
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และข้อมูล 
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกบัข้อมูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจาก 
ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน 
และบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
ทาํให้ข้าพเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้ งหมดซ่ึงอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจ้าจึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
 

อโนทัย  ลีกิจวัฒนะ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3442 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,587,018 5,336,159 790,710 1,079,134

เงินลงทุนระยะสั้น 7 - 1,695,238 - -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 9,928,661 8,261,569 1,563,470 1,121,136

สินคา้คงเหลือ 2,956,751 3,116,647 6,210 6,810

ท่ีดินและโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 1,882,235 1,886,564 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,274,282 1,233,643 72,744 84,405

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 20,628,947 21,529,820 2,433,134 2,291,485

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาระยะยาว 8 3,376,965 3,237,938 - -

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 7 43,148,024 29,940 28,459 28,555

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 6,171,579 6,073,492

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 7,183,718 7,087,166 2,779,663 2,767,067

เงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 9 2,830,846 3,542,425 - 5,484

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7 67 67 - -

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 5,676,875 6,174,383 97,875,649 55,931,483

ท่ีดินและโครงการระหวา่งการพฒันา 784,966 104,444 - -

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 10 1,223,813 1,189,713 - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 49,609,712 51,271,864 204,235 233,013

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 19,692,552 19,664,822 3,387 3,839

คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ 13 2,120,396 2,012,666 157 623

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 765,848 805,406 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,992,523 1,792,900 63,502 44,015

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 138,406,305 96,913,734 107,126,631 65,087,571

รวมสินทรัพย์ 159,035,252 118,443,554 109,559,765 67,379,056

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

2

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะส้ัน

   จากสถาบนัการเงิน 15 5,634,171 1,554,533 5,440,810 1,000,962

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 8,971,141 8,952,709 454,462 468,124

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 - - 2,061,907 1,707,307

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี  15 8,972 7,475 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี  15 2,707,207 1,757,932 1,870,592 653,618

หุน้กูส่้วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 5,000,000 2,000,000 5,000,000 2,000,000

รายไดร้อตดับญัชีท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี   156,445 125,473 485 195

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 408,941 325,609 10,063 17,969

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,743,370 1,878,957 41,581 54,089

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 24,630,247 16,602,688 14,879,900 5,902,264

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 15 16,867 10,265 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 44,863,531 21,698,332 36,420,851 13,546,110

หุน้กู ้ 15 19,620,330 23,134,045 19,620,330 23,134,045

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 239,036 222,234 18,328 16,823

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,055,767 5,519,599 136,336 153,454

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,111,911 1,235,462 4,363 162,589

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 70,907,442 51,819,937 56,200,208 37,013,021

รวมหนีสิ้น 95,537,689 68,422,625 71,080,108 42,915,285

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

3

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 16

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญัจาํนวน 4,618,914,291 หุน้ 

         มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2560 : 4,621,828,347 หุน้

         มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 4,618,914 4,621,828 4,618,914 4,621,828

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญัจาํนวน 4,618,914,291 หุน้ 

         มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 4,618,914 4,618,914 4,618,914 4,618,914

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 16 15,014,610 15,014,610 14,988,957 14,988,957

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีออก

   โดยบริษทัยอ่ยท่ีหมดอายแุลว้ 104,789 104,789 - -

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 464,179 464,179 464,179 464,179

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 33,159,258 31,062,493 4,084,551 4,972,291

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (7,335,746) (3,936,391) (580,644) (580,570)

รวม 46,026,004 47,328,594 23,575,957 24,463,771

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีลกัษณะคลา้ยทุน 22 14,903,700 - 14,903,700 -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 60,929,704 47,328,594 38,479,657 24,463,771

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,567,859 2,692,335 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 63,497,563 50,020,929 38,479,657 24,463,771

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 159,035,252 118,443,554 109,559,765 67,379,056

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

4

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

รายได้

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 7,525,189 6,481,259 136,699 136,821
รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัธุรกิจโรงแรม 1,023,632 859,272 27,018 29,582
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 5,456,878 5,346,639 - -
รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 1,050,126 1,034,297 - -
เงินปันผลรับ 84,479 38,847 8,784 12,256
ดอกเบ้ียรับ 123,362 114,451 855,939 494,091
รายไดอ่ื้น 514,980 321,169 10,110 11,356

รวมรายได้ 15,778,646 14,195,934 1,038,550 684,106

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 3,859,098 3,214,777 56,766 65,428
ตน้ทุนโดยตรงของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 232,990 224,535 15,539 19,615
ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,623,068 1,558,086 - -
ตน้ทุนขายการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 601,340 603,384 - -
ค่าใชจ่้ายในการขาย 4,249,901 4,107,046 50,127 3,346
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,261,473 2,696,728 169,613 124,970
ตน้ทุนทางการเงิน 694,108 430,016 582,496 335,574

รวมค่าใช้จ่าย 14,521,978 12,834,572 874,541 548,933

กําไรจากการดําเนินงาน 1,256,668 1,361,362 164,009 135,173
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 110,672 104,493 - -

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 1,367,340 1,465,855 164,009 135,173
ภาษีเงินได้ (284,330) (277,609) 11,292 (293)

กําไรสําหรับงวด 1,083,010 1,188,246 175,301 134,880

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

5

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

   



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,019,791 1,142,889 175,301 134,880

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 63,219 45,357 - -

1,083,010 1,188,246 175,301 134,880

บาท บาท บาท บาท

กําไรต่อหุ้น 19

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.2208 0.2590 0.0380 0.0306

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.2208 0.2580 0.0380 0.0304

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

6

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

   



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรับงวด 1,083,010 1,188,246 175,301 134,880

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   งบกําไรขาดทุนภายหลัง

ผล(ขาดทุน)กาํไรจากการตีมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (174,988) 190,053 2,325 1,349

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (1,568,898) (421,681) - -

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,743,886) (231,628) 2,325 1,349

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (660,876) 956,618 177,626 136,229

การแบ่งปัน(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (624,591) 938,157 177,626 136,229

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (36,285) 18,461 - -

(660,876) 956,618 177,626 136,229

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
7

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 21,094,758 17,979,178 438,590 399,923
รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 3,316,863 3,651,017 74,754 82,436
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 16,573,277 16,370,440 - -
รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 3,175,006 2,892,420 - -
เงินปันผลรับ 456,387 38,847 263,386 267,988
ดอกเบ้ียรับ 364,375 354,473 2,095,626 1,313,640
รายไดอ่ื้น 17 1,703,953 1,315,851 144,085 34,847

รวมรายได้ 46,684,619 42,602,226 3,016,441 2,098,834

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 11,249,698 9,179,775 174,467 192,060
ตน้ทุนโดยตรงของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 845,963 1,135,112 52,454 56,108
ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 4,886,801 4,817,859 - -
ตน้ทุนขายการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 1,790,473 1,686,223 - -
ค่าใชจ่้ายในการขาย 12,586,908 11,962,110 110,637 64,182
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9,431,771 8,457,165 399,920 343,937
ตน้ทุนทางการเงิน 1,609,456 1,295,724 1,295,615 897,548

รวมค่าใช้จ่าย 42,401,070 38,533,968 2,033,093 1,553,835

กําไรจากการดําเนินงาน 4,283,549 4,068,258 983,348 544,999
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 9 410,449 463,866 - -

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 4,693,998 4,532,124 983,348 544,999
ภาษีเงินได้ (625,619) (571,665) (23,542) (3,751)

กําไรสําหรับงวด 4,068,379 3,960,459 959,806 541,248

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

8

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

   



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกําไรสุทธิสําหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 3,944,311 3,804,136 959,806 541,248

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 124,068 156,323 - -

4,068,379 3,960,459 959,806 541,248

บาท บาท บาท บาท

กําไรต่อหุ้น 19

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.8539 0.8622 0.2078 0.1227

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.8539 0.8606 0.2078 0.1224

9

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

   



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

กาํไรสาํหรับงวด 4,068,379 3,960,459 959,806 541,248

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   งบกําไรขาดทุนภายหลัง
ผล(ขาดทุน)กาํไรจากการตีมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน
   ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (532,655) (30,125) (74) 2,831
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (2,176,339) (601,681) - -

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (2,708,994) (631,806) (74) 2,831

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,359,385 3,328,653 959,732 544,079

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,496,452 3,238,179 959,732 544,079
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (137,067) 90,474 - -

1,359,385 3,328,653 959,732 544,079

10

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ใบสําคญัแสดง ส่วนเกินทุน
สิทธิซื้อ ส่วนตํา่จาก จากการตมีูลค่า ส่วนปรับปรุง รวม

หุ้นสามัญที่ออก การรวมกิจการ ส่วนตํา่จาก ยุตธิรรมของ จากการ องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ทุนที่ออก ส่วนเกิน โดยบริษัทย่อย ทุนสํารอง กําไรสะสมที่ยงั ภายใต้การ การลงทุนเพิม่ เงนิลงทุนใน แปลงค่า ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ที่ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่หมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จดัสรร ควบคุมเดยีวกัน ในบริษัทย่อย หลักทรัพย์เผื่อขาย งบการเงนิ เจ้าของ ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 4,410,368 7,639,594 104,789 464,179 27,190,682 (755,413) (400,242) 3,361 (1,255,593) (2,407,887) 37,401,725 3,395,101 40,796,826

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

หุน้สามญัออกใหม่ 6,043 213,705 - - - - - - - - 219,748 122,911 342,659
การซื้อธุรกิจ - - - - - - - - - - - 8,930 8,930
การลงทุนเพิม่ในบริษทัยอ่ย - - - - - - (490,100) - - (490,100) (490,100) (695,582) (1,185,682)
เงินปันผลจ่าย 21 - - - - (1,543,586) - - - - - (1,543,586) (72,490) (1,616,076)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 3,804,136 - - (30,125) (535,832) (565,957) 3,238,179 90,474 3,328,653

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 4,416,411 7,853,299 104,789 464,179 29,451,232 (755,413) (890,342) (26,764) (1,791,425) (3,463,944) 38,825,966 2,849,344 41,675,310

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

11

ข้อมูลทางการเงนิรวม (พนับาท)
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

ใบสําคญัแสดง ส่วนเกินทุน
สิทธิซื้อ ส่วนตํ่าจาก จากการตีมูลค่า ส่วนปรับปรุง รวม

หุ้นสามญัทีอ่อก การรวมกิจการ ส่วนตํ่าจาก ยุติธรรมของ จากการ องค์ประกอบอื่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน โดยบริษทัย่อย ทุนสํารอง กําไรสะสมทีย่งั ภายใต้การ การลงทุนเพิม่ เงนิลงทุนใน แปลงค่า ของส่วนของ ทีม่ลีักษณะ ผู้เป็นเจ้าของ ทีไ่ม่มอีํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทีห่มดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จดัสรร ควบคุมเดยีวกัน ในบริษทัย่อย หลักทรัพย์เผื่อขาย งบการเงนิ เจ้าของ คล้ายทุน ของบริษทัใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 4,618,914 15,014,610 104,789 464,179 31,062,493 (755,412) (890,259) (102,254) (2,188,466) (3,936,391) - 47,328,594 2,692,335 50,020,929

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

หุน้สามญัออกใหม่ - - - - - - - - - - - - 75,285 75,285
การซื้อธุรกิจ 24 - - - - - - - - - - - - 159,199 159,199
การลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย - - - - - - (951,496) - - (951,496) - (951,496) (12,425) (963,921)
เงินปันผลจ่าย 21 - - - - (1,847,546) - - - - - - (1,847,546) (209,468) (2,057,014)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 3,944,311 - - (532,655) (1,915,204) (2,447,859) - 1,496,452 (137,067) 1,359,385
การออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน 22 - - - - - - - - - - 14,903,700 14,903,700 - 14,903,700

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 4,618,914 15,014,610 104,789 464,179 33,159,258 (755,412) (1,841,755) (634,909) (4,103,670) (7,335,746) 14,903,700 60,929,704 2,567,859 63,497,563

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้
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ข้อมูลทางการเงนิรวม (พนับาท)
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนตํ่าจาก การตีมูลค่ายุติธรรม รวม

กําไรสะสม การรวมกิจการ ของเงินลงทุน องค์ประกอบอื่น

ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน ทุนสํารอง ทีย่งัไม่ได้ ภายใต้การ ในหลักทรัพย์ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร ควบคุมเดียวกัน เผื่อขาย เจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 4,410,368 7,613,942 464,179 4,542,659 (587,398) 2,418 (584,980) 16,446,168

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

หุน้สามญัออกใหม่ 6,043 213,705 - - - - - 219,748

เงินปันผลจ่าย 21 - - - (1,543,586) - - - (1,543,586)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 541,248 - 2,831 2,831 544,079

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560 4,416,411 7,827,647 464,179 3,540,321 (587,398) 5,249 (582,149) 15,666,409

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้
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ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนตํา่จาก การตมีูลค่ายุตธิรรม รวม

กําไรสะสม การรวมกิจการ ของเงนิลงทุน องค์ประกอบอื่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน ทุนสํารอง ทีย่งัไม่ได้ ภายใต้การ ในหลักทรัพย์ ของส่วนของ ทีม่ีลักษณะ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ควบคุมเดยีวกัน เผื่อขาย เจ้าของ คล้ายทุน เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 4,618,914 14,988,957 464,179 4,972,291 (587,398) 6,828 (580,570) - 24,463,771

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

หุน้สามญัออกใหม่ - - - - - - - - -

เงินปันผลจ่าย 21 - - - (1,847,546) - - - - (1,847,546)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 959,806 - (74) (74) - 959,732

การออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน 22 - - - - - - - 14,903,700 14,903,700

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 4,618,914 14,988,957 464,179 4,084,551 (587,398) 6,754 (580,644) 14,903,700 38,479,657

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้
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ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ (พนับาท)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 4,693,998 4,532,124 983,348 544,999
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 10 - 13 3,358,973 3,047,286 46,566 75,869
ตดัจาํหน่ายตน้ทุนการกูย้มื 15 63,412 5,936 53,252 -
กาํไรจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนระยะสั้น 7 (25,665) - - -
กาํไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม 24 (120,703) - - -
(กลบัรายการ) หน้ีสงสยัจะสูญ (171,914) (115,675) (186) 39
(กลบัรายการ) ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (8,187) 2,773 - -
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 9 (410,449) (463,866) - -
ดอกเบ้ียจ่าย 1,609,456 1,295,724 1,295,615 897,548
ดอกเบ้ียรับ (364,375) (354,473) (2,095,626) (1,313,640)
เงินปันผลรับ (456,387) (38,847) (263,386) (267,988)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงิน 163,301 (18,519) - -
(กาํไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน (677,843) (147,758) 339,144 (81,444)
ขาดทุน(กาํไร)จากการขายและตดัจาํหน่าย
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 72,294 126,856 125 (700)
ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
   และค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 12,025 6,266 - -
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 13,821 25,431 1,505 1,394

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,664,342) (1,488,755) (442,148) (247,934)
สินคา้คงเหลือ 181,496 (5,162) 600 (259)
ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 2,914 755,543 - -
ท่ีดินและโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา (513,278) - - -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (225,826) 111,440 5,828 16,982
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (51,739) 494,384 (19,370) 995
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (627,413) (192,361) (41,753) (46,283)
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (104,615) (404,341) (15,117) (18,866)
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 200,827 (169,157) 310 493

เงนิสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 4,949,781 7,004,849 (151,293) (438,795)
จ่ายดอกเบ้ีย (1,689,193) (1,323,967) (1,363,824) (918,543)
ภาษีเงินไดจ่้าย (590,502) (876,227) (39,810) (13,279)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 2,670,086 4,804,655 (1,554,927) (1,370,617)
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ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

      



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 (274,227) (731,362) (49,265,305) (11,532,585)
เงินสดรับจากการชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 673,137 321,783 6,409,729 -

179,583 2,880 (10) (570)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย (สุทธิจากเงินท่ีไดม้า) 24 (522,627) (264,981) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 7 (44,067,640) (2,044,983) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - (98,087) -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 (21,952) (62,505) (12,596) -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 9 (157,993) (189,401) - -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 7 1,669,055 2,635 10 -
ลดเงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 9 1,049,434 - 5,484 -
ดอกเบ้ียรับ 364,373 307,217 2,095,626 1,313,640
รายไดเ้งินปันผล 716,334 343,627 263,386 267,988
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 (129,993) (31,164) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,730,241) (4,434,455) (16,812) (26,894)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 12, 13 (358,768) (229,707) (300) (589)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือขาย - 50,509 - -
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 192,727 24,848 - 887

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
และค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 12, 13 7,566 2,948 - 36,590

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (44,411,232) (6,932,111) (40,618,875) (9,941,533)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 6 - - 443,582 (182,880)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 38,946,718 9,006,298 38,825,775 8,935,204
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (34,765,933) (7,057,126) (34,349,328) (7,057,126)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 44,337,189 10,003,739 43,180,754 9,165,187
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 (19,205,489) (9,265,089) (18,867,859) (50,139)
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (11,598) (1,321) - -
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 15 1,000,000 3,689,830 1,000,000 3,689,830
เงินสดจ่ายคืนหุน้กู้ 15 (1,500,000) (1,800,000) (1,500,000) (1,800,000)
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัโดยการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิในหุน้สามญั - 219,748 - 219,748
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 21 (1,847,546) (1,543,586) (1,847,546) (1,543,586)
เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (209,468) (72,490) - -
เงินสดท่ีไดรั้บจากการออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 22 15,000,000 - 15,000,000 -
เงินสดจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 (1,029,604) (1,183,465) - -
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนวจควบคุมจากการชาํระหุน้ในบริษทัยอ่ย 75,286 122,911 - -

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 40,789,555 2,119,449 41,885,378 11,376,238
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หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน)

      



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ (951,591) (8,007) (288,424) 64,088
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 5,291,560 4,305,176 1,079,134 101,512
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 235,827 (42,993) - -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 4,575,796 4,254,176 790,710 165,600

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัท่ี 30 กันยายน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 4,587,018 4,304,618 790,710 165,600
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 15 (11,222) (50,442) - -

4,575,796 4,254,176 790,710 165,600

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย

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

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และท่ีดินและโครงการระหวา่ง
การพฒันา โดยยงัไม่ชาํระเงิน 942,008 297,246 - -

17

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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  
พทัยา : 218/2-4 หมู่ 10 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260  
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกัในดา้นการลงทุน การประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร และการจดัจาํหน่ายและผลิตสินคา้ กลุ่มกิจการประกอบ
กิจการส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจการในประเทศต่าง ๆ ไดแ้ก่ ประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 
สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศศรีลงักา ประเทศออสเตรเลีย สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐโปรตุเกส ประเทศต่าง ๆ ในทวีป
แอฟริกาใต ้และสหราชอาณาจกัร เป็นตน้ 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ขอ้มูลทางการเงินหลกั 
(คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด)  
ไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบย่อ บริษัทได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย
เป็นหลกั 
 

นโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํงบการเงิน 
สาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่าย
เป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน (ต่อ) 

 
ตวัเลขท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพ่ือให้เปรียบเทียบไดถึ้งการแสดงรายการท่ีเปล่ียนไปในงวดปัจจุบนั และ 
ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีแทจ้ริงของรายการ มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ตามท่ีรายงานไว้เดิม จัดประเภทรายการใหม่ หลังจัดประเภทใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือน    
   ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560    
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 6,225,253 256,006 6,481,259 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ 256,006 (256,006) - 
    

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 742,662 (742,662) - 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ 87,568 (87,568) - 
รายไดจ้ากกิจการบนัเทิง 29,042 (29,042) - 
รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม - 859,272 859,272 
    

รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 4,939,591 407,048 5,346,639 
รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนชายส์ 407,048 (407,048) - 
    

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์ 139,162 (139,162) - 
ตน้ทุนโดยตรงของการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ 74,387 (74,387) - 
ตน้ทุนโดยตรงของกิจการบนัเทิง 10,986 (10,986) - 
ตน้ทุนโดยตรงของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม - 224,535 224,535 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,905,891 201,155 4,107,046 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,897,883 (201,155) 2,696,728 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีรายงานไว้เดิม จัดประเภทรายการใหม่ หลังจัดประเภทใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือน    
   ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560    
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 119,438 17,383 136,821 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ 17,383 (17,383) - 
    

รายไดจ้ากกิจการบนัเทิง 29,582 (29,582) - 
รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม - 29,582 29,582 
    

ตน้ทุนโดยตรงของกิจการบนัเทิง 25,692 (25,692) - 
ตน้ทุนโดยตรงของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม - 19,615 19,615 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 118,893 6,077 124,970 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน (ต่อ) 

 
ตวัเลขท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพ่ือให้เปรียบเทียบไดถึ้งการแสดงรายการท่ีเปล่ียนไปในงวดปัจจุบนั และ 
ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีแทจ้ริงของรายการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ตามท่ีรายงานไว้เดิม จัดประเภทรายการใหม่ หลังจัดประเภทใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเก้าเดือน    
   ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560    
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 17,136,363 842,815 17,979,178 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ 842,815 (842,815) - 
    

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 3,317,718 (3,317,718) - 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ 252,483 (252,483) - 
รายไดจ้ากกิจการบนัเทิง 80,816 (80,816) - 
รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม - 3,651,017 3,651,017 
    

รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 15,117,809 1,252,631 16,370,440 
รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนชายส์ 1,252,631 (1,252,631) - 
    

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย ์ 907,933 (907,933) - 
ตน้ทุนโดยตรงของการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ 195,589 (195,589) - 
ตน้ทุนโดยตรงของกิจการบนัเทิง 31,590 (31,590) - 
ตน้ทุนโดยตรงของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม - 1,135,112 1,135,112 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 11,344,952 617,158 11,962,110 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9,074,323 (617,158) 8,457,165 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีรายงานไว้เดิม จัดประเภทรายการใหม่ หลังจัดประเภทใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเก้าเดือน    
   ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560    
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 361,770 38,153 399,923 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ 38,153 (38,153) - 
    

รายไดจ้ากกิจการบนัเทิง 82,436 (82,436) - 
รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม - 82,436 82,436 
    

ตน้ทุนโดยตรงของกิจการบนัเทิง 56,108 (56,108) - 
ตน้ทุนโดยตรงของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม - 56,108 56,108 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินของ
กิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเร่ืองวิธีการบัญชีสําหรับภาษีเงินได้รอตดับญัชีกรณี 
มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากวา่มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าตํ่ากว่าฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้ น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน จะถือว่า 

มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 
- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่าท่ีสูงกว่า

มูลค่าตามบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีข้อจาํกัดเก่ียวกับแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใช้ประโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินได ้

รอตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้งนาํไป
ประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช ้
หกัภาษีนั้น  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนว่าการเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบติักบัส่วนไดเ้สียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย ตามขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่าน้ีและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบ 
ท่ีมีนยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อน 
วนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ไดใ้หข้อ้กาํหนดสาํหรับการรับรู้รายได ้โดยให้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี
แทนมาตรฐานต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
 
หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการว่า  
 
 รายได้จะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมได้ถูกนาํมาใช้แทนแนวคิด 

ของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
 กิจการรับรู้รายไดเ้พื่อแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาใหลู้กคา้ในจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่

จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการนั้นๆ  
 
กิจการรับรู้รายไดต้ามหลกัการสาํคญัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
 ขั้นท่ีหน่ึง  : ระบุสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
 ขั้นท่ีสอง  : ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญา 
 ขั้นท่ีสาม  : กาํหนดราคาของรายการ 
 ขั้นท่ีส่ี  : ปันส่วนราคาของรายการให้กบัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญา 
 ขั้นท่ีหา้  : รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฎิบติัก่อนวนั
บงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
กิจการมีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีโดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 
เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบ
สะสมยอ้นหลงักบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีประกอบ
กบัการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม กลุ่มกิจการจะเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกสาํหรับรอบระยะเวลา
รายงานท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารกาํลงัอยูใ่นระหว่างการประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการนาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 
 

2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้ํามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
 
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 16  

เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุน สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 19  

เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ จะนาํมาใชแ้ทนและยกเลิกมาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบนัการเงิน 

   ท่ีคลา้ยคลึงกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผย ขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้ํามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการแสดงรายการเคร่ืองมือทาง 
การเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของ และการหักกลบสินทรัพยท์างการเงินกบัหน้ีสินทางการเงิน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชก้บั
การจัดประเภทเคร่ืองมือทางการเงินในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือจัดเป็นสินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน  
และตราสารทุน รวมถึงการจัดประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลกําไรและขาดทุนท่ีเก่ียวข้อง และสถานการณ์ท่ีทําให้สินทรัพย ์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตอ้งหกักลบกนั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดให้กิจการตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือใหผู้ใ้ช้
งบการเงินสามารถประเมินเก่ียวกบัความมีนัยสําคญัของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินของกิจการ  
และลักษณะและระดับของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกิจการเปิดรับระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ  
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทางการบริหารความเส่ียงดงักล่าว 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กล่าวถึงการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่า การตดัรายการ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การคาํนวณการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน และการบัญชีป้องกนัความเส่ียง 
ดงัต่อไปน้ี 
 
- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

 
- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีแบ่งออกเป็นสามประเภทไดแ้ก่ ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยู่กบัโมเดลธุรกิจ
ของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร
หรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถโอนไปเป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หน้ีสินทางการเงินท่ีตอ้งวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเขา้เง่ือนไขท่ี
กาํหนด 

- ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีประกาศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้ํามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
- ขอ้กาํหนดการดอ้ยค่ากล่าวถึงการบญัชีสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธี

ราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาคํ้าประกนัทางการเงิน โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้
เกิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตข้ึนก่อน กิจการตอ้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นสามระดบั 
ในแต่ละระดบัจะกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื่อการดอ้ยค่าและการคาํนวณวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรับ
ลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการ
จดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญั และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า จะใชว้ิธีการอยา่งง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 

 
- การบัญชีป้องกนัความเส่ียงมีวตัถุประสงค์เพ่ือแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมการบริหารความเส่ียงของ

กิจการท่ีใชเ้คร่ืองมือทางการเงินในการจดัการฐานะเปิดท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน 
(หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) วิธีการดงักล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงภายใตก้ารบัญชี
ป้องกนัความเส่ียงเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ  
ให้ความชดัเจนเก่ียวกบัวิธีการทางบญัชีท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ โดยให้แนวทาง
ในการระบุความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเขา้เง่ือนไข ให้แนวทางเก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในการ
ป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือโดยกิจการใดๆภายในกลุ่มกิจการมิใช่เฉพาะเพียงบริษทั
ใหญ่เท่านั้น และให้แนวทางในการท่ีจะระบุมูลค่าท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจา้ของไปยงักาํไรหรือขาดทุนสําหรับ 
ทั้งเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน ให้ขอ้กาํหนดทางบญัชี
สําหรับกรณีท่ีกิจการออกตราสารทุนให้แก่เจา้หน้ีเพื่อชาํระหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน กิจการตอ้งวดัมูลค่าตราสารทุน 
ท่ีออกให้แก่เจ้าหน้ีด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการตอ้งตดัรายการหน้ีสินทางการเงินทั้ งหมดหรือบางส่วนเม่ือเป็นไปตามข้อกาํหนด 
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสิน 
ทางการเงิน) ท่ีชาํระและมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินฉบับเหล่าน้ีมาใช้เป็น 
คร้ังแรก 
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3 การประมาณการ 

 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชีมาใช ้
และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ดุลยพินิจท่ีสําคญัท่ีจดัทาํโดยผูบ้ริหารในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูลท่ีสาํคญัในการประมาณการท่ีมีความไม่แน่นอนเป็นวิธีการเดียวกนักบัท่ีใชใ้นงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

4 การวัดมูลค่ายุตธิรรม 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงวดัมูลค่าตามมูลค่ายติุธรรม จะถูกจดัประเภทตามระดบัของลาํดบัขั้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัต่อไปน้ี 
 
ขอ้มูลระดบัท่ี 1 : ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั  
ขอ้มูลระดบัท่ี 2 : ไดแ้ก่ ขอ้มูลนอกเหนือจากราคาอา้งอิงในตลาดซ้ือขายคล่องท่ีถูกรวมไวใ้นระดบัท่ี 1 ซ่ึงสามารถสงัเกตการณ์ไดส้ําหรับสินทรัพย์

และหน้ีสินโดยทางตรง เช่น ราคาตลาด หรือโดยทางอ้อม เช่น ข้อมูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาดสําหรับสินทรัพยน์ั้ น 
หรือหน้ีสินนั้น 

ขอ้มูลระดบัท่ี 3 : ไดแ้ก่ ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าและรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ล้านบาท) 

 ข้อมูลระดบัที่ 1 ข้อมูลระดบัที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม 
     

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 43,148 - - 43,148 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 

 ข้อมูลระดบัที่ 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
     

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 28 - - 28 
 
เคร่ืองมือทางการเงินในระดบัท่ี 1 
 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีซ้ือขายกนัในตลาดซ้ือขายคล่อง จะใช้ราคาท่ีซ้ือขายในตลาด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  
ตลาดจะถือได้ว่าซ้ือขายคล่องหากราคาซ้ือขายในตลาดนั้ นเกิดจากความสมัครใจของทั้ งผูซ้ื้อและผูข้ายและสามารถหาราคาได้อยู่เสมอ 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่องเหล่าน้ีจะถูกจดัอยู่ในระดบัท่ี 1 ซ่ึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ได้แก่ 
หลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 
กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานที่รายงานสี่ส่วนงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมและสปา ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจคา้ปลีก ส่วนงานที่รายงานในปีปัจจุบนัแบ่งตามส่วนงานที่นําเสนอและไดร้ับการสอบทาน 
โดยผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน โดยรวมส่วนงานที่มีลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการที่คลา้ยคลึงกนัเขา้ดว้ยกนัตามที่เปิดเผยในขอ้มูลทางการเงินรวม ดงัต่อไปนี้ 
 

5.1 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 
 
 สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน (ล้านบาท) 
  ธุรกิจอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้อง     
 ธุรกิจโรงแรมและสปา กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก ตดัรายการระหว่างกัน 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 
             

รายได้             

   รวมรายได ้ 22,113 18,186 4,076 4,417 17,647 17,290 3,194 2,916 (345) (207) 46,685 42,602 
             

ต้นทุน             

   รวมตน้ทุน (9,301) (7,942) (854) (1,132) (4,851) (4,819) (1,776) (1,680) - - (16,782) (15,573) 
             

กําไรขั้นต้น 12,812 10,244 3,222 3,285 12,796 12,471 1,418 1,236 (345) (207) 29,903 27,029 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบริหาร (7,664) (6,403) (2,191) (1,810) (9,945) (9,618) (1,196) (1,047) 345 207 (20,651) (18,671) 

กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษเีงินได้ ค่าเสื่อมราคา             

   และค่าตดัจาํหน่าย 5,148 3,841 1,031 1,475 2,851 2,853 222 189 - - 9,252 8,358 
คา่เสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (2,028) (1,751) (130) (180) (1,073) (956) (128) (107) - - (3,359) (2,994) 
ตน้ทุนทางการเงิน (1,114) (859) (152) (133) (327) (291) (16) (13) - - (1,609) (1,296) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 95 142 108 8 207 314 - - - - 410 464 

ผลการดาํเนินงานก่อนภาษเีงินได้ 2,101 1,373 857 1,170 1,658 1,920 78 69 - - 4,694 4,532 

ภาษีเงินได ้ (283) (103) (121) (133) (224) (335) 2 (1) - - (626) (572) 

กําไรสุทธิ 1,818 1,270 736 1,037 1,434 1,585 80 68 - - 4,068 3,960 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
5.2 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 
 สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน (ล้านบาท) 

 ธุรกิจโรงแรมและสปา 
ธุรกิจอื่น  ๆที่เกี่ยวข้อง 
กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก ตัดรายการระหว่างกัน 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 
             

รายได้             
ประเทศไทย 7,312 6,447 1,279 1,857 11,306 10,582 3,194 2,916 (345) (207) 22,746 21,595 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 4,559 4,588 - - 2,126 2,389 - - - - 6,685 6,977 
ประเทศสิงคโปร์ - - - - 1,225 1,485 - - - - 1,225 1,485 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 57 20 - - 2,380 2,436 - - - - 2,437 2,456 
สาธารณรัฐมลัดีฟส์และสาธารณรัฐเอมิเรตส์ 1,309 1,302 - - 345 253 - - - - 1,654 1,555 
สาธารณรัฐโปรตุเกส 3,392 2,900 - - - - - - - - 3,392 2,900 

อื่น ๆ 5,484 2,929 2,797 2,560 265 145 - - - - 8,546 5,634 

รวม 22,113 18,186 4,076 4,417 17,647 17,290 3,194 2,916 (345) (207) 46,685 42,602 

             
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ             
ประเทศไทย 283 6 524 733 1,282 1,168 80 68 - - 2,169 1,975 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 183 198 - - 163 253 - - - - 346 451 
ประเทศสิงคโปร์ (58) (27) (5) 5 (30) (26) - - - - (93) (48) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 14 (27) 1 12 77 203 - - - - 92 188 
สาธารณรัฐมลัดีฟส์และสาธารณรัฐเอมิเรตส์ 400 543 - - 24 13 - - - - 424 556 
สาธารณรัฐโปรตุเกส 579 561 - - - - - - - - 579 561 

อื่น ๆ 417 16 216 287 (82) (26) - - - - 551 277 

รวม 1,818 1,270 736 1,037 1,434 1,585 80 68 - - 4,068 3,960 
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6 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

บริษทัเป็นบริษทัใหญ่ขั้นสุดทา้ย เงินลงทุนท่ีมีสาระสาํคญัในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้เปิดเผยในหมายเหตุ 9 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

บริษทัย่อย     
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ - - 57,661 59,736 
เงินปันผลรับ - - 114,289 133,170 
ดอกเบ้ียรับ - - 2,069,774 1,308,322 
รายไดอ่ื้น - - 2,836 4,234 
การซ้ือสินคา้และบริการ - - (870) - 
ค่าบริการจ่าย - - (93,895) (82,693) 
ดอกเบ้ียจ่าย - - (30,073) (27,169) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - (1,671) (6,914) 
     

บริษทัร่วม     
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 332,107 361,809 - - 
เงินปันผลรับ - - 149,095 134,818 
ดอกเบ้ียรับ 37,920 36,144 - - 
รายไดอ่ื้น 1,290 2 - - 
การซ้ือสินคา้และบริการ (82,544) (92,301) - - 
     

กิจการร่วมค้า     
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 105,628 85,153 15,000 7,000 
ดอกเบ้ียรับ 74,083 52,894 22,135 927 
รายไดอ่ื้น 782 61 - - 
การซ้ือสินคา้และบริการ (58,124) (64,347) - - 
     

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 320,904 1,749 - - 
การซ้ือสินคา้และบริการ (62,913) (63,661) - - 
ค่าบริการจ่าย (19,798) (18,207) - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (43,267) (12,873) (19,883) (10,875) 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการและเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีจาํนวน 232 ลา้นบาท และ  
88 ลา้นบาท ตามลาํดบั (วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 : 175 ลา้นบาท และ 78 ลา้นบาท ตามลาํดบั) โดยค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นผลประโยชน์
ระยะสั้น ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และสวสัดิการอ่ืน 
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6 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พันบาท พันบาท 
     

ยอดค้างชําระท่ีเกิดจากการขายและซื้อสินค้าและบริการ     
     

ก) ลูกหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 1,453,035 1,047,532 
บริษทัร่วม 400,582 365,836 4,176 3,947 
กิจการร่วมคา้ 458,893 351,224 20,497 4,354 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,054 10,301 85 21 

รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 861,529 727,361 1,477,793 1,055,854 

     
ข) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย  - - 97,293,741 55,516,550 
บริษทัร่วม 1,162,948 1,163,189 - - 

กิจการร่วมคา้ 4,513,927 5,011,194 581,908 414,933 

รวมเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,676,875 6,174,383 97,875,649 55,931,483 

     
การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
     

บริษทัย่อย     
ยอดยกมาตน้งวด - - 55,516,550 39,243,653 
เพ่ิมข้ึน  - - 49,082,594 16,990,842 
รับชาํระคืน - - (6,394,729) - 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน - - (910,674) (717,945) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - - 97,293,741 55,516,550 

     
บริษทัร่วม     
ยอดยกมาตน้งวด 1,163,189 1,239,466 - - 
เพ่ิมข้ึน  57,488 105,215 - - 
รับชาํระคืน (46,626) (86,693) - - 

การแปลงค่างบการเงิน (11,103) (94,799) - - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,162,948 1,163,189 - - 
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6 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดค้างชําระท่ีเกิดจากการขายและซื้อสินค้าและบริการ (ต่อ)     
     

ข) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ)     
     

การเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
     

กิจการร่วมค้า     
ยอดยกมาตน้งวด 5,011,194 4,499,168 414,933 - 
เพ่ิมข้ึน 216,739 1,114,113 182,711 417,627 
จดัประเภทใหม่ (46,557) - - - 
รับชาํระคืน (626,511) (235,090) (15,000) - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน - - (736) (2,694) 

การแปลงค่างบการเงิน (40,938) (366,997) - - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 4,513,927 5,011,194 581,908 414,933 

 
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ และมีอตัรา
ดอกเบ้ียตามอตัราตลาดซ่ึงอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดรับชาํระคืนเม่ือทวงถามแต่กลุ่มกิจการ 
จะไม่เรียกชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวภายในระยะเวลา 12 เดือน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ค) เจ้าหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกัน      
บริษทัยอ่ย  - - 8,020 35,351 
บริษทัร่วม 3,314 16,071 3 3 
กิจการร่วมคา้ 21,399 9,887 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,402 31,752 725 670 

รวมเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 14) 42,115 57,710 8,748 36,024 

 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดค้างชําระท่ีเกิดจากการขายและซื้อสินค้าและบริการ (ต่อ)     
     

ง) เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      

บริษทัยอ่ย - - 2,061,907 1,707,307 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

    (หมายเหตุ 15) - - 2,061,907 1,707,307 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั แสดงไดด้งัน้ี 
 
บริษทัย่อย     
ยอดยกมาตน้งวด  - - 1,707,307 2,317,924 
เพ่ิมข้ึน - - 854,588 - 
จ่ายชาํระคืน - - (411,006) (548,079) 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน     

   ท่ียงัไม่เกิดข้ึน - - (88,982) (62,538) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  - - 2,061,907 1,707,307 

 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกลุเงินบาทและสกลุเงินต่างประเทศ มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
และมีอตัราดอกเบ้ียตามอตัราตลาดซ่ึงอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย ์
 

7 เงนิลงทุนท่ัวไป 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินลงทุนระยะส้ัน     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - 1,695,238 - - 

รวมเงินลงทุนระยะสั้น - 1,695,238 - - 
     

เงินลงทุนระยะยาว     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 43,148,024 29,940 28,459 28,555 

เงินลงทุนทัว่ไป 67 67 - - 

รวมเงินลงทุนระยะยาว 43,148,091 30,007 28,459 28,555 
 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 

33 

 
7 เงนิลงทุนท่ัวไป (ต่อ) 

 
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

 

 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีตน้งวด 1,695,238 - 
จาํหน่ายเงินลงทุน (1,669,045) - 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 25,665 - 

การแปลงค่างบการเงิน (51,858) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - - 

 
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

 

 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีตน้งวด 29,940 28,555 
เพ่ิมข้ึน 44,067,640 - 
จาํหน่ายเงินลงทุน (10) (10) 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (642,420) (86) 

การแปลงค่างบการเงิน (307,126) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 43,148,024 28,459 

 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการไดล้งทุนในหุ้นของบริษทั NH Hotel Group S.A. (“NHH”)  
ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แมดริด ประเทศสเปน โดยการซ้ือหุ้นจํานวน 116.9 ล้านหุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน  
747.5 ลา้นเหรียญยโูร หรือเทียบเท่า 28,326 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 29.8  ของทุนจดทะเบียนของ NHH 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการไดล้งทุนเพิ่มในหุ้นของ NHH จาํนวน 64.9 ลา้นหุ้น คิดเป็น
จาํนวนเงิน 399.3 ลา้นเหรียญยโูร หรือเทียบเท่า 15,742 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 16.6  ของทุนจดทะเบียนของ NHH 
 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการยงัอยู่ระหว่างกระบวนการเข้าทํารายการเสนอซ้ือหุ้นเพิ่มเติมของ NHH ผ่านตลาด
หลกัทรัพยแ์มดริด ประเทศสเปน ภายใตข้อ้จาํกดัตามขอ้บงัคบัในการเขา้ทาํรายการเสนอซ้ือหุ้นผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์มดริด ประเทศสเปน 
ทาํใหก้ลุ่มกิจการยงัไม่มีอาํนาจควบคุมหรืออิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในบริษทัดงักล่าว 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนท่ัวไป (ต่อ) 

 
ค) เงินลงทุนท่ัวไป 
 

 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561   

ราคาตามบญัชีตน้งวด  67 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 67 - 

 
8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หมุนเวยีน     
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - ยอดรวม 3,042,810 2,938,380 15,855 31,428 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (183,231) (160,934) (108) (294) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน - สุทธิ 2,859,579 2,777,446 15,747 31,134 
ส่วนของลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาระยะยาว     
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สุทธิ 2,893,559 2,310,666 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 924,628 820,434 19,078 11,233 
ลูกหน้ีอ่ืน 2,389,366 1,625,662 50,852 22,915 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 861,529 727,361 1,477,793 1,055,854 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9,928,661 8,261,569 1,563,470 1,121,136 

     
ไม่หมุนเวยีน     
ลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาระยะยาว 3,923,459 3,954,721 - - 
หกั  รายไดด้อกเบ้ียรอการรับรู้ (418,343) (522,720) - - 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (128,151) (194,063) - - 

ลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาระยะยาว - สุทธิ 3,376,965 3,237,938 - - 

 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 6,171,579 6,073,492 
บริษทัร่วม 7,183,718 7,087,166 2,779,663 2,767,067 

ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 2,830,846 3,542,425 - 5,484 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม     

   และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 10,014,564 10,629,591 8,951,242 8,846,043 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท 
  

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 6,073,492 

ลงทุนเพ่ิม 98,087 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 6,171,579 



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

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

บริษทัยอ่ยท่ีถูกถือหุน้ทางตรงโดยบริษทัมีดงัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 
  จดัตั้งขึน้ 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษทั เจา้พระยา รีซอร์ท จาํกดั โรงแรมและศนูยก์ารคา้ ประเทศไทย 81.24 81.24 
บริษทั หวัหิน รีซอร์ท จาํกดั ขายอสงัหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั แม่ริมเทอเรซ รีซอร์ท จาํกดั (“MTR”) 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 วิลเลจ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั บา้นโบราณเชียงราย จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั สมุย วิลเลจ จาํกดั อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี ประเทศไทย 100 100 
บริษทั โคโค ปาลม์ โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั โกโก ้รีครีเอชัน่ จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษทั สมุย  บีช คลบั โอนเนอร์ จาํกดั โรงแรมและใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 99.73 99.73 
บริษทั รอยลัการ์เดน้ พลาซ่า จาํกดั ศูนยก์ารคา้ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั เอม็ สปา อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (“MST”) ธุรกิจสปา ประเทศไทย 100 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 บริหารงานจดัซ้ือ 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 บริหารจดัการ หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน  100 100 
R.G.E. (HKG) Limited บริหารจดัการ ฮ่องกง 100 100 
M&H Management Limited บริหารจดัการ ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   
Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศมาเลเชีย 100 100 
Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมาเลเชีย 100 100 
AVC Club Developer Limited ขายหน่วยการเขา้พกั ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
 ในสถานท่ีพกัผอ่น มอริเชียส   
AVC Vacation Club Limited ขายหน่วยการเขา้พกั ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
 ในสถานท่ีพกัผอ่น มอริเชียส   
บริษทั ภูเกต็ บีช คลบั โอนเนอร์ จาํกดั บริหารจดัการ ประเทศไทย 100 100 
บริษทั เอม็เอชจี ภูเกต็ จาํกดั (“MHGP”) โรงแรม ประเทศไทย 77.77(5) 100 
บริษทั ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จาํกดั ธุรกิจบนัเทิง ประเทศไทย 100 100 
Minor Continental Holding (Mauritius) ลงทุนในบริษทัอ่ืน ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส 
 

(1) สดัส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 45.30 เป็นการถือหุ้นทางตรงใน MTR อีกร้อยละ 25.84 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 
(2) สดัส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 51 เป็นการถือหุ้นทางตรงใน MST อีกร้อยละ 49 เป็นการถือหุ้นทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 
(3) สดัส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 27.80 เป็นการถือหุ้นทางตรงใน MHG อีกร้อยละ 72.20 เป็นการถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 
(4) สดัส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 91.35 เป็นการถือหุ้นทางตรงใน MINOR อีกร้อยละ 8.57 เป็นการถือหุ้นทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 
(5) สดัส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 77.77 เป็นการถือหุ้นทางตรงใน MHGP อีกร้อยละ 22.23 เป็นการถือหุ้นทางออ้มผา่นบริษทัยอ่ย 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 
 

บริษทั เอ็ม สปา อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุน้สามญัของบริษทั เอม็ สปา อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จากบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
ของกลุ่มกิจการ จาํนวน 200,899 หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 38 ลา้นบาท โดยสัดส่วนการลงทุนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 
 

บริษัท โคโค ปาล์ม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด  
 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัชาํระหุ้นสามญัเต็มจาํนวนของบริษทั โคโค ปาลม์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จาํกดั คิดเป็น
จาํนวนเงิน 60 ลา้นบาท โดยสดัส่วนการลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 100 ตามเดิม 
 

MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd. 
 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการไดล้งทุนเพ่ิมในหุ้นสามญัของ MHG Desaru Hotel Sdn. 
Bhd. จาํนวน 10.23 ลา้นหุ้น โดยมีมูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นจาํนวนเงิน 10.23 ลา้นริงกิตมาเลเซีย หรือเทียบเท่า 83 ลา้นบาท 
สดัส่วนการลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 60 ตามเดิม 
 

MHG Desaru Villa Sdn. Bhd. 
 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการไดล้งทุนเพิ่มในหุ้นสามญัของ MHG Desaru Villa Sdn. 
Bhd. จาํนวน 3.7 ลา้นหุ้น โดยมีมูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย คิดเป็นจาํนวนเงิน 3.7 ลา้นริงกิตมาเลเซีย หรือเทียบเท่า 30 ลา้นบาท 
สดัส่วนการลงทุนยงัคงเป็นร้อยละ 60 ตามเดิม 
 

บริษทั เอ็มเอชจี ภูเก็ต จํากัด  
 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการไดล้งทุนในหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั เอ็มเอชจี  
ภูเก็ต จาํกดั จาํนวน 543,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 543 ลา้นบาท การลงทุนเพ่ิมน้ีทาํให้สัดส่วน
การลงทุนของบริษทัลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 77.77 อยา่งไรกต็าม สดัส่วนการลงทุนของกลุ่มกิจการยงัคงเป็นร้อยละ 100 
 

Benihana Holding Pte. Ltd. 
 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการซ้ือกิจการใน Benihana Holding Pte. Ltd. โดยรายละเอียด
การซ้ือกิจการไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 24 
 

Over  Success Enterpr ise Pte. Ltd. 
 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการได้ลงทุนเพ่ิมในหุ้นสามญัของ Over Success Enterprise Pte. Ltd. 
จาํนวนเงิน 33 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 1,030 ลา้นบาท โดยสดัส่วนการลงทุนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 85.9 เป็นร้อยละ 100 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 7,087,166 2,767,067 
ลงทุนเพ่ิม 21,952 12,596 
เปล่ียนสถานะเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (3,822) - 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 337,832 - 

เงินปันผลรับ (259,410) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 7,183,718 2,779,663 
 

บริษทัร่วมมีดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  

 
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 
กลุ่มกิจการ 

(ร้อยละ) 
   30 กันยายน 31 ธันวาคม 

บริษทั ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

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 (“SSP”) ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 51(1) 51(1) 

Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวยีดนาม 30.4 30.4 
บริษทั ซูม่า กรุงเทพ จาํกดั (“Zuma”) ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 51(2) 51(2) 

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 35.8 35.7 
Rani Minor Holding Limited โรงแรม สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 25 25 
Serendib Hotels PLC โรงแรม ประเทศศรีลงักา 25 25 
MHG Lesotho (Proprietary) Limited โรงแรม ประเทศเลโซโท 46.9 46.9 
บริษทั นายณ์ แอนด ์อาร์จีพี  ขายอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 40 40 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั      
Breadtalk Group Limited (“Breadtalk”) ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 14.2(3) 14.1(3) 

Cardamom Tented Camp Co., Ltd. โรงแรม ราชอาณาจกัรกมัพูชา 35 35 
 
(1) กลุ่มกิจการไม่มีอาํนาจควบคุมเหนือ SSP แมว้่ากลุ่มกิจการถือหุ้นในบริษัทดงักล่าวในร้อยละ 51 จึงถือว่าบริษทัดังกล่าวเป็น 

บริษทัร่วมและใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวในขอ้มูลทางการเงินรวม 
(2) สดัส่วนของการถือหุ้นใน Zuma เท่ากบัร้อยละ 51 แต่ตามสญัญาของการถือหุน้ กลุ่มกิจการมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 35 
(3) สัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัท  Breadtalk Group Limited เท่ากับร้อยละ 14.2 อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่าง 

มีสาระสาํคญัในบริษทัร่วมดงักล่าว 
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ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ) 

   30 กันยายน 31 ธันวาคม 
บริษทั ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท  ขายอาหารและ ประเทศไทย 35.8 35.7 
   จาํกดั (มหาชน)  เคร่ืองด่ืม    
 
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 
 
บริษทั เอส แอนด์ พ  ีซินดเิคท จาํกัด (มหาชน) 
 
ในระหว่างไตรมาสของปี พ.ศ. 2561 บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 733,300 หุ้น คิดเป็น
จาํนวนเงิน 13 ลา้นบาท โดยสดัส่วนการลงทุนไดเ้พิ่มข้ึนจากร้อยละ 35.7 เป็นร้อยละ 35.8 
 
Breadtalk Group Limited  
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดล้งทุนเพ่ิมในบริษทั Breadtalk Group Limited จาํนวน 198,000 หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 
0.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 8 ลา้นบาท โดยสดัส่วนการลงทุนไดเ้พิ่มข้ึนจากร้อยละ 14.1 เป็นร้อยละ 14.2 
 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า  

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 3,542,425 5,484 
ลงทุนเพ่ิม 157,993 - 
ลดเงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ (1,049,434) (5,484) 
เงินลงทุนไดม้าจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 24) 9,152 - 
เปล่ียนสถานะเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (11,127) - 
ส่วนแบ่งกาํไรในกิจการร่วมคา้ 72,617 - 
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 109,758 - 

เงินปันผลรับ (538) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 2,830,846 - 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
รายละเอียดของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม  

   

สัดส่วนในส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ  
(ร้อยละ) 

   30 กันยายน 31 ธันวาคม 
บริษทั ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

บริษทั ไมข้าว เวเคชัน่ วลิล่า จาํกดั เสร็จการชาํระบญัชี ประเทศไทย - 50 
บริษทั มายเซล ดอท ซีโอ ดอท  การจดัจาํหน่าย ประเทศไทย 50.1 50.1 
   ทีเอช จาํกดั     
Harbour Residences Oaks Ltd. บริหารดา้นท่ีพกัอาศยั ประเทศนิวซีแลนด ์ - 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 
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 43.8 
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 
บริษทั อวาดีนะ ฮิลส์ จาํกดั ขายอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 50 50 
บริษทั ลายนั ฮิลล ์เรสซิเด็นซ์ จาํกดั ขายอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 50 50 
บริษทั ลายนั บางเทา  ขายอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั     
Plexus Maldives Private Limited  โรงแรม สาธารณรัฐมลัดีฟส์ 50 50 
บริษทั เฮชแอนดเ์อ พาร์ค จาํกดั โรงแรม ประเทศไทย 50 50 
บริษทั อาร์ต ออฟ เบคก้ิง จาํกดั ผลิตส่วนประกอบอาหาร ประเทศไทย 99(1) - 
Ya Hua International Pte. Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสิงคโปร์ 50 - 
 
(1)  แมว้่ากลุ่มกิจการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวในร้อยละ 99 เน่ืองจากกลุ่มกิจการมีการควบคุมร่วมตามท่ีไดต้กลงในสัญญา ดงันั้น

จึงทาํใหบ้ริษทัดงักล่าวยงัคงจดัประเภทเป็นกิจการร่วมคา้ 



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

 
ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

   สัดส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละ)  

บริษทั ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ 
30 กันยายน 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

     

บริษทั ไมข้าว เวเคชัน่ วลิล่า จาํกดั เสร็จการชาํระบญัชี ประเทศไทย - 50 
 
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้สาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 
 
Harbour  Residences Oaks Limited  
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการไดล้งทุนเพิ่มใน Harbour Residences Oaks Limited ทาํให้เปล่ียน
สถานะเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย โดยรายละเอียดการซ้ือกิจการไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 24 
 
The Food Theory Group Pte. Ltd. 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการได้ลงทุนเพิ่มใน The Food Theory Group Pte. Ltd. 
ทาํใหเ้ปล่ียนสถานะเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย โดยรายละเอียดการซ้ือกิจการไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 24 
 
บริษทั อาร์ต ออฟ เบคกิง้ จาํกัด 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท อาร์ต ออฟ เบคก้ิง จาํกัด  
เป็นจาํนวนเงิน 158 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการลงทุนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 99 เน่ืองจากกลุ่มกิจการมีการควบคุมร่วม
ตามท่ีไดต้กลงในสัญญา ดงันั้นจึงทาํใหบ้ริษทัดงักล่าวยงัคงจดัประเภทเป็นกิจการร่วมคา้ 
 

10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 
  

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,189,713 
ซ้ือสินทรัพย ์ 129,993 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ  (50,896) 

ค่าเส่ือมราคา  (44,997) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 1,223,813 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์  

 

 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 51,271,864 233,013 
ซ้ือสินทรัพย ์ 4,317,938 16,695 
สินทรัพยไ์ดม้าจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 24) 67,041 - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (120,727) - 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (103,668) (125) 
โอนไปบญัชีอ่ืน (503,627) - 
ค่าเส่ือมราคา (2,970,559) (45,348) 
กลบัรายการการดอ้ยค่า 10,270 - 

การแปลงค่างบการเงิน (2,358,820) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 49,609,712 204,235 

 
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการไดใ้ชท่ี้ดินและอาคารซ่ึงมีมูลค่า 100 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,336 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 
100 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 2,545 ลา้นบาท) เพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ (หมายเหตุ 15) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท 
ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย ล้านบาท 

    

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาก่อสร้างและ    
   การซ้ือสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 2,001 13 - 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาก่อสร้างและ    
   การซ้ือสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 153 3 - 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 

43 

 
12 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  

 

 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  19,664,822 3,839 
ซ้ือสินทรัพย ์ 331,642 300 
สินทรัพยไ์ดม้าจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 24) 1,118,594 - 
ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 24) 13,567 - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (1,682) - 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (1,171) - 
ค่าตดัจาํหน่าย (233,119) (752) 

การแปลงค่างบการเงิน (1,200,101) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 19,692,552 3,387 

 
กลุ่มกิจการได้ใช้สิทธิในการบริหารสินทรัพยซ่ึ์งมีมูลค่า 158.6 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 3,706 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 146.8 
ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 3,739 ลา้นบาท) เพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ (หมายเหตุ 15)  
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัจากสญัญาสิทธิในการบริหารสินทรัพยมู์ลค่า 6 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 
137 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 8 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า 198 ลา้นบาท) 
 

13 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า  
 

 

 
ข้อมูลทางการเงินรวม 

พนับาท 

ข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

พนับาท 
   

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,012,666 623 
ซ้ือสินทรัพย ์ 27,126 - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (5,884) - 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (10,855) - 
โอนจากบญัชีอ่ืน 272,884 - 
ค่าตดัจาํหน่าย (110,298) (466) 

การแปลงค่างบการเงิน (65,243) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 2,120,396 157 

 



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

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 2,158,690 2,802,498 6,160 21,591 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 23,269 41,935 4,979 32,349 
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 18,846 15,775 3,769 3,675 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,839,760 4,089,966 303,375 390,951 
เจา้หน้ีค่าก่อสร้าง 229,795 181,119 107 384 

เจา้หน้ีอ่ืน 1,700,781 1,821,416 136,072 19,174 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8,971,141 8,952,709 454,462 468,124 

 
15 เงนิกู้ยืม 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

หมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 11,222 44,599 - - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5,622,949 1,509,934 5,440,810 1,000,962 

รวม 5,634,171 1,554,533 5,440,810 1,000,962 
     

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 2,061,907 1,707,307 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     
   หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 8,972 7,475 - - 

   เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2,707,207 1,757,932 1,870,592 653,618 

รวม 2,716,179 1,765,407 1,870,592 653,618 
     

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5,000,000 2,000,000 5,000,000 2,000,000 
     

รวมเงินกูย้มืหมุนเวียน 13,350,350 5,319,940 14,373,309 5,361,887 

     
ไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 16,867 10,265 - - 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 44,863,531 21,698,332 36,420,851 13,546,110 

หุน้กู ้ 19,620,330 23,134,045 19,620,330 23,134,045 

รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวียน 64,500,728 44,842,642 56,041,181 36,680,155 
     

รวมเงินกู้ยืม 77,851,078 50,162,582 70,414,490 42,042,042 
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15 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 
 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชีตน้งวด 23,456,264 14,199,728 
การกูย้มืเพ่ิม 44,337,189 43,180,754 
การจ่ายชาํระคืน (19,205,489) (18,867,859) 
ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 63,412 53,252 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (285,690) (274,432) 

การแปลงค่างบการเงิน (794,948) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 47,570,738 38,291,443 
 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีมีสาระสําคญัท่ีรวมอยูใ่นขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการประกอบดว้ย  
 

ก) เงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษัทจํานวนทั้ งส้ิน 2,000 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลกัประกัน โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี  
และจะชาํระเงินคืนในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุญัญาเงินกูย้มื 

 

ข) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัจาํนวนทั้งส้ิน 35.3 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวั BBSY 6 เดือน บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคืนในระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563 บริษทัจะตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุัญญาเงินกูย้มื 

 

ค) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัจาํนวนทั้งส้ิน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวั LIBOR บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคืนภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุญัญาเงินกูย้มื 

 

ง) เงินกูย้มืจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัจาํนวนทั้งส้ิน 238 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวั LIBOR บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคืนในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2566 บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข 
ท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุญัญาเงินกูย้มื 

 

จ) เงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัจาํนวนทั้ งส้ิน 30.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลกัประกัน โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคืนภายในมิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุญัญาเงินกูย้มื 

 

ฉ) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัจาํนวนทั้งส้ิน 14.97 ลา้นปอนด์สเตอริง เป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวั LIBOR บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคืนในระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563 บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุญัญาเงินกูย้มื 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 
 
ช) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัจาํนวนทั้งส้ิน 12.95 ลา้นเหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ เป็นเงินกูย้ืมไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียลอยตวั SOR บวกด้วยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี  โดยมีกาํหนดชําระคืนภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัจะต้องปฏิบัติ 
ตามเง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุัญญาเงินกูย้มื 
 

ซ) เงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษัทจํานวนทั้ งส้ิน 443 ล้านยูโร เป็นเงินกู้ยืมท่ีมีหลกัประกัน โดยมีอัตราดอกเบ้ียลอยตวั 
EURIBOR บวกด้วยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคืนภายใน 18 เดือน บริษทัจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสําคญั 
บางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุญัญาเงินกูย้มื 
 

ฌ) เงินกู้ยืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษัทจํานวนทั้ งส้ิน 229 ล้านยูโร เป็นเงินกู้ยืมไม่มีหลักประกัน โดยมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว 
EURIBOR บวกด้วยอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี  โดยมีกําหนดชําระคืนภายใน  18 เดือน  บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสําคัญ 
บางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุญัญาเงินกูย้มื 

 
ญ) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 104.5 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนั โดยมี

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และมีกาํหนดชาํระเงินคืนภายในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุัญญาเงินกูย้มื 
 

ฎ) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 34 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้มืท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนภายในระหว่างปี 
พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุัญญาเงินกูย้มื 

 
ฏ) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 19 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้มืท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียลอยตวั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชําระคืนภายใน พ.ศ. 2559  
ถึง พ.ศ. 2561 

 
ฐ) เงินกูย้ืมธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 23 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียลอยตวั 3 เดือน LIBOR บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดการชาํระคืนงวดแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ย
จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุญัญาเงินกูย้มื 

 
ฑ) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 8 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียลอยตวั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2563 

 
ฒ) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 5 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียลอยตวั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกดว้ยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2561 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 

 
ณ) เงินกูย้ืมจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 12.7 ลา้นยูโร เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ีย

ลอยตวั EURIBOR บวกด้วยอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชําระเงินคืนภายในระหว่าง ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 บริษทัย่อย
จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุญัญาเงินกูย้มื 
 

ด) เงินกูย้ืมจากธนาคาร 2 แห่งของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 175 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ีย Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตราร้อยละคงท่ีต่อปี  โดยมีกําหนดชําระเงินคืนภายในระหว่างปี  
พ.ศ. 2565 บริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสําคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายุสัญญาเงินกูย้ืม และบริษทัย่อยไดใ้ช้ท่ีดิน 
และอาคารและสิทธิในการบริหารสินทรัพยเ์พ่ือคํ้าประกนั (หมายเหตุ 11 และหมายเหตุ 12) 

 
ต) เงินกูย้มืจากธนาคารแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวนทั้งส้ิน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินกูย้มืท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรา

ดอกเบ้ียลอยตวัของต้นทุนเงินทุน บวกด้วยร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชําระเงินคืนภายในระหว่าง ปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2568  
บริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุัญญาเงินกูย้มื 
 

หุ้นกู้ 
 
หุน้กูป้ระกอบดว้ย 
 

   

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ   

   30 กันยายน 31 ธันวาคม   

  ระยะเวลา พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560   
วนัท่ีออก กําหนดชําระคืน (ปี) ล้านบาท ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ เง่ือนไข 

       

มีนาคม 2554 มีนาคม 2561  7 - 1,500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
ตุลาคม 2554 ตุลาคม 2564 10 300 300  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
ตุลาคม 2554 ตุลาคม 2561 7 500 500  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
สิงหาคม 2555 สิงหาคม 2565 10 2,700 2,700  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 ้
กรกฏาคม 2560 กรกฏาคม 2570 10 1,620 1,634  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
กนัยายน 2560 กนัยายน 2567 7 1,000 1,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
กนัยายน 2560 กนัยายน 2575 15 1,000 1,000  ร้อยละคงท่ี  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

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

รวมหุน้กู ้   
24,620 25,134 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
หุ้นกู้ (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม 
และข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 พนับาท 
  

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561  
ราคาตามบญัชีตน้งวด 25,134,045 
ออกหุน้กูเ้พ่ิม 1,000,000 
การจ่ายชาํระคืน (1,500,000) 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (13,715) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 24,620,330 

 
หุ้นกูท้ั้ งหมดดงักล่าวขา้งตน้มีเง่ือนไขของขอ้กาํหนดและสิทธิของผูถื้อหุ้นกู้ซ่ึงไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ การจ่ายเงินปันผลและการจาํหน่ายจ่ายโอนหรือจาํนาํทรัพยสิ์นอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ
หลกัและอ่ืน ๆ 
 
ท่ีประชุมสามญัของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พ่ิมเติม ซ่ึงเม่ือรวมกบัหุ้นกูเ้ดิม 
ของบริษทัท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหน่ึงมีวงเงินรวมกนัไม่เกิน 45,000 ลา้นบาท (ตามหลกัเกณฑเ์งินทุนหมุนเวียน) 
 
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติมในจาํนวนไม่เกิน  
50,000 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือรวมกบัหุ้นกูเ้ดิมของบริษทัท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหน่ึง ตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่เกิน 95,000 ลา้นบาท 
(ตามหลกัเกณฑเ์งินทุนหมุนเวียน) 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทัมีหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกและเสนอขายเป็นจาํนวนเงิน 55,380 ลา้นบาท ตามมติผูถื้อหุ้นขา้งตน้ 
 

16 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 จํานวน  ส่วนเกิน  
 หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม 

 พันหุ้น พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561     

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

ยอดคงเหลือปลายงวด 4,618,914 4,618,914 15,014,610 19,633,524 
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16 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 จํานวน  ส่วนเกิน  
 หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น รวม 

 พันหุ้น พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561     

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

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

 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 4,621,828,347 บาท 
เป็น 4,618,914,291 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 2,914,056 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ทุนจดทะเบียนทั้ งหมดประกอบด้วยหุ้นสามญัจาํนวน 4,619 ล้านหุ้น (วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : จาํนวน  
4,622 ลา้นหุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นสามญัจาํนวน 4,619 ลา้นหุ้น (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : จาํนวน 4,619 ลา้นหุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าหุ้นละ 
1 บาท ท่ีไดอ้อกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 
 

17 รายได้อ่ืน 
 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดค่้าขนส่ง 139,034 129,864 - - 
รายไดจ้ากการขายของสมนาคุณ 109,218 105,319 - - 
รายไดค่้าท่ีปรึกษา 124,233 129,180 - - 
รายไดค่้าเช่า 159,893 115,952 27,139 27,503 
รายไดค่้าซ่อมบาํรุง 39,762 39,162 - - 
รายไดค่้าธรรมเนียมเคร่ืองหมายการคา้ 80,608 85,570 - - 
รายไดจ้ากการสนบัสนุนการขายจากผูผ้ลิต 147,946 230,313 - - 
ขายวตัถุดิบใหแ้ฟรนชายส์ 41,530 35,476 - - 
กาํไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม 120,703 - - - 
อ่ืน ๆ  741,026 445,015 116,946 7,344 

รวมรายไดอ่ื้น 1,703,953 1,315,851 144,085 34,847 
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18 ภาษเีงินได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลไดต้ั้งคา้งจ่ายโดยใชว้ิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บักาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึน บริษทัมีอตัราภาษีเงินไดท่ี้เกิดข้ึนอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 2 

 
19 กําไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีชําระแล้ว 
และออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด 
 
ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียไดป้รับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยถือว่าหุ้นสามญัเทียบเท่า
ปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสามญัทั้งหมด 
 
ในการคาํนวณจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเพิ่มข้ึนหากมีการใช้สิทธิ บริษทัคาํนวณว่าหากนําเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิจากใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีเหลืออยูด่งักล่าวมาซ้ือหุ้นสามญักลบัคืนในราคาตลาดถวัเฉล่ียของงวดเพ่ือกาํหนดจาํนวนหุ้นสามญัท่ีตอ้งออกเพ่ิม แลว้นาํจาํนวนหุ้นสามญั
ส่วนเพ่ิมดงักล่าวมารวมกบัหุ้นสามญัท่ีมีอยู ่ทั้งน้ีไม่มีการปรับปรุงใด ๆ ในกาํไรสุทธิ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กันยายน 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กันยายน 

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

 พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น 
     

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีใช ้
   ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น - สุทธิ 

 
4,618,914 

 
4,412,142 

 
4,618,914 

 
4,412,155 

     
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด     

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั - 18,113 - 8,050 

หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด - 18,113 - 8,050 

     
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั     

   ท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด 4,618,914 4,430,255 4,618,914 4,420,205 
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19 กําไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กันยายน 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กันยายน 

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

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั (พนับาท) 1,019,791 1,142,889 3,944,311 3,804,136 
     

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.2208 0.2590 0.8539 0.8622 
     

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.2208 0.2580 0.8539 0.8606 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กันยายน 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กันยายน 

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

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั (พนับาท) 175,301 134,880 959,806 541,248 

     

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.0380 0.0306 0.2078 0.1227 
     

กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.0380 0.0304 0.2078 0.1224 

 
20 ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พันบาท 
     

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

จดัสรรระหวา่งงวด - - - - 

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

 
ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัตอ้งจดัสรรสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั สํารองดงักล่าวเป็นสํารองท่ีไม่สามารถ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้
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21 เงนิปันผล 

 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้การอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ  
0.4 บาท สําหรับผูถื้อหุ้นเดิมจํานวนรวมไม่เกิน 4,619 ล้านหุ้น โดยการจ่ายปันผลรวมทั้ งส้ินไม่เกิน 1,848 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าว 
ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้การอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ  
0.35 บาท สําหรับผูถื้อหุ้นเดิมและผูถื้อหุ้นหลกัทรัพยท่ี์ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั (MINT-W5) จาํนวนรวมไม่เกิน 4,622 ลา้นหุ้น  
โดยการจ่ายปันผลรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,618 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
 

22 หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุน 
 
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พ่ิมเติมในจาํนวนไม่เกิน 50,000 
ลา้นบาท โดยวงเงินในคร้ังน้ีเป็นส่วนท่ีเพิ่มเติมจากวงเงินท่ีได้รับอนุมติัโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560  
(หมายเหตุ 15) ซ่ึงเม่ือรวมกบัหุ้นกูเ้ดิมของบริษทัท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหน่ึง ตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่เกิน 95,000 ลา้นบาท 
(ตามหลกัเกณฑเ์งินทุนหมุนเวยีน) 
 
ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน จาํนวนเงินรวม 15,000 ลา้นบาท สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการออก
หุ้นกู้จ ํานวนเงิน 96.3 ล้านบาท ซ่ึงรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาล 
เฉพาะกิจการสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 โดยหุ้นกู้ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุนดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ในระหวา่ง พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2566 และมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวับวกดว้ยร้อยละคงท่ีต่อปีใน พ.ศ. 2567 เป็นตน้ไป 
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23 หนังสือคํา้ประกัน 

 
กลุ่มกิจการและบริษทัไดใ้หห้นงัสือคํ้าประกนัต่อไปน้ีในการดาํเนินธุรกิจปกติ 
 
 วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ล้าน ล้าน 

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

 บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เอมเิรตส์ เลียน รูปีอินเดีย บาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร เลียน 

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคาร              
   ออกใหบุ้คคลภายนอก 1,117.3 3.7 9.7 1,386.8 42.3 23.3 - - 613.4 0.9 - 1,384.8 - 
หนงัสือคํ้าประกนั              
   ท่ีกลุ่มกิจการออก              
   ใหแ้ก่สถาบนัการเงินเพ่ือ              
   คํ้าประกนัสินเช่ือของกลุ่มกิจการ 3,593.9 138.0 138.7 727 125.0 - 5.0 65.0 1,835.3 136.8 138.7 15.0 5.0 

 
 วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ข้อมลูทางการเงนิรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ล้าน ล้าน 

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

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

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคาร             
    ออกใหบุ้คคลภายนอก 1,104.6 5.6 9.5 1.6 123.1 23.3 - 624.0 2.7 - - - 
หนงัสือคํ้าประกนั              
   ท่ีกลุ่มกิจการออก               
    ใหแ้ก่สถาบนัการเงินเพ่ือ              
   คํ้าประกนัสินเช่ือของกลุ่มกิจการ 3,593.9 361.8 139.5 16.2 125.0 - 5.0 1,764.3 123.8 139.5 15.0 5.0 

 
 
 
 



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 

54 

 
24 การซื้อกิจการ 
 
24.1 การซื้อกิจการใหม่ 

 
Harbour  Residences Oaks Limited 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการไดล้งทุนเพ่ิมในสัดส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 50 ของบริษทั Harbour 
Residences Oaks Limited คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 2.75 ลา้นเหรียญนิวซีแลนด ์หรือเทียบเท่า 64 ลา้นบาท ซ่ึงทาํให้สัดส่วนเงินลงทุนเพ่ิมข้ึนจาก
ร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 กลุ่มกิจการจึงมีอาํนาจควบคุมในบริษทัดงักล่าว กลุ่มกิจการบนัทึกมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วนัท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงเป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 64 ลา้นบาท และรับรู้กาํไรจากการเปล่ียนแปลงสถานะเงินลงทุนจาํนวน 36 ลา้นบาท 
เป็นกาํไรสาํหรับงวดซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
การรับรู้ค่าความนิยมจากการซ้ือกิจการในสัดส่วนร้อยละ 100 
 

  พนับาท 
   

ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุนส่วนเพิ่ม  63,648 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเร่ิมแรก  63,648 

รวมเงินลงทุน  127,296 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า  97,740 

ค่าความนิยม  29,556 

 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าจากการลงทุน มีดงัน้ี 
 

  พนับาท 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  2,365 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  9,934 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   18,036 
สิทธิในการบริหารสินทรัพย ์  105,559 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  (29,556) 

หน้ีสิน  (8,598) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ  97,740 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าใหเ้สร็จส้ิน โดยจะปรับปรุงรายการ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมและราคาท่ีตกลงซ้ือขายเม่ือขั้นตอนเหล่าน้ีเสร็จส้ิน  
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24 การซื้อกิจการ (ต่อ) 
 
24.1 การซื้อกิจการใหม่ (ต่อ) 
 

Benihana Holding Pte. Ltd. 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของ Benihana Holding Pte. Ltd. ในสัดส่วน 
ร้อยละ 75 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งส้ิน 10.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 334 ลา้นบาท 
 
รายละเอียดการลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
  

ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุน 334,051 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าตามสดัส่วนของการลงทุน 454,754 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิสูงกวา่ราคาซ้ือ 120,703 

 
มูลค่ายติุธรรมตามส่วนไดเ้สียร้อยละ 75 ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าจากการลงทุน มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26,608 
ลูกหน้ีและค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 37,379 
สินคา้คงเหลือ 2,315 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  9,337 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 661,471 

หน้ีสิน (130,771) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 606,339 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (151,585) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าตามสดัส่วนของการลงทุน 454,754 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าให้เสร็จส้ิน โดยจะปรับปรุงรายการ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมและราคาท่ีตกลงซ้ือขายเม่ือขั้นตอนเหล่าน้ีเสร็จส้ิน 
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24 การซื้อกิจการ (ต่อ) 

 
24.1 การซื้อกิจการใหม่ (ต่อ) 

 
The Food Theory Group Pte. Ltd. 
 
ในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการได้ลงทุนเพิ่มในสัดส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 50 ของบริษัท  
The Food Theory Group Pte. Ltd. โดยการแลกเปล่ียนกบัหุ้นร้อยละ 8 ของบริษทั Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd. ซ่ึงทาํให้สัดส่วน
เงินลงทุนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100 กลุ่มกิจการจึงมีอาํนาจควบคุมในบริษัทดงักล่าว กลุ่มกิจการบันทึกมูลค่ายุติธรรมของ 
เงินลงทุน ณ วนัท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 79 ลา้นบาท และรับรู้กาํไรจากการเปล่ียนแปลงสถานะ
เงินลงทุนจาํนวน 79 ลา้นบาท เป็นกาํไรสาํหรับงวดซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
การรับรู้ค่าความนิยมจากการซ้ือกิจการในสัดส่วนร้อยละ 100 
 

  พนับาท 
   

ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุนส่วนเพิ่ม  65,085 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเร่ิมแรก  78,791 

รวมเงินลงทุน  143,876 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) สุทธิท่ีไดม้า  (11,458) 

ราคาซ้ือสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ (แสดงรวมในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน)  155,334 

 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าจากการลงทุน มีดงัน้ี 
 

  พนับาท 
   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  22,118 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  7,907 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  1,740 
เงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้  9,152 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   9,700 
เงินมดัจาํ  12,867 

หน้ีสิน  (74,942) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย(์หน้ีสิน)สุทธิ  (11,458) 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าใหเ้สร็จส้ิน โดยจะปรับปรุงรายการ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมและราคาท่ีตกลงซ้ือขายเม่ือขั้นตอนเหล่าน้ีเสร็จส้ิน 
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24 การซื้อกิจการ (ต่อ) 

 
24.1 การซื้อกิจการใหม่ (ต่อ) 
 

Ocean Hervey Bay 
 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจการได้เข้าซ้ือสินทรัพยด์ําเนินงานท่ีตั้ งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย  
เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 7 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ามูลค่า 176 ลา้นบาท รายการดงักล่าวถือเป็นรายการรวมธุรกิจ 
 
รายละเอียดการลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
  

ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุน 176,019 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าตามสดัส่วนของการลงทุน 144,486 

ราคาซ้ือสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ (แสดงรวมในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน) 31,533 

 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าจากการลงทุน มีดงัน้ี 
 

  พนับาท 
   

สินคา้คงเหลือ  10,466 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  444 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   29,968 
สิทธิในการบริหารสินทรัพย ์  135,141 

หน้ีสิน  (31,533) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า  144,486 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าใหเ้สร็จส้ิน โดยจะปรับปรุงรายการ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมและราคาท่ีตกลงซ้ือขายเม่ือขั้นตอนเหล่าน้ีเสร็จส้ิน  
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24 การซื้อกิจการ (ต่อ) 

 
24.2 การซื้อกิจการในปีก่อน 

 
Grab Food Limited (“Grab”) 
 
สําหรับการซ้ือกิจการ Grab Food Limited (“Grab”) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดด้าํเนินการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได้
และหน้ีสินท่ีรับมาสุทธิของ Grab เสร็จส้ินแลว้ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2561 ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได ้กลุ่มกิจการ 
ไดก้าํหนดวิธีการวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับและพิจารณาถึงความเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก
สินทรัพยอ์ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
รายละเอียดการลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
  

ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุน 56,831 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าตามสดัส่วนของการลงทุน 38,601 

ค่าความนิยม 18,230 

ค่าความนิยม - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 35,995 

ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม 17,765 

  
รายละเอียดของรายการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมแสดงไดด้งัน้ี  
 พนับาท 
  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน 31,332 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึน (5,953) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน (7,614) 

 17,765 

  
มูลค่ายติุธรรมตามส่วนไดเ้สียร้อยละ 70 ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาจาการลงทุนมีดงัน้ี  

 พนับาท 
  

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

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 55,145 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (16,544) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าตามสดัส่วนของการลงทุน 38,601 
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24 การซื้อกิจการ (ต่อ) 
 
24.2 การซื้อกิจการในปีก่อน (ต่อ) 

 
Metropolis Auckland 
 
สําหรับการซ้ือกิจการ Metropolis Auckland ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดด้าํเนินการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละ
หน้ีสินท่ีรับมาสุทธิของ Metropolis Auckland เสร็จส้ินแลว้ในไตรมาสท่ีสองของปี พ.ศ. 2561 ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได ้
กลุ่มกิจการไดก้าํหนดวิธีการวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุได้และหน้ีสินท่ีรับและพิจารณาถึงความเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจการจะไดรั้บประโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยอ์ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
รายละเอียดการลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 
 

 พนับาท 
  

ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุน 278,213 
มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสดัส่วนของการลงทุน 285,763 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยสู์งกว่าราคาซ้ือ 7,550 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพยสู์งกว่าราคาซ้ือ - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 7,550 

ปรับปรุงมูลค่ายติุธรรม - 

 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้าจากการลงทุน มีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
  

สินทรัพยด์าํเนินงาน 306,917 
หน้ีสิน 21,154 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 285,763 
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25 เหตุการณ์ภายหลังวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
25.1 การออกขายหุ้นกู้ 

 
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษทัออกขายหุ้นกูเ้ป็นจาํนวนเงิน 80 ลา้นยโูร โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและจะชาํระคืนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2576 
ซ่ึงหุ้นกูด้งักล่าวเป็นหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้โดยหุ้นกูไ้ดรั้บอนุมติัให้ออกขายตามมติผูถื้อหุ้นท่ีไดเ้ปิดเผย
ในหมายเหตุ 15 
 

25.2 เงนิลงทุน 
 
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดเ้ขา้ทําคาํเสนอซ้ือหุ้นทั้งหมด (Takeover Bid) ของบริษทั NHH สําเร็จเป็นจาํนวน 187.3 ลา้นหุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 47.8 ของทุนจดทะเบียน ดงันั้น เงินลงทุนทั้งหมดใน NHH โดยรวมกบัหุ้นท่ีถือไวเ้ดิม คิดเป็นร้อยละ 94.1 ของทุนจดทะเบียน 
หรือจาํนวนเงินประมาณ 2.3 พนัลา้นยโูร หรือเทียบเท่า 88 พนัลา้นบาท 
 
รายละเอียดของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ NHH ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จากงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ล่าสุดท่ี
เปิดเผยใน www.nh-hotels.com มีดงัน้ี 
 

  พนัยูโร 
   

สินทรัพยห์มุนเวียน  386,015 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  2,085,689 
หน้ีสินหมุนเวียน  (591,464) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน  (728,264) 
   

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ  1,151,976 

 
กลุ่มกิจการอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนสถานะเงินลงทุนและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินไทย 
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