำกร้อยละ 35.7 เป็นร้อยละ 35.9 
 
Breadtalk Group Limited  
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดล้งทุนเพิ่มในบริษทั Breadtalk Group Limited จ ำนวน 198,000 หุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
0.3 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือเทียบเท่ำ 8 ลำ้นบำท โดยสดัส่วนกำรลงทุนไดเ้พิ่มข้ึนจำกร้อยละ 14.1 เป็นร้อยละ 14.2 
 

ค) ส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 3,542,425 5,484 
ลงทุนเพิ่ม 7,650 - 
เงินลงทุนไดม้ำจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 23) 9,152 - 
เปล่ียนสถำนะเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (11,127) - 
ส่วนแบ่งก ำไรในกิจกำรร่วมคำ้ 87,376 - 
ส่วนแบ่งขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจำกเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ (77,316) - 
เงินปันผลรับ (538) - 
รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 3,557,622 5,484 
 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
รำยละเอียดของเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  

   

สัดส่วนในส่วนได้เสียของกลุ่มกจิกำร  
(ร้อยละ) 

   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

บริษทั ไมข้ำว เวเคชัน่ วิลล่ำ จ  ำกดั อยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี ประเทศไทย 50 50 
บริษทั มำยเซล ดอท ซีโอ ดอท  กำรจดัจ ำหน่ำย ประเทศไทย 50.1 50.1 
   ทีเอช จ ำกดั     
Harbour Residences Oaks Ltd. บริหำรดำ้นท่ีพกัอำศยั ประเทศนิวซีแลนด ์ - 50 
PH Resorts (Private) Ltd.  โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 49.9 49.9 
MHG Deep Blue Financing บริหำรจดักำร สำธำรณรัฐมอริเชียส 50 50 
O Plus E Holdings Private Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน สำธำรณรัฐมลัดีฟส์ 50 50 
บริษทั พีแคน เดอลุกซ์ ผลิตส่วนผสมอำหำร ประเทศไทย 49.9 49.9 
   (ประเทศไทย) จ ำกดั     
The Food Theory Group Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ - 50 
Liwa Minor Food & Beverage LLC ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม สำธำรณรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 49 49 
Rani Minor Holding II Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน สำธำรณรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 49 49 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย คูซีน จ ำกดั โรงเรียนสอนท ำอำหำร ประเทศไทย 43.8 43.8 
บริษทั บีทีเอม็ (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 50 50 
บริษทั เอม็เอชจี เอน็พำร์ค  ขำยอสังหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลอปเมน้ท ์จ  ำกดั     
MHG Signity Assets Holding ลงทุนในบริษทัอ่ืน สำธำรณรัฐมอริเชียส 50 50 
   (Mauritius) Limited     
บริษทั ภทัรำ ฟำยน์ ไทยคูซีน จ ำกดั ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม สหรำชอำณำจกัร 50 50 
PT Wika Realty Minor Development โรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 50 50 
MHG GP Pte. Ltd. ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 50 50 
2015 CM Investors Corporation ลงทุนในบริษทัอ่ืน หมู่เกำะเคยแ์มน 50 50 
บริษทั อวำดีนะ ฮิลส์ จ  ำกดั ขำยอสังหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย 50 50 
บริษทั ลำยนั ฮิลล ์เรสซิเดน็ซ์ จ  ำกดั ขำยอสังหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย 50 50 
บริษทั ลำยนั บำงเทำ  ขำยอสังหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั     
Plexus Maldives Private Limited  โรงแรม สำธำรณรัฐมลัดีฟส์ 50 50 
บริษทั เฮชแอนดเ์อ พำร์ค จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 50 50 
บริษทั อำร์ต ออฟ เบคก้ิง จ  ำกดั ผลิตส่วนประกอบอำหำร ประเทศไทย 51 - 
Ya Hua International Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 50 - 
 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   สัดส่วนของกำรถือหุ้น (ร้อยละ)  

บริษัท ประเภทธุรกจิ จัดตั้งขึน้ในประเทศ 
30 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

     

บริษทั ไมข้ำว เวเคชัน่ วิลล่ำ จ  ำกดั อยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี ประเทศไทย 50 50 
 
กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 
 
Harbour Residences Oaks Limited  
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรไดล้งทุนเพิ่มใน Harbour Residences Oaks Limited โดยรำยละเอียด
กำรซ้ือกิจกำรไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 23 
 
The Food Theory Group Pte. Ltd. 
 
ในระหวำ่งไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรไดล้งทุนเพิ่มใน The Food Theory Group Pte. Ltd.โดยรำยละเอียดกำร
ซ้ือกิจกำรไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 23 
 

10 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 พนับำท 
  

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561  
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,189,713 
ซ้ือสินทรัพย ์ 7,453 

ค่ำเส่ือมรำคำ (29,003) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 1,168,163 

 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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11 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์  
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 51,271,864 233,013 
ซ้ือสินทรัพย ์ 3,093,171 13,243 
สินทรัพยไ์ดม้ำจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 23) 37,073 - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (87,545) - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (87,300) (51) 
โอนไปบญัชีอ่ืน (456,803) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ (1,966,967) (32,626) 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำ 3,957 - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (840,441) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 50,967,009 213,579 

 
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้ใช้ท่ีดินและอำคำรซ่ึงมีมูลค่ำ 99 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 2,429 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 :  
100 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 2,545 ลำ้นบำท) เพื่อค ้ำประกนัเงินกูย้มืจำกธนำคำรต่ำงประเทศ (หมำยเหตุ 15) 
 

 

 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

ข้อมูลทำงกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร 

 ล้ำนบำท 
ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลยี ล้ำนบำท 

    

ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำก่อสร้ำงและ    
   กำรซ้ือสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 1,197 3 - 
ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำก่อสร้ำงและ    
   กำรซ้ือสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 153 3 - 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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12 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  

 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ  19,664,822 3,839 
ซ้ือสินทรัพย ์ 234,692 300 
สินทรัพยไ์ดม้ำจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 23) 964,431 - 
ปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรมจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 23) 13,567 - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (920) - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (140) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (159,421) (498) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (480,463) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 20,236,568 3,641 

 
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้ใช้สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพยซ่ึ์งมีมูลค่ำ 154 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 3,754 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2560 : 146.8 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 3,739 ลำ้นบำท) เพื่อค ้ำประกนัเงินกูย้มืจำกธนำคำรต่ำงประเทศ (หมำยเหตุ 15)  
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัจำกสัญญำในสิทธิกำรบริหำรสินทรัพยมู์ลค่ำ 7.6 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 
186 ลำ้นบำท (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 7.8 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 198 ลำ้นบำท) 
 

13 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ  
 

 

 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

พนับำท 

ข้อมูลทำงกำรเงนิ 
เฉพำะกจิกำร 

พนับำท 
   

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มิถุนำยน พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,012,666 623 
ซ้ือสินทรัพย ์ 24,582 - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (10,391) - 
โอนจำกบญัชีอ่ืน 270,475 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (74,418) (309) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (46,699) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สุทธิ 2,176,215 314 
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14 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 2,302,620 2,802,498 6,250 21,591 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 38,059 41,935 21,988 32,349 
เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 19,197 15,775 3,090 3,675 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 4,280,474 4,089,966 359,295 390,951 
เจำ้หน้ีค่ำก่อสร้ำง 189,733 181,119 384 384 

เจำ้หน้ีอ่ืน 1,485,387 1,821,416 14,208 19,174 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 8,315,470 8,952,709 405,215 468,124 

 
15 เงนิกู้ยืม 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

หมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 49,867 44,599 - - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 3,841,756 1,509,934 3,576,763 1,000,962 

รวม 3,891,623 1,554,533 3,576,763 1,000,962 
     

เงินกูย้มืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - - 1,821,613 1,707,307 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี     
   หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 9,920 7,475 - - 

   เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 3,411,633 1,757,932 2,537,904 653,618 

รวม 3,421,553 1,765,407 2,537,904 653,618 
     

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 5,000,000 2,000,000 5,000,000 2,000,000 
     

รวมเงินกูย้มืหมุนเวยีน 12,313,176 5,319,940 12,936,280 5,361,887 

     
ไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 19,358 10,265 - - 
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 47,376,256 21,698,332 38,546,168 13,546,110 

หุน้กู ้ 19,658,360 23,134,045 19,658,360 23,134,045 

รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวยีน 67,053,974 44,842,642 58,204,528 36,680,155 
     

รวมเงนิกู้ยืม 79,367,150 50,162,582 71,140,808 42,042,042 
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15 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 23,456,264 14,199,728 
กำรกูย้มืเพิ่ม 27,910,488 26,885,629 
กำรจ่ำยช ำระคืน (1,181,495) (916,728) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์ 8,272 - 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 968,334 915,443 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (373,974) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 50,787,889 41,084,072 
 

เงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิ 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมอยู่ในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำรประกอบดว้ย  
 

ก) เงินกูย้ืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัจ ำนวนทั้งส้ิน 2,000 ลำ้นบำท เป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี และจะช ำระ
เงินคืนในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2563 บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้มื 

 

ข) เงินกู้ยืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัจ ำนวนทั้งส้ิน 35.3 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบ้ีย 
BBSY 6 เดือน บวกด้วยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563 บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำม
เง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้มื 

 

ค) เงินกูย้ืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัจ ำนวนทั้งส้ิน 20 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบ้ีย 
LIBOR บวกด้วยอัตรำร้อยละคงท่ีต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 บริษทัจะต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไข 
ท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้มื 

 

ง) เงินกูย้ืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัจ ำนวนทั้งส้ิน 238 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบ้ีย 
LIBOR ต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนในระหวำ่งปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนด
ไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้มื 

 

จ) เงินกูย้ืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัจ ำนวนทั้งส้ิน 50 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบ้ีย 
LIBOR บวกดว้ยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในปี พ.ศ. 2562 บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำร 
ท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้มื 

 

ฉ) เงินกูย้มืจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัจ ำนวนทั้งส้ิน 15.97 ลำ้นปอนดส์เตอริง เป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบ้ีย LIBOR 
บวกดว้ยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563 บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญั 
บำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้มื 
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15 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
เงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 
 
ช) เงินกูย้มืจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัจ ำนวนทั้งส้ิน 12.95 ลำ้นเหรียญดอลล่ำร์สิงคโปร์ เป็นเงินกูย้มืไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบ้ีย

ลอยตวั SOR บวกดว้ยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2563 บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำร
ท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้มื 
 

ซ) เงินกูย้ืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัจ ำนวนทั้งส้ิน 701 ลำ้นยโูร เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 3 เดือน Euribor 
บวกด้วยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2562 บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำง
ประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้มื 

 
ฌ) เงินกูย้ืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ ำนวนทั้งส้ิน 104.5 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรำ

ดอกเบ้ียลอยตวั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในเดือนสิงหำคม 
พ.ศ. 2563 บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุัญญำเงินกูย้มื 
 

ญ) เงินกูย้ืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจ ำนวนทั้งส้ิน 34 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรำ
ดอกเบ้ียลอยตวั 3 เดือน Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในระหว่ำงปี 
พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้มื 

 
ฎ) เงินกูย้ืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจ ำนวนทั้งส้ิน 19 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรำ

ดอกเบ้ียลอยตวั 30 วนั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยใน พ.ศ. 2559  
ถึง พ.ศ. 2561 

 
ฏ) เงินกู้ยืมธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจ ำนวนทั้งส้ิน 23 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกู้ยืมท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรำ

ดอกเบ้ียลอยตวั 3 เดือน LIBOR บวกดว้ยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดกำรช ำระคืนงวดแรกในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2560 บริษทัย่อย
จะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้มื 

 
ฐ)  เงินกูย้ืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจ ำนวนทั้งส้ิน 8 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ยืมท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรำ

ดอกเบ้ียลอยตัว 30 วนั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือน
มิถุนำยน พ.ศ. 2563 

 
ฑ) เงินกูย้ืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจ ำนวนทั้งส้ิน 5 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ยืมท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรำ

ดอกเบ้ียลอยตวั 30 วนั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือนตุลำคม 
พ.ศ. 2561 

 
ฒ) เงินกูย้ืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ ำนวนทั้งส้ิน 13.6 ลำ้นยโูร เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั  

3 เดือน Euribor บวกดว้ยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในระหวำ่ง ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติั
ตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุัญญำเงินกูย้มื 

 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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15 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
เงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิ (ต่อ) 
 
ณ) เงินกูย้ืมจำกธนำคำร 2 แห่งของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจ ำนวนทั้งส้ิน 170 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรำ

ดอกเบ้ีย Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561  
ถึง พ.ศ. 2565 บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้มื (หมำยเหตุ 11 และหมำยเหตุ 12) 

 
ด) เงินกูย้ืมจำกธนำคำรแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจ ำนวนทั้งส้ิน 3 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรำ

ดอกเบ้ียตำมอตัรำอำ้งอิงของธนำคำร บวกดว้ยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในระหว่ำง ปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2568 
บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้มื 

 
หุ้นกู้  
 
หุน้กูป้ระกอบดว้ย 
 

   

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

     30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม   

  
ระยะเวลำ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

  วนัที่ออก ก ำหนดช ำระคืน (ปี) ล้ำนบำท ล้ำนบำท อตัรำดอกเบีย้ เง่ือนไข 

   
 

   มีนำคม 2554 มีนำคม 2561  7 - 1,500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ตุลำคม 2554 ตุลำคม 2564 10 300 300  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ตุลำคม 2554 ตุลำคม 2561 7 500 500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
สิงหำคม 2555 สิงหำคม 2565 10 2,700 2,700  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
มีนำคม 2557 มีนำคม 2562 5 4,500 4,500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2563 5 4,000 4,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2568 10 4,000 4,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
มีนำคม 2559 มีนำคม 2564 5 2,800 2,800  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
มีนำคม 2559 มีนำคม 2574 15 1,200 1,200  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
กรกฏำคม 2560 กรกฏำคม 2570 10 1,658 1,634  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2567 7 1,000 1,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2575 15 1,000 1,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

มีนำคม 2561 มีนำคม 2571 10 1,000 -  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

รวมหุน้กู ้
  

24,658 25,134 

   



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 

หุ้นกู้ (ต่อ) 
 

กำรเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 
 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
และข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำร 

  พนับำท 
   

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด  25,134,045 
ออกหุน้กูเ้พิ่ม  1,000,000 
กำรจ่ำยช ำระคืน  (1,500,000) 

ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน  24,315 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด  24,658,360 
 

หุน้กูท้ ั้งหมดดงักล่ำวขำ้งตน้มีเง่ือนไขของขอ้ก ำหนดและสิทธิของผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ำกดับำงประกำร เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ กำรจ่ำยเงินปันผลและกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือจ ำน ำทรัพยสิ์นอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจหลกัและอ่ืน ๆ 
 

ท่ีประชุมสำมญัของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี  4 เมษำยน พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้เพิ่มเติม ซ่ึงเม่ือรวมกับหุ้นกู้เดิม 
ของบริษทัท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหน่ึงมีวงเงินรวมกนัไม่เกิน 45,000 ลำ้นบำท (ตำมหลกัเกณฑเ์งินทุนหมุนเวยีน) 
 

ณ วนัท่ี 30 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกและเสนอขำยเป็นจ ำนวนเงิน 20,342 ลำ้นบำท ตำมมติผูถื้อหุน้ขำ้งตน้ 
 

16 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 จ ำนวน  ส่วนเกนิ  
 หุ้นสำมญั หุ้นสำมญั มูลค่ำหุ้น รวม 

 พนัหุ้น พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561     

ยอดคงเหลือตน้งวด 4,618,914 4,618,914 15,014,610 19,633,524 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 4,618,914 4,618,914 15,014,610 19,633,524 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 จ ำนวน  ส่วนเกนิ  
 หุ้นสำมญั หุ้นสำมญั มูลค่ำหุ้น รวม 

 พนัหุ้น พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561     

ยอดคงเหลือตน้งวด 4,618,914 4,618,914 14,988,957 19,607,871 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 4,618,914 4,618,914 14,988,957 19,607,871 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
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16 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น (ต่อ) 

 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุ้นของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจำก 4,621,828,347 บำท  
เป็น 4,618,914,291 บำท โดยวธีิกำรตดัหุน้สำมญัท่ียงัไม่ไดน้ ำออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 2,914,056 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท  
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ทุนจดทะเบียนทั้งหมดประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 4,619 ลำ้นหุน้ (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 4,622 ลำ้นหุน้) 
ซ่ึงมีมูลค่ำหุน้ละ 1 บำท โดยมีหุน้สำมญัจ ำนวน 4,619 ลำ้นหุน้ (วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 4,619 ลำ้นหุน้) ซ่ึงมีมูลค่ำหุน้ละ 1 บำท ท่ีไดอ้อก
และช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ 
 

17 รำยได้อ่ืน 
 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดค่้ำขนส่ง 97,240 93,440 - - 
รำยไดจ้ำกกำรขำยของสมนำคุณ 67,248 83,369 - - 
รำยไดค่้ำท่ีปรึกษำ 84,231 99,488 - - 
รำยไดค่้ำเช่ำ 101,370 79,593 18,269 18,245 
รำยไดค่้ำซ่อมบ ำรุง 26,025 26,388 - - 
รำยไดจ้ำกกำรสนบัสนุนกำรขำยจำกผูผ้ลิต 97,493 101,876 - - 
ขำยวตัถุดิบใหแ้ฟรนชำยส์ 21,526 24,703 - - 
อ่ืน ๆ 693,840 454,499 122,331 5,246 

รวมรำยไดอ่ื้น 1,188,973 963,356 140,600 23,491 
 

18 ภำษเีงนิได้ 
 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลไดต้ั้งคำ้งจ่ำยโดยใช้วิธีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใช้อตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใช้กบัก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดว่ำ 
จะเกิดข้ึน บริษทัมีอตัรำภำษีเงินไดท่ี้เกิดข้ึนอยูท่ี่ประมำณร้อยละ 4 
 

19 ก ำไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 
 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีช ำระแล้ว 
และออกจ ำหน่ำยอยูใ่นระหวำ่งงวด 
 

ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรับลด จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียไดป้รับปรุงดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดโดยถือวำ่หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลด
ไดแ้ปลงเป็นหุน้สำมญัทั้งหมด 
 

ในกำรค ำนวณจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีเพิ่มข้ึนหำกมีกำรใช้สิทธิ บริษัทค ำนวณว่ำหำกน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรใช้สิทธิจำกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ท่ีเหลืออยู่ดงักล่ำวมำซ้ือหุ้นสำมญักลบัคืนในรำคำตลำดถวัเฉล่ียของงวดเพื่อก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีตอ้งออกเพิ่ม แลว้น ำจ  ำนวนหุ้นสำมญั 
ส่วนเพิ่มดงักล่ำวมำรวมกบัหุน้สำมญัท่ีมีอยู ่ทั้งน้ีไม่มีกำรปรับปรุงใด ๆ ในก ำไรสุทธิ 
 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
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19 ก ำไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัที ่30 มถุินำยน วนัที ่30 มถุินำยน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีใช ้     

   ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ - สุทธิ 4,618,914 4,410,471 4,618,914 4,410,449 

     
ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทยีบเท่ำปรับลด     

ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญั - 9,089 - - 

หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลด - 9,089 - - 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีใช ้     

   ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรับลด 4,618,914 4,419,560 4,618,914 4,410,449 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัที ่30 มถุินำยน วนัที ่30 มถุินำยน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั      

   (พนับำท) 1,205,291 736,792 2,924,520 2,661,247 
     

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำท) 0.2609 0.1671 0.6332 0.6034 
     

ก ำไรต่อหุน้ปรับลด (บำท) 0.2609 0.1667 0.6332 0.6034 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัที ่30 มถุินำยน วนัที ่30 มถุินำยน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั      

   (พนับำท) 623,971 230,054 784,505 406,368 
     

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำท) 0.1351 0.0522 0.1698 0.0921 
     

ก ำไรต่อหุน้ปรับลด (บำท) 0.1351 0.0521 0.1698 0.0921 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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20 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ยอดยกมำตน้งวด 464,179 464,179 464,179 464,179 

จดัสรรระหวำ่งงวด - - - - 

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

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

21 เงนิปันผล 
 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้กำรอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ  
0.4 บำท ส ำหรับผูถื้อหุ้นเดิมจ ำนวนรวมไม่เกิน 4,619 ล้ำนหุ้น โดยกำรจ่ำยปันผลรวมทั้ งส้ินไม่เกิน 1,848 ล้ำนบำท เงินปันผลดังกล่ำว 
ไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 4 เมษำยน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุ้นของบริษัทไดมี้กำรอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ  
0.35 บำท ส ำหรับผูถื้อหุน้เดิมและผูถื้อหุน้หลกัทรัพยท่ี์ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั (MINT-W5) จ ำนวนรวมไม่เกิน 4,622 ลำ้นหุน้ โดย
กำรจ่ำยปันผลรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,618 ลำ้นบำท เงินปันผลดงักล่ำวไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2560 
 

22 หนังสือค ำ้ประกนั 
 
กลุ่มกิจกำรและบริษทัไดใ้หห้นงัสือค ้ำประกนัต่อไปน้ีในกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
 
 วนัที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ล้ำน ล้ำน 

       เหรียญ      เหรียญ 
      เหรียญ เรียล      เรียล 
  เหรียญ เหรียญ   อำหรับ บรำซิล   เหรียญ เหรียญ  บรำซิล 

 บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี ยูโร หยวน เอมิเรตส์ เลยีน รูปีอนิเดีย บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี ยูโร เลยีน 
              

หนงัสือค ้ำประกนัท่ีธนำคำร              
   ออกใหบุ้คคลภำยนอก              
หนงัสือค ้ำประกนั 1,217.6 2.8 9.7 2.0 54.6 23.3 - - 722.0 - - - - 
   ท่ีกลุ่มกิจกำรออก              
   ใหแ้ก่สถำบนักำรเงินเพื่อ              
   ค ้ำประกนัสินเช่ือของกลุ่มกิจกำร 3,593.9 360.3 138.7 728.2 125.0 - 5.0 65.0 1,835.3 122.3 138.7 15.0 5.0 

 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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22 หนังสือค ำ้ประกนั (ต่อ) 

 
กลุ่มกิจกำรและบริษทัไดใ้หห้นงัสือค ้ำประกนัต่อไปน้ีในกำรด ำเนินธุรกิจปกติ (ต่อ) 
 
 วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ล้ำน ล้ำน 

       เหรียญ     เหรียญ 
      เหรียญ เรียล     เรียล 
  เหรียญ เหรียญ   อำหรับ บรำซิล  เหรียญ เหรียญ  บรำซิล 

 บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี ยูโร หยวน เอมิเรตส์ เลยีน บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลยี ยูโร เลยีน 
             

หนงัสือค ้ำประกนัท่ีธนำคำร             
    ออกใหบุ้คคลภำยนอก 1,104.6 5.6 9.5 1.6 123.1 23.3 - 624.0 2.7 - - - 
หนงัสือค ้ำประกนั              
   ท่ีกลุ่มกิจกำรออก               
    ใหแ้ก่สถำบนักำรเงินเพื่อ              
   ค ้ำประกนัสินเช่ือของกลุ่มกิจกำร 3,593.9 361.8 139.5 16.2 125.0 - 5.0 1,764.3 123.8 139.5 15.0 5.0 

 
23 กำรซ้ือกจิกำร 
 
23.1 กำรซ้ือกจิกำรใหม่ 

 
Harbour Residences Oaks Limited 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้ลงทุนเพิ่มในสัดส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 50 ของบริษทั 
Harbour Residences Oaks Limited คิดเป็นมูลค่ำทั้งหมด 2.75 ลำ้นเหรียญนิวซีแลนด์ หรือเทียบเท่ำ 64 ลำ้นบำท ซ่ึงท ำให้สัดส่วนเงินลงทุน
เพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 กลุ่มกิจกำรจึงมีอ ำนำจควบคุมในบริษทัดงักล่ำว กลุ่มกิจกำรบนัทึกมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน  
ณ วนัท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลงเป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ ำนวน 64 ลำ้นบำท และรับรู้ก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงสถำนะเงินลงทุน
จ ำนวน 36 ลำ้นบำท เป็นก ำไรส ำหรับงวดซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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23 กำรซ้ือกจิกำร (ต่อ) 
 
23.1 กำรซ้ือกจิกำรใหม่ (ต่อ) 

 
กำรรับรู้ค่ำควำมนิยมจำกกำรซ้ือกิจกำรในสดัส่วนร้อยละ 100 
 

  พนับำท 
   

รำคำท่ีตกลงซ้ือขำยเงินลงทุนส่วนเพิม่  63,648 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนเร่ิมแรก  63,648 

รวมเงินลงทุน  127,296 
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ  97,740 

ค่ำควำมนิยม  29,556 

 
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทุน มีดงัน้ี 
 

  พนับำท 
   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  2,365 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  9,934 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์   18,036 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย ์  105,559 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี  (29,556) 

หน้ีสิน  (8,598) 

มูลค่ำยติุธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำ  97,740 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำให้เสร็จส้ิน โดยจะปรับปรุง
รำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหเ้ป็นมูลค่ำยติุธรรมและรำคำท่ีตกลงซ้ือขำยเม่ือขั้นตอนเหล่ำน้ีเสร็จส้ิน  
 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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23 กำรซ้ือกจิกำร (ต่อ) 
 
23.1 กำรซ้ือกจิกำรใหม่ (ต่อ) 
 

Benihana Holding Pte. Ltd. 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจกำรไดเ้ขำ้ซ้ือกิจกำรของ Benihana Holding Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 75 
โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนทั้งส้ิน 10.5 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำ 334 ลำ้นบำท 
 
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 
 

 พนับำท 
  

รำคำท่ีตกลงซ้ือขำยเงินลงทุน 334,051 
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน 454,754 

มูลค่ำยติุธรรมสุทธิของสินทรัพยสู์งกวำ่รำคำซ้ือ 120,703 

 
มูลค่ำยติุธรรมตำมส่วนไดเ้สียร้อยละ 75 ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทุน มีดงัน้ี 
 

 พนับำท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 26,608 
ลูกหน้ีและค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้ 37,379 
สินคำ้คงเหลือ 2,315 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  9,337 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 661,471 

หน้ีสิน (130,771) 
  

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ 606,339 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (151,585) 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน 454,754 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำให้เสร็จส้ิน โดยจะปรับปรุงรำยกำร
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหเ้ป็นมูลค่ำยติุธรรมและรำคำท่ีตกลงซ้ือขำยเม่ือขั้นตอนเหล่ำน้ีเสร็จส้ิน 

 
 
 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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23 กำรซ้ือกจิกำร (ต่อ) 
 
23.1 กำรซ้ือกจิกำรใหม่ (ต่อ) 
 

The Food Theory Group Pte. Ltd. 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรแห่งหน่ึงได้ลงทุนเพิ่มในสัดส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 50  
ของบริษัท The Food Theory Group Pte. Ltd. โดยกำรแลกเปล่ียนกับหุ้นร้อยละ 8 ของบริษัท Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd.  
ซ่ึงท ำให้สัดส่วนเงินลงทุนเพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 กลุ่มกิจกำรจึงมีอ ำนำจควบคุมในบริษทัดังกล่ำว กลุ่มกิจกำรบันทึก 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุน ณ วนัท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลงเป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ ำนวน 79 ลำ้นบำท และรับรู้ก ำไรจำกกำร
เปล่ียนแปลงสถำนะเงินลงทุนจ ำนวน 79 ลำ้นบำท เป็นก ำไรส ำหรับงวดซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
กำรรับรู้ค่ำควำมนิยมจำกกำรซ้ือกิจกำรในสดัส่วนร้อยละ 100 
 

  พนับำท 
   

รำคำท่ีตกลงซ้ือขำยเงินลงทุนส่วนเพิม่  77,596 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนเร่ิมแรก  78,791 

รวมเงินลงทุน  156,387 
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย(์หน้ีสิน)สุทธิท่ีไดม้ำ  (11,458) 

รำคำซ้ือสูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ (แสดงรวมในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน)  167,845 

 
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทุน มีดงัน้ี 
 

  พนับำท 
   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  22,118 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  7,907 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  1,740 
เงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้  9,152 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์   9,700 
เงินมดัจ ำ  12,867 

หน้ีสิน  (74,942) 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของสินทรัพย(์หน้ีสิน)ท่ีไดม้ำ  (11,458) 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำให้เสร็จส้ิน โดยจะปรับปรุง
รำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหเ้ป็นมูลค่ำยติุธรรมและรำคำท่ีตกลงซ้ือขำยเม่ือขั้นตอนเหล่ำน้ีเสร็จส้ิน 
 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 

54 

 
23 กำรซ้ือกจิกำร (ต่อ) 

 
23.2 กำรซ้ือกจิกำรในปีก่อน 

 
Grab Food Limited (“Grab”) 
 
ส ำหรับกำรซ้ือกิจกำร Grab Food Limited (“Grab”) ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรได้ด ำเนินกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย ์
ท่ีระบุได้และหน้ีสินท่ีรับมำสุทธิของ Grab เสร็จส้ินแลว้ในไตรมำสแรกของปี พ.ศ. 2561 ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได ้ 
กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดวิธีกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับและพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจกำรจะไดรั้บประโยชน ์
เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพยอ์ยำ่งน่ำเช่ือถือ 
 
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 
 

 พนับำท 
  

รำคำท่ีตกลงซ้ือขำยเงินลงทุน 56,831 
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน 38,601 

ค่ำควำมนิยม 18,230 

ค่ำควำมนิยม - ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม 35,995 
  

ปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรม 17,765 

  
รำยละเอียดของรำยกำรปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรมแสดงไดด้งัน้ี  
 พนับำท 
  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึน 31,332 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน (5,953) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมเพิ่มข้ึน (7,614) 

 17,765 

  
มูลค่ำยติุธรรมตำมส่วนไดเ้สียร้อยละ 70 ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมำจำกำรลงทุนมีดงัน้ี  

 พนับำท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 13,231 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 24,532 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 34,647 
สินทรัพยอ่ื์น 7,288 
หน้ีสิน (24,553) 
  

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ 55,145 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (16,544) 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน 38,601 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2561 
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23 กำรซ้ือกจิกำร (ต่อ) 
 
23.2 กำรซ้ือกจิกำรในปีก่อน (ต่อ) 

 
Metropolis Auckland 
 
ส ำหรับกำรซ้ือกิจกำร Metropolis Auckland ในเดือนพฤษภำคม พ .ศ. 2560 กลุ่มกิจกำรได้ด ำเนินกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย ์
ท่ีระบุได้และหน้ีสินท่ีรับมำสุทธิของ Metropolis Auckland เสร็จส้ินแลว้ในไตรมำสท่ีสองของปี พ.ศ. 2561 ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ระบุได ้กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดวิธีกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับและพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจกำรจะ
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพยอ์ยำ่งน่ำเช่ือถือ 
 
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 
 

 พนับำท 
  

รำคำท่ีตกลงซ้ือขำยเงินลงทุน 278,213 
มูลค่ำยติุธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน 285,763 

มูลค่ำยติุธรรมสุทธิของสินทรัพยสู์งกวำ่รำคำซ้ือ (7,550) 

มูลค่ำยติุธรรมสุทธิของสินทรัพยสู์งกวำ่รำคำซ้ือ - ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม (7,550) 
  

ปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรม - 

 
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทุน มีดงัน้ี 
 

 พนับำท 
  

สินทรัพยด์ ำเนินงำน 306,917 
หน้ีสิน (21,154) 

มูลค่ำยติุธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำ 285,763 

 
24 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

 
ในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรไดสิ้ทธิในกำรซ้ือหุน้เพิ่มเติมตำมสญัญำสิทธิในกำรซ้ือหุน้อีกจ ำนวน 22.5 ลำ้นหุน้
ใน NHH คิดเป็นจ ำนวนเงินรวม 141.7 ลำ้นเหรียญยูโร (หรือประมำณ 5,354 ลำ้นบำท) คิดเป็นสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.7 ของทุนจดทะเบียน 
ภำยใต้เง่ือนไขตำมสัญญำว่ำรำยกำรน้ีจะสมบูรณ์ภำยหลงัได้รับกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีจะจดัข้ึนในวนัท่ี  
9 สิงหำคม พ.ศ. 2561 
 
ในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรไดเ้ขำ้ซ้ือสินทรัพยด์ ำเนินงำนท่ีตั้งอยูใ่นประเทศออสเตรเลีย เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 
7.1 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำมูลค่ำ 177.7 ลำ้นบำท รำยกำรดงักล่ำวถือเป็นกำรรวมธุรกิจ กลุ่มกิจกำรอยู่ในระหว่ำงประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย 
 
 


