
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง 
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับ 
งวดสามเดือนสิน้สุดวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลแบบย่อ ซึง่ผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนีต้ามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูล 
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผู้ รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิ เคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานนีมี้ขอบเขตจ ากัดกว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองที่มีนยัส าคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึไม่อาจแสดงความเห็นตอ่ข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได้  
 

ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จัดท าขึน้ 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของข้าพเจ้า  
 
 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 

อโนทัย  ลีกิจวัฒนะ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3442 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 13,723,703 12,759,884 907,912 111,546

ลกูหนีการค้าและลกูหนอีนื 9 15,516,999 14,941,371 1,987,549 1,545,543

สินค้าคงเหลือ 3,799,349 3,704,741 3,562 6,989

ทดีินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพือขาย 1,618,012 1,895,809 - -

สินทรัพย์หมนุเวียนอืน 3,025,212 2,616,109 62,004 60,105

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถือไว้เพือขาย 1,578,124 2,188,070 - -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 39,261,399 38,105,984 2,961,027 1,724,183

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลกูหนีการค้าตามสญัญาระยะยาว 9 3,225,118 3,383,356 - -

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผือขาย 25,745 26,166 24,297 24,755

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 10 - - 6,193,579 6,171,579

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 10 7,271,967 7,159,592 2,779,663 2,779,663

เงินลงทนุในสว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า 10 2,793,375 2,801,463 - -

เงินลงทนุระยะยาวอนื 483,260 531,658 - -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแกก่ิจการทเีกียวข้องกนั 8 6,054,597 6,095,828 138,672,352 141,521,128

อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ 1,292,104 1,186,245 - -

ทดีิน อาคารและอปุกรณ์ 11 130,643,291 133,124,899 175,184 196,789

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 12 60,327,931 62,321,296 24,421 22,780

คา่เช่าจ่ายลว่งหน้า 2,383,371 2,393,679 10,632 -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 6,102,301 6,257,145 - -

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอนื 5,132,549 4,313,000 1,346,682 418,660

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 225,735,609 229,594,327 149,226,810 151,135,354

รวมสินทรัพย์ 264,997,008 267,700,311 152,187,837 152,859,537

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินในหน้า 14 ถงึ 44 เป็นส่วนหนงึของข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลนี

2

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสนั

   จากสถาบนัการเงิน 14 786,818 3,480,538 690,676 3,427,834

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื 13 22,434,843 21,989,418 503,203 538,304

เงินกู้ ยืมระยะสนัจากกิจการทเีกียวข้องกนั 14 - - 2,520,194 2,089,180

หนีสินภายใต้สญัญาเช่าการเงินทีถงึกําหนด

   ชําระภายในหนงึปี  14 13,982 13,999 - -

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   สว่นทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี  14 17,627,733 9,635,759 17,354,801 9,303,839

หุ้นกู้สว่นทีถงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 14 119,895 4,502,710 - 4,500,000

รายได้รอตดับญัชีทีถงึกําหนดรับรู้ภายในหนงึปี   245,088 189,908 989 1,378

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 636,244 491,519 29,401 21,110

หนีสินหมนุเวียนอนื 2,856,222 3,125,044 37,380 38,015

รวมหนีสินหมุนเวียน 44,720,825 43,428,895 21,136,644 19,919,660

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน 14 19,065 21,824 - -

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 39,130,944 73,231,948 27,185,648 61,687,828

หุ้นกู้  14 68,278,608 36,007,094 55,326,772 22,575,011

หนีสินผลประโยชน์พนกังาน 890,377 911,808 17,030 16,318

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 25,720,370 26,587,394 141,729 139,145

หนีสินไม่หมนุเวียนอนื 4,290,521 4,437,225 4,638 4,284

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 138,329,885 141,197,293 82,675,817 84,422,586

รวมหนีสิน 183,050,710 184,626,188 103,812,461 104,342,246

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินในหน้า 14 ถงึ 44 เป็นส่วนหนงึของข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลนี

3

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุ้น 15

   ทนุจดทะเบียน

      หุ้นสามญัจํานวน 4,618,914,291 หุ้น 

         มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 4,618,914 4,618,914 4,618,914 4,618,914

   ทนุทอีอกและชําระแล้ว

      หุ้นสามญัจํานวน 4,618,914,291 หุ้น 

         มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 4,618,914 4,618,914 4,618,914 4,618,914

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 15 15,014,610 15,014,610 14,988,957 14,988,957

ใบสําคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญัทอีอก

   โดยบริษัทยอ่ยทหีมดอายแุล้ว 104,789 104,789 - -

กําไรสะสม

    จดัสรรแล้ว - ทนุสํารองตามกฎหมาย 464,179 464,179 464,179 464,179

    ยงัไม่ได้จดัสรร 34,510,137 34,624,842 5,099,641 5,250,948

องค์ประกอบอนืของส่วนของเจ้าของ (7,418,392) (6,681,489) (583,973) (583,607)

รวม 47,294,237 48,145,845 24,587,718 24,739,391

หุ้นกู้ ทีมีลกัษณะคล้ายทนุ 19 23,787,658 23,777,900 23,787,658 23,777,900

รวมส่วนของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 71,081,895 71,923,745 48,375,376 48,517,291

สว่นได้เสียทไีม่มีอํานาจควบคมุ 10,864,403 11,150,378 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 81,946,298 83,074,123 48,375,376 48,517,291

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 264,997,008 267,700,311 152,187,837 152,859,537

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินในหน้า 14 ถงึ 44 เป็นส่วนหนงึของข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลนี

4

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทนุ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได้

รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการทเีกียวข้อง 19,457,720 7,263,791 174,766 168,718

รายได้จากธุรกิจอืนๆ ทีเกียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม 1,173,076 1,272,654 - 24,883

รายได้จากการขายอาหารและเครืองดืม 5,927,343 5,680,951 - -

รายได้จากการจดัจําหนา่ยและการผลิตสินค้า 1,236,429 1,119,917 - -

ดอกเบียรับ 128,058 117,975 1,149,970 573,794

รายได้อืน 16 905,363 464,967 8,493 10,600

รวมรายได้ 28,827,989 15,920,255 1,333,229 777,995

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการทเีกียวข้อง 12,808,403 3,756,450 60,410 65,243

ต้นทนุโดยตรงของธุรกิจอืนๆ ทีเกียวข้องกบัธุรกิจโรงแรม 335,657 413,873 - 18,511

ต้นทนุขายอาหารและเครืองดืม 1,740,095 1,687,558 - -

ต้นทนุขายการจดัจําหน่ายและการผลิตสินค้า 721,387 634,632 - -

ค่าใช้จ่ายในการขาย 5,784,869 4,208,672 27,983 33,135

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5,644,451 3,110,894 389,486 167,357

ต้นทนุทางการเงิน 1,031,599 421,853 555,165 320,155

รวมค่าใช้จ่าย 28,066,461 14,233,932 1,033,044 604,401

กําไรจากการดําเนินงาน 761,528 1,686,323 300,185 173,594

สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม

และสว่นได้เสียในกิจการร่วมค้า 10 201,873 224,522 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 963,401 1,910,845 300,185 173,594

ภาษีเงินได้ 17 (317,667) (145,242) (16,348) (13,060)

กําไรสําหรับงวด 645,734 1,765,603 283,837 160,534

การแบ่งปันกําไร

สว่นทีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 583,135 1,719,229 283,837 160,534

สว่นทีเป็นของสว่นได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ 62,599 46,374 - -

645,734 1,765,603 283,837 160,534

กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น 18

กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขนัพืนฐาน 0.0558 0.3722 (0.0090) 0.0348

กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นปรับลด 0.0558 0.3722 (0.0090) 0.0348

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินในหน้า 14 ถึง 44 เป็นสว่นหนงึของข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กําไรสําหรับงวด 645,734 1,765,603 283,837 160,534

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอืน

รายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังงบกําไร

หรือขาดทนุในภายหลัง

ขาดทนุจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผือขาย - สทุธิจากภาษี (291) (76,335) (366) (188)

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   - สทุธิจากภาษี (1,056,274) (1,004,137) - -

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,056,565) (1,080,472) (366) (188)

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (410,831) 685,131 283,471 160,346

การแบ่งปันกําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวม

สว่นทีเป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (153,768) 873,428 283,471 160,346

สว่นทีเป็นของสว่นได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุ (257,063) (188,297) - -

(410,831) 685,131 283,471 160,346

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินในหน้า 14 ถึง 44 เป็นสว่นหนงึของข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ใบสําคญัแสดง ส่วนเกินทุน

สิทธิซือหุ้นสามัญ ส่วนตาํ จากการตีมูลค่า

ทอีอกโดย จากรวมกิจการ ส่วนตาํจากการ ยุติธรรมของ รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทอีอก ส่วนเกิน บริษัทย่อย ทุนสํารองตาม กาํไรสะสมทยีัง ภายใต้การ ลงทุนเพมิ เงินลงทุนใน การแปลงค่า อนืของส่วนของ ผู้ เป็นเจ้าของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ทหีมดอายุแล้ว กฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดียวกัน ในบริษัทย่อย หลักทรัพย์เผอืขาย งบการเงิน เจ้าของ ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวด

เงินปันผลจ่าย - - - - - - - - - - - (13,160) (13,160)

การซือธุรกิจ - - - - - - - - - - - 7,614 7,614

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - 1,719,229 - - (76,335) (769,466) (845,801) 873,428 (188,297) 685,131

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2561 4,618,914 15,014,610 104,789 464,179 32,781,722 (755,412) (890,259) (178,589) (2,957,932) (4,782,192) 48,202,022 2,498,492 50,700,514

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงนิในหน้า 14 ถงึ 44 เป็นส่วนหนงึของข้อมลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม (พันบาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ใบสําคัญแสดง

สิทธิซือหุ้นสามัญ ส่วนตาํ การเปลียนแปลง

ทอีอกโดย จากรวมกิจการ ส่วนตาํจากการ ในมูลค่าของ รวมองค์ประกอบ หุ้นกู้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทนุทอีอก ส่วนเกิน บริษทัย่อย ทนุสํารอง กําไรสะสมทยีัง ภายใต้การ ลงทนุเพิม เงินลงทนุใน การแปลงค่า อนืของส่วนของ ทมีีลักษณะ ผู้เป็นเจ้าของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ทหีมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดียวกัน ในบริษัทย่อย หลักทรัพย์เผือขาย งบการเงิน เจ้าของ คล้ายทนุ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 4,618,914 15,014,610 104,789 464,179 34,624,842 (755,413) (1,841,755) 4,497 (4,088,818) (6,681,489) 23,777,900 71,923,745 11,150,378 83,074,123

รายการปรับปรุงจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 - - - - (262,696) - - - - - - (262,696) (26,030) (288,726)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 4,618,914 15,014,610 104,789 464,179 34,362,146 (755,413) (1,841,755) 4,497 (4,088,818) (6,681,489) 23,777,900 71,661,049 11,124,348 82,785,397

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

เงนิปันผลจ่าย - - - - - - - - - - - - (2,882) (2,882)

คา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ ทีมีลกัษณะคล้ายทุน - - - - - - - - - - 9,758 9,758 - 9,758

ดอกเบียจ่ายสําหรับหุ้นกู้ ทีมีลกัษณะคล้ายทุน 19 - - - - (435,144) - - - - - - (435,144) - (435,144)

กําไร(ขาดทุน)ทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - 583,135 - - (291) (736,612) (736,903) - (153,768) (257,063) (410,831)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562 4,618,914 15,014,610 104,789 464,179 34,510,137 (755,413) (1,841,755) 4,206 (4,825,430) (7,418,392) 23,787,658 71,081,895 10,864,403 81,946,298

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินในหน้า 14 ถึง 44 เป็นสว่นหนงึของข้อมลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม (พันบาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอนื
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน

ส่วนเกินทนุจาก

ส่วนตําจาก การตีมูลค่ายุติธรรม

ทนุทอีอก ส่วนเกิน ทนุสํารองตาม กําไรสะสม การรวมกิจการภายใต้ ของเงนิลงทนุใน รวมองค์ประกอบอืน รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ทยัีงไม่ได้จัดสรร การควบคุมเดียวกัน หลักทรัพย์เผือขาย ของส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด - - - 160,534 - (188) (188) 160,346

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2561 4,618,914 14,988,957 464,179 5,132,825 (587,398) 6,640 (580,758) 24,624,117

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินในหน้า 14 ถึง 44 เป็นสว่นหนงึของข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ (พันบาท)

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

การเปลียนแปลง

ส่วนตาํจาก ในมูลค่าของ

ทุนทอีอก ส่วนเกนิ ทุนสาํรอง กาํไรสะสม การรวมกจิการภายใต้ เงนิลงทุนใน รวมองค์ประกอบอืน หุ้นกู้ทมีีลักษณะ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ทยีงัไม่ได้จดัสรร การควบคุมเดียวกนั หลักทรัพย์เผอืขาย ของส่วนของเจ้าของ คล้ายทนุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 4,618,914 14,988,957 464,179 5,250,948 (587,398) 3,791 (583,607) 23,777,900 48,517,291

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรับงวด

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ทีมีลกัษณะคล้ายทนุ - - - - - - - 9,758 9,758

ดอกเบยีจ่ายสําหรับหุ้นกู้ทมีีลกัษณะคล้ายทนุ 19 - - - (435,144) - - - - (435,144)

กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 283,837 - (366) (366) - 283,471

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562 4,618,914 14,988,957 464,179 5,099,641 (587,398) 3,425 (583,973) 23,787,658 48,375,376

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินในหน้า 14 ถงึ 44 เป็นส่วนหนงึของข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท)

องค์ประกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

10



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 963,401 1,910,845 300,185 173,594

รายการปรับปรุง 

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่าย 2,267,496 1,106,141 8,172 19,583

   ตดัจําหน่ายต้นทนุการกู้ยืม 14 70,351 3,876 66,107 -

   กําไรจากการปรับมลูค่ายตุิธรรมของเงนิลงทนุระยะสนั - (846) - -

   กําไรจากการเปลียนแปลงสถานะเงินลงทนุ - (35,874) - -

   หนีสงสยัจะสญู (กลบัรายการ) 15,829 (2,269) 22 (45)

   กลบัรายการค่าเผือสินค้าเสือมสภาพ (3,146) (6,223) - -

    ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม

       และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 10 (201,873) (224,522) - -

   ดอกเบียจ่าย 1,031,599 421,853 555,165 320,155

   ดอกเบียรับ (128,058) (117,975) (1,149,970) (573,794)

   การแปลงค่างบการเงิน 3,643,550 437,625 - -

   (กําไร)ขาดทนุทียงัไม่เกิดขนึจากอตัราแลกเปลียน (2,551,515) (497,693) 253,980 75,501

   (กําไร)ขาดทนุจากการขาย ตดัจําหน่ายและการด้อยค่า

      ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 48,048 46,346 (6,205) 51

   ขาดทนุจากการขาย ตดัจําหน่ายสินทรัพย์และการด้อยค่า

      สินทรัพย์ไม่มีตวัตนและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 51,659 10,247 - -

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

   ลกูหนีการค้าและลกูหนีอนื (719,575) (450,404) (442,028) (173,254)

   สินค้าคงเหลือ (91,461) 17,487 3,427 1,063

   ทีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพอืขาย 159,166 (291,264) - -

   สินทรัพย์หมนุเวียนอนื (448,097) 2,418 (1,900) 23,245

   สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถือไว้เพอืขาย 609,946 - - -

   สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอนื (892,439) (58,240) (1,611) 5,072

   เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนอีนื 814,940 505,356 1,511 (74,699)

   หนีสินหมนุเวียนอืน (165,348) (331,130) (1,029) (17,728)

   หนีสินผลประโยชน์พนกังาน (21,431) 6,355 712 501

   หนีสินไม่หมนุเวียนอนื (146,707) (117,381) 357 514

เงนิสดจากการดาํเนินงาน 4,306,335 2,334,728 (413,105) (220,241)

    จ่ายดอกเบีย (1,056,572) (511,331) (591,776) (406,863)

    ภาษีเงนิได้จ่าย (101,990) (153,272) (5,382) (12,952)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 3,147,773 1,670,125 (1,010,263) (640,056)

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงนิในหน้า 14 ถงึ 44 เป็นส่วนหนงึของข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดจา่ยเพอืให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทเีกียวข้องกนั (118,271) (121,060) (1,662,181) (112,711)

เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทเีกียวข้องกนั 56,153 86,741 791,126 1,854,303

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอนืลดลง (เพมิขนึ) 104,232 33,791 - (10)

เงินสดจา่ยเพอืซอืบริษัทยอ่ย (สทุธิจากเงินสดทไีด้มา) - (61,283) - -

เงินสดจา่ยเพอืซอืเงินลงทนุเพมิในบริษัทยอ่ย 10 - - (22,000) (98,087)

เงินสดจา่ยเพอืซอืเงินลงทนุเพมิในบริษัทร่วม - (15,508) - (7,412)

เงินสดจา่ยเพอืซอืเงินลงทนุเพมิในกิจการร่วมค้า 10 (19,575) - - -

เงินสดรับจากการขายเงนิลงทนุ 75,476 868,798 - -

ดอกเบียรับ 128,058 112,390 1,149,970 573,794

เงินปันผลรับ 55,390 81,222 - -

เงินสดจา่ยเพอืซอือสงัหาริมทรัพย์เพอืการลงทนุ (10,910) (1,675) - -

เงินสดจา่ยเพอืซอืทดีิน อาคารและอปุกรณ์ (3,557,677) (1,797,489) (2,122) (10,785)

เงินสดจา่ยเพอืซอืสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนและคา่เชา่จา่ยลว่งหน้า (220,773) (94,972) (12,940) (92)

เงินสดรับจากการจําหน่ายทดีิน อาคารและอปุกรณ์ 82,270 12,526 22,426 -

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนและคา่เชา่จา่ยลว่งหน้า 443 152 - -

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (3,425,184) (896,367) 264,279 2,199,000

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกู้ยืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวข้องกนัเพิมขนึ - - 431,935 183,881

เงินสดจา่ยชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (2,738,176) (1,060,560) (2,738,176) (1,000,962)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 670,300 1,516,061 - 687,921

เงินสดจา่ยคืนเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 (24,237,287) (1,087,987) (24,110,335) (879,668)

เงินสดจา่ยหนีสินภายใต้สญัญาเชา่การเงนิ (22,474) (4,039) - -

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 14 32,894,070 1,000,000 32,894,070 1,000,000

เงินสดจา่ยเพอืชาํระคืนหุ้นกู้ 14 (4,500,000) (1,500,000) (4,500,000) (1,500,000)

ดอกเบียจา่ยสําหรับหุ้นกู้ทีมีลกัษณะคล้ายทนุ 19 (435,144) - (435,144) -

เงินปันผลจา่ยให้สว่นได้เสียทีไมมี่อํานาจควบคมุ (2,882) (13,160) - -

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 1,628,407 (1,149,685) 1,542,350 (1,508,828)

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงนิในหน้า 14 ถึง 44 เป็นสว่นหนึงของข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมลูทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชนัแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดือนสนิสุดวันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 1,350,996 (375,927) 796,366 50,116

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 12,712,988 5,291,560 111,546 1,079,134

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียน (430,671) (95,437) - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 13,633,313 4,820,196 907,912 1,129,250

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันท ี31 มีนาคม

เงินสดและเงนิฝากธนาคาร 13,723,703 4,847,446 907,912 1,129,250

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 14 (90,390) (27,250) - -

13,633,313 4,820,196 907,912 1,129,250

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทไีม่ใช่เงนิสด

รายการทไีมใ่ชเ่งินสดทมีีสาระสําคญัสําหรับงวดสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ซอืทดีิน อาคารและอปุกรณ์โดยยงัไมชํ่าระเงิน 276,089 442,504 - -

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงนิในหน้า 14 ถึง 44 เป็นสว่นหนึงของข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมลูทางการเงนิเฉพาะกิจการ

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงนิรวม
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเม่ือเดือนตลุำคม พ.ศ. 2531 และมีท่ีอยู่ท่ีได้จดทะเบียนไว้ดงันี ้
 
กรุงเทพฯ :  ชัน้ 16 อำคำรเบอร์ล่ียคุเกอร์ 99 ซอย รูเบีย ถ.สขุมุวทิ 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110  
พทัยำ : 218/2-4 หมู่ 10 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรือ อ.บำงละมงุ จ.ชลบรีุ 20260  
 
เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรรำยงำนข้อมลู จงึรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลักในด้ำนกำรลงทุน กำรประกอบกิจกำรโรงแรม  ภัตตำคำร และกำรจัดจ ำหน่ำยและผลิตสินค้ำ  
กลุ่มกิจกำรประกอบกิจกำรส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจกำรในประเทศต่ำง ๆ ได้แก่ ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปยุโรป  
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ประเทศสำธำรณรัฐมัลดีฟส์ ประเทศสำธำรณรัฐอำหรับเอมิเร็ตส์  
ประเทศศรีลงักำ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบรำซลิ และ ประเทศตำ่ง ๆ ในทวีปแอฟริกำใต้ เป็นต้น 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวมและข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลนีแ้สดงในสกุลเงินบำทด้วยหน่วยพนับำท เว้นแต่ได้ระบุ
เป็นอย่ำงอ่ืน 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รับกำรอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัทเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทยฉบับท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล  
และข้อก ำหนดเพิ่มเตมิอ่ืนเก่ียวกบัรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใต้พระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 
ข้อมลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลนีค้วรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงินของรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจัดท ำขึน้จำกข้อมูล 
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำลภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเนือ้ควำมขดัแย้งกนัหรือมีกำรตีควำมแตกตำ่งกนั ให้ใช้ข้อมลู
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

15 

3 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีใช้ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีท่ีใช้ในกำรจัดท ำ  
งบกำรเงินส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ยกเว้นเร่ืองที่อธิบำยในหมำยเหตขุ้อ 4 
 
กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซึง่มีผลบงัคบัใช้
วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบตักิ่อนวนับงัคบัใช้ ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหวำ่งกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำใช้ 

 
4 กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 
 
กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำมำถือปฏิบัติตัง้แต ่ 
วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนีเ้ป็นรำยกำร
ปรับปรุงกับก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ กลุ่มกิจกำรได้ใช้วิธีปฏิบัติท่ี 
ผ่อนปรนส ำหรับสญัญำท่ีเสร็จสมบรูณ์แล้วและสญัญำท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 
 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 มำถือปฏิบตัมีิผลกระทบหลกัๆต่อวธีิปฏิบตัิทำงบญัชีของกลุ่มกิจกำรในเร่ือง
กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีจำกกำรปฏิบตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

ณ วันท่ี  
31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2561  

ณ วันท่ี   
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมที่รำยงำน 
ไว้เดมิ รำยกำรปรับปรุง 

ตำมที่ได้ 
ปรับปรุงใหม่ 

พันบำท พันบำท พันบำท 
    

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 14,941,371 (138,260) 14,803,111 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 6,257,145 37,185 6,294,330 
รำยได้รอตดับญัชีท่ีถงึก ำหนดรับรู้ภำยในหนึง่ปี 189,908 63,700 253,608 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 4,437,225 123,951 4,561,176 
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ได้จดัสรร 34,624,842 (262,696) 34,362,146 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 11,150,378 (26,030) 11,124,348 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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4 กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 
ตำรำงต่อไปนีแ้สดงจ ำนวนเงินของแต่ละรำยกำรในงบกำรเงินในงวดปัจจุบันจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
เร่ืองรำยได้ฉบบัใหม่เทียบกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัรำยได้ฉบบัก่อน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 

จ ำนวนเงิน 
ตำมที่รำยงำน 

ผลกระทบจำก  
TFRS 15 

จ ำนวนเงิน 
ตำมมำตรฐำน 

รำยได้ฉบับก่อน 
พันบำท พันบำท พันบำท 

    

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ    
   ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562    
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 6,102,301 (37,185) 6,065,116 
รำยได้รอตดับญัชีท่ีถงึก ำหนดรับรู้ภำยในหนึง่ปี 245,088 (63,700) 181,388 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 4,290,521 (105,526) 4,184,995 
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ได้จดัสรร 34,510,137 111,539 34,621,676 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 10,864,403 20,502 10,884,905 
    
งบก ำไรขำดทุนส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุด    
   วันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562    
รำยได้จำกกำรขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม 5,927,343 (1,870) 5,925,473 
ภำษีเงินได้ (317,667) 561 (317,106) 
 

5 กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและข้อสมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบัญชีมำใช้ และจ ำนวนเงินของสินทรัพย์และหนีส้ิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลท่ีเกิดขึน้จริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำร
ประมำณกำร 
 
ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ดุลยพินิจท่ีส ำคญัท่ีจดัท ำโดยผู้บริหำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
และแหล่งท่ีมำของข้อมูลท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรท่ีมีควำมไม่แน่นอนเป็นวิธีกำรเดียวกนักบัท่ีใช้ในงบกำรเงินรวมส ำหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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6 กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรม 
 
ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงถงึสินทรัพย์และหนีส้ินทำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำและรับรู้ด้วยมลูค่ำยตุธิรรม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (ล้ำนบำท) 

 ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม 
     

ณ วันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562     
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 26 - - 26 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร (ล้ำนบำท) 

 ข้อมูลระดับท่ี 1 ข้อมูลระดับท่ี 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม 
     

ณ วันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562     
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 24 - - 24 

 
7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
กลุ่มกิจกำรเปิดเผยส่วนงำนท่ีรำยงำนส่ีส่วนงำน ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและสปำ ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
ร้ำนอำหำรและธุรกิจค้ำปลีก ส่วนงำนท่ีรำยงำนในปีปัจจุบนัแบ่งตำมส่วนงำนท่ีน ำเสนอและได้รับกำรสอบทำนโดยผู้ มีอ ำนำจ
ตดัสินใจสงูสดุด้ำนกำรด ำเนินงำน โดยรวมส่วนงำนท่ีมีลกัษณะผลิตภณัฑ์และบริกำรท่ีคล้ำยคลึงกนัเข้ำด้วยกนัตำมที่เปิดเผยใน
ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
7.1 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม (ล้ำนบำท) 
   ธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง         
 ธุรกิจโรงแรมและสปำ กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
รำยได้             
   รวมรำยได้ 19,788 7,364 1,517 1,520 6,434 5,976 1,244 1,125 (155) (65) 28,828 15,920 
             
ต้นทุน             
   รวมต้นทนุ (11,005) (3,096) (369) (407) (1,728) (1,676) (716) (630) - - (13,818) (5,809) 
             
ก ำไรขัน้ต้น 8,783 4,268 1,148 1,113 4,706 4,300 528 495 (155) (65) 15,010 10,111 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร (6,268) (2,526) (754) (712) (3,640) (3,299) (443) (424) 155 65 (10,950) (6,896) 
ก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน              
   ภำษีเงินได้ ค่ำเส่ือมรำคำและ             
   ค่ำตัดจ ำหน่ำย 2,515 1,742 394 401 1,066 1,001 85 71 - - 4,060 3,215 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,800) (665) (43) (43) (377) (359) (48) (40) - - (2,268) (1,107) 
ต้นทนุทำงกำรเงิน (859) (271) (61) (42) (104) (105) (7) (4) - - (1,031) (422) 
สว่นแบ่งก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงินลงทนุ             
   ในบริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ 132 111 (17) (8) 87 122 - - - - 202 225 
ผลกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ (12) 917 273 308 672 659 30 27 - - 963 1,911 
ภำษีเงินได้ (162) (47) (35) (19) (118) (82) (2) 3 - - (317) (145) 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ (174) 870 238 289 554 577 28 30 - - 646 1,766 
             

กำรรับรู้รำยได้             

   เมื่อปฏิบติัตำมภำระท่ีต้องปฏิบติัเสร็จสิน้ 109 - 1,070 1,160 5,571 5,319 1,236 1,120 - - 7,986 7,599 

   ตลอดช่วงเวลำท่ีปฏิบติัตำมภำระท่ีต้องปฏิบติั 19,679 7,364 447 360 863 657 8 5 (155) (65) 20,842 8,321 

รวมรำยได้ 19,788 7,364 1,517 1,520 6,434 5,976 1,244 1,125 (155) (65) 28,828 15,920 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ตอ่) 

 
7.2 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์ 
 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม (ล้ำนบำท) 

   ธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง         

 ธุรกิจโรงแรมและสปำ กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

รำยได้             
ประเทศไทย 2,938 3,005 662 538 4,207 3,938 1,244 1,125 (155) (65) 8,896 8,541 
ทวีปยโุรป 13,813 1,051 - - 101 24 -  - - 13,914 1,075 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 1,262 1,542 - - 667 688 - - - - 1,929 2,230 
สำธำรณรัฐมลัดีฟส์และกลุม่ประเทศ 
   ตะวนัออกกลำง 700 626 - - 112 105 - - - - 812 731 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน 9 19 - - 889 782 - - - - 898 801 
กลุม่ประเทศละตินอเมริกำ 462 480 - - - - - - - - 462 480 

อ่ืน ๆ 604 641 855 982 458 439 - - - - 1,917 2,062 

รวม 19,788 7,364 1,517 1,520 6,434 5,976 1,244 1,125 (155) (65) 28,828 15,920 
             
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน             
ประเทศไทย 254 384 219 229 418 456 28 30 - - 919 1,099 
ทวีปยโุรป (1,031) (193) - - (2) (3) - - - - (1,033) (196) 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 25 131 - - 67 53 - - - - 92 184 
สำธำรณรัฐมลัดีฟส์และกลุม่ประเทศ 
   ตะวนัออกกลำง 

 
456 398 - - 11 14 - - - - 467 412 

สำธำรณรัฐประชำชนจีน 10 5 4 13 48 37 - - - - 62 55 
กลุม่ประเทศละตินอเมริกำ 125 97 - - - - - - - - 125 97 

อ่ืน ๆ (13) 48 15 47 12 20 - - - - 14 115 

รวม (174) 870 238 289 554 577 28 30 - - 646 1,766 
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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8 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 
 
บริษัทเป็นบริษัทใหญ่ขัน้สดุท้ำย เงินลงทนุท่ีมีสำระส ำคญัในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำเปิดเผยในหมำยเหต ุ10 
 
รำยกำรตอ่ไปนีเ้ป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

บริษัทย่อย     
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร - - 15,870 19,461 
ดอกเบีย้รับ - - 1,139,829 571,571 
รำยได้อ่ืน - - 360 1,036 
กำรซือ้สินค้ำและบริกำร - - (210) (319) 
คำ่บริกำรจ่ำย - - (24,438) (36,792) 
ดอกเบีย้จ่ำย - - (14,222) (9,295) 
     

บริษัทร่วม     
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 158,780 136,055 - - 
ดอกเบีย้รับ 13,979 11,771 - - 
กำรซือ้สินค้ำและบริกำร (29,111) (36,167) - - 
     

กิจกำรร่วมค้ำ     
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 42,740 44,843 5,000 5,000 
ดอกเบีย้รับ 26,103 23,742 8,854 1,781 
กำรซือ้สินค้ำและบริกำร (20,163) (21,606) - - 
     

กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน     
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 940 319,005 - - 
กำรซือ้สินค้ำและบริกำร (11,704) (12,419) - - 
คำ่บริกำรจ่ำย (50,817) (9,485) (21,000) - 
คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน (4,796) (10,103) (3,419) (7,949) 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

21 

8 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน (ตอ่) 
 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 
ค่ำตอบแทนผู้ บริหำรของกลุ่มกิจกำรและเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 มีจ ำนวน  
80 ล้ำนบำท และ 29 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (วันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 : 76 ล้ำนบำท และ 29 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ)  
โดยคำ่ตอบแทนดงักล่ำวเป็นผลประโยชน์ระยะสัน้ ซึง่ได้แก่ เงินเดือน โบนสัและสวสัดกิำรอ่ืน 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

     

ยอดค้ำงช ำระที่เกิดจำกกำรขำยและซือ้สินค้ำและบริกำร   

   

ก) ลูกหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษัทย่อย - - 1,887,487 1,438,115 
บริษัทร่วม 439,847 414,513 4,040 4,040 
กิจกำรร่วมค้ำ 422,245 434,564 31,253 22,619 

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 5,097 1,745 22 25 

รวมลูกหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (หมำยเหต ุ9) 867,189 850,822 1,922,802 1,464,799 

     

ข) เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน    
บริษัทย่อย  - - 137,987,823 140,904,047 
บริษัทร่วม 1,510,640 1,508,643 - - 

กิจกำรร่วมค้ำ 4,543,957 4,587,185 684,529 617,081 

รวมเงินให้กู้ ยืมระยะยำวแก่     

   กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 6,054,597 6,095,828 138,672,352 141,521,128 

     
กำรเปล่ียนแปลงของเงินให้กู้ ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั สำมำรถวเิครำะห์ได้ดงันี  ้

     

บริษัทย่อย     
ยอดยกมำต้นงวด - - 140,904,047 55,516,550 
เพิ่มขึน้  - - 1,592,181 94,454,855 
รับช ำระคืน - - (791,126) (6,831,348) 

ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้ - - (3,717,279) (2,236,010) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - - 137,987,823 140,904,047 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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8 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน (ตอ่) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ยอดค้ำงช ำระที่เกิดจำกกำรขำยและซือ้สินค้ำและบริกำร (ตอ่)   

   
ข) เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน (ตอ่)    
     

กำรเปล่ียนแปลงของเงินให้กู้ ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั สำมำรถวเิครำะห์ได้ดงันี ้(ตอ่) 
     

บริษัทร่วม     
ยอดยกมำต้นงวด 1,508,643 1,163,189 - - 
เงินให้กู้ ยืมได้มำจำกกำรซือ้กิจกำร     
   ในบริษัทย่อย - 352,748 - - 
เพิ่มขึน้  36,952 56,192 - - 
รับช ำระคืน (6,153) (50,581) - - 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (28,802) (12,905) - - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 1,510,640 1,508,643 - - 

     

กิจกำรร่วมค้ำ     
ยอดยกมำต้นงวด 4,587,185 5,011,194 617,081 414,933 
เพิ่มขึน้ 81,319 288,378 70,000 217,711 
จดัประเภทใหม่ - (46,557) - - 
รับช ำระคืน (50,000) (626,511) - (15,000) 
ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้ (2,552) (3,230) (2,552) (563) 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (71,995) (36,089) - - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 4,543,957 4,587,185 684,529 617,081   

 
เงินให้กู้ ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินให้กู้ ยืมท่ีไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ  
มีอัตรำดอกเบีย้ตำมอัตรำตลำดซึ่งอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย์ เงินให้กู้ ยืมดงักล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนเม่ือ  
ทวงถำมแต่กลุ่มกิจกำรจะไม่เรียกช ำระคืนเงินให้กู้ ยืมดงักล่ำวในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำ เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทร่วมและกิจกำร
ร่วมค้ำเป็นไปตำมสญัญำผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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8 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน (ตอ่) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ยอดค้ำงช ำระที่เกิดจำกกำรขำยและซือ้สินค้ำและบริกำร (ตอ่)   

   

ค) เจ้ำหนีก้ิจกำรที่เก่ียวข้องกัน     
บริษัทย่อย  - - 29,240 30,312 
บริษัทร่วม 36,789 9,755 - - 
กิจกำรร่วมค้ำ 12,377 11,868 - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 20,414 6,231 1,387 - 

รวมเจ้ำหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั      

   (หมำยเหต ุ13) 69,580 27,854 30,627 30,312 

     

ง) เงนิกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน    

บริษัทย่อย - - 2,520,194 2,089,180 

รวมเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกกิจกำร     

    ท่ีเก่ียวข้องกนั (หมำยเหต ุ14) - - 2,520,194 2,089,180 

 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ ยืมท่ีไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ มีก ำหนดช ำระคืน 
เม่ือทวงถำม และมีอตัรำดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำดซึง่อ้ำงอิงจำกอตัรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย์ 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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9 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

     

หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน - ยอดรวม 7,170,819 7,565,963 8,297 19,446 

หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (399,280) (427,478) (126) (104) 

ลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรอ่ืน - สทุธิ 6,771,539 7,138,485 8,171 19,342 
ส่วนของลกูหนีก้ำรค้ำตำมสญัญำระยะยำว     
   ท่ีถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี - สทุธิ 3,044,785 3,087,416 - - 
คำ่ใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 1,044,865 1,150,454 30,395 24,418 
ลกูหนีอ่ื้น 3,788,621 2,714,194 26,181 36,984 

ลกูหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (หมำยเหต ุ8) 867,189 850,822 1,922,802 1,464,799 

รวมลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น 15,516,999 14,941,371 1,987,549 1,545,543 

     

ไม่หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรค้ำตำมสญัญำระยะยำว 3,693,858 3,903,281 - - 
หกั  รำยได้ดอกเบีย้รอกำรรับรู้ (333,005) (394,333) - - 

หกั  คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (135,735) (125,592) - - 

ลกูหนีก้ำรค้ำตำมสญัญำระยะยำว - สทุธิ 3,225,118 3,383,356 - - 

 
10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

     
บริษทัย่อย - - 6,193,579 6,171,579 
บริษัทร่วม 7,271,967 7,159,592 2,779,663 2,779,663 

ส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 2,793,375 2,801,463 - - 

รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม     

   และส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 10,065,342 9,961,055 8,973,242 8,951,242 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท 
  

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562  
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ 6,171,579 

ลงทนุเพิ่ม 22,000 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 6,193,579 
 

บริษัทย่อยท่ีถกูถือหุ้นทำงตรงโดยบริษัทมีดงันี ้
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   
สัดส่วนของกำรถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

บริษัท เจ้ำพระยำ รีซอร์ท จ ำกดั โรงแรมและศนูย์กำรค้ำ ประเทศไทย 81.2 81.2 
บริษัท หวัหิน รีซอร์ท จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท แมริ่มเทอเรซ รีซอร์ท จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 45.3(1) 45.3(1) 
บริษัท สมยุ รีซอร์ท แอนด์ สปำ จ ำกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โรงแรมรำชด ำริ จ ำกดั (มหำชน) โรงแรม ประเทศไทย 99.2 99.2 
บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท หวัหิน วิลเลจ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท บ้ำนโบรำณเชียงรำย จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมยุ วิลเลจ จ ำกดั อยูร่ะหวำ่ง ประเทศไทย 100 100 
 กำรช ำระบญัชี    
บริษัท โคโค ปำล์ม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โกโก้ รีครีเอชัน่ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมยุ  บีช คลบั โอนเนอร์ จ ำกดั โรงแรมและให้เชำ่ ประเทศไทย 100 100 
 อสงัหำริมทรัพย์    
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ขำยอำหำร 

และเคร่ืองดื่ม 
ประเทศไทย 99.7 99.7 

บริษัท รอยลักำร์เด้น พลำซำ่ จ ำกดั ศนูย์กำรค้ำ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็ม สปำ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด  ธุรกิจสปำ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมยุ บีช เรสซิเด้นท์ จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โกโก้ เรสซิเด็นซ์ จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 100 100 
 
(1) สดัส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 45.3 เป็นกำรถือหุ้นทำงตรงในบริษัท แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ท จ ำกดั อีกร้อยละ 25.7 เป็นกำร

ถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัทย่อย 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ก) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ตอ่) 
 

บริษัทย่อยท่ีถกูถือหุ้นทำงตรงโดยบริษัทมีดงันี ้(ตอ่) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

สัดส่วนของกำรถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จ ำกดั (“MHG”) บริหำรโรงแรม ประเทศไทย 27.8(2) 27.8(2) 
บริษัท ไมเนอร์ ซพัพลำยเชน โซลชูัน่ จ ำกดั บริหำรงำนจดัซือ้ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ จ ำกดั อยูร่ะหวำ่งกำร 

ช ำระบญัชี 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัท เจ้ำพระยำ รีซอร์ท แอนด์  
   เรสซิเด้นท์ จ ำกดั 

โรงแรมและขำย
อสงัหำริมทรัพย์ 

ประเทศไทย 100 100 

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
   (“MINOR”) 

จ ำหน่ำยสินค้ำ ประเทศไทย 91.4(3) 91.4(3) 

RGR International Limited บริหำรจดักำร หมูเ่กำะบริติชเวอร์จิน  100 100 
R.G.E. (HKG) Limited บริหำรจดักำร ประเทศฮอ่งกง 100 100 
M&H Management Limited บริหำรจดักำร ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   
Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศมำเลเชีย 100 100 
Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมำเลเชีย 100 100 
AVC Club Developer Limited ขำยหน่วยกำรเข้ำพกั ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
 ในสถำนที่พกัผ่อน มอริเชียส   
AVC Vacation Club Limited ขำยหน่วยกำรเข้ำพกั ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
 ในสถำนที่พกัผ่อน มอริเชียส   
บริษัท ภเูก็ต บีช คลบั โอนเนอร์ จ ำกดั บริหำรจดักำร ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็มเอชจี ภเูก็ต จ ำกดั (“MHGP”) โรงแรม ประเทศไทย 77.8(4) 77.8(4) 
บริษัท ไมเนอร์ สกำย ไรเดอร์ จ ำกดั ธุรกิจบนัเทิง ประเทศไทย 100 100 
Minor Continental Holding (Mauritius) ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   
 
(2) สดัส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 27.8 เป็นกำรถือหุ้นทำงตรงใน MHG อีกร้อยละ 72.2 เป็นกำรถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัทย่อย 
(3) สดัส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 91.4 เป็นกำรถือหุ้นทำงตรงใน MINOR อีกร้อยละ 8.6 เป็นกำรถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัทย่อย 
(4) สดัส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 77.8 เป็นกำรถือหุ้นทำงตรงใน MHGP อีกร้อยละ 22.2 เป็นกำรถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำนบริษัทย่อย 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ 7,159,592 2,779,663 
ส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 154,029 - 
เงินปันผลรับ (55,390) - 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 13,736 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 7,271,967 2,779,663 
 
บริษัทร่วมมีดงันี ้

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 
   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

Arabian Spa (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปำ ประเทศสำธำรณรัฐ 49 49 
  อำหรับเอมิเรตส์   
Eutopia Private Holding Limited    โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 50 50 
  มลัดีฟส์   
Tanzania Tourism and Hospitality ลงทนุในบริษัทอ่ืน หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน 50 50 
   Investment Limited     
Zanzibar Tourism and Hospitality ลงทนุในบริษัทอ่ืน หมู่เกำะบริติช เวอร์จิน 50 50 
   Investment Limited     
Sizzler China Pte. Ltd. เจ้ำของลิขสิทธ์ิ ประเทศสิงคโปร์ 50 50 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 

 
บริษัทร่วมมีดงันี ้(ตอ่) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พำร์ทเนอร์ จ ำกดั ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศไทย 51(1) 51(1) 
Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนำม 30.4 30.4 
บริษัท ซมูำ่ กรุงเทพ จ ำกดั ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศไทย 51(2) 51(2) 
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศไทย 35.8 35.8 
Rani Minor Holding Limited โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 25 25 
  อำหรับเอมิเรตส์   
Serendib Hotels PLC โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 25 25 
MHG Lesotho (Proprietary) Limited โรงแรม ประเทศเลโซโท 46.9 46.9 
บริษัท นำยณ์ แอนด์ อำร์จีพี  ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 40 40 
   ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั      
Breadtalk Group Limited ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสิงคโปร์ 14.2(3) 14.2(3) 
Cardamom Tented Camp Co., Ltd. โรงแรม ประเทศกมัพชูำ 35 35 
Borakay Beach, S.L. โรงแรม ประเทศรำชอำณำจกัร 50 50 
  สเปน   
Consorcio Grupo Hotelero T2, โรงแรม ประเทศสหรัฐเม็กซิโก 10 10 
   S.A. de C.V.     
 
(1) กลุ่มกิจกำรไม่มีอ ำนำจควบคมุเหนือบริษัท ซีเลค เซอร์วสิ พำร์ทเนอร์ จ ำกดั แม้วำ่กลุ่มกิจกำรถือหุ้นในบริษัทดงักล่ำว  

ในอตัรำร้อยละ 51 จึงถือวำ่บริษัทดงักล่ำวเป็นบริษัทร่วมและใช้วิธีส่วนได้เสียในกำรบนัทกึเงินลงทนุในบริษัทดงักล่ำว 
ในงบกำรเงินรวม 

(2) สดัส่วนของกำรถือหุ้นในบริษัท ซูม่ำ กรุงเทพ จ ำกดั เทำ่กบัร้อยละ 51 แตต่ำมสญัญำของกำรถือหุ้น กลุ่มกิจกำรมีสิทธิ 
ออกเสียงเพียงร้อยละ 35 

(3) สดัส่วนของกำรถือหุ้นในบริษัท Breadtalk Group Limited เท่ำกบัร้อยละ 14.2 อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพล 
อย่ำงมีสำระส ำคญัในบริษัทร่วมดงักล่ำว 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ข) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (ตอ่) 

 
บริษัทร่วมมีดงันี ้(ตอ่) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

   
สัดส่วนในส่วนได้เสีย 

ของกลุ่มกิจกำร  
(ร้อยละ) 

   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

Hotelera del Mar, S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ 20 20 
  อำร์เจนตนิำ   
Inmobiliaria 3 Poniente, S.A. De C.V. โรงแรม ประเทศสหรัฐ

เม็กซโิก 
27 27 

Losan Investment, Ltd. โรงแรม สหรำชอำณำจกัร 30 30 
Mil Novecientos Doce, S.A. de C.V. โรงแรม ประเทศสหรัฐ

เม็กซโิก 
25 25 

Sotocaribe SI โรงแรม ประเทศรำชอำณำจกัร 36 36 
  สเปน   

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

สัดส่วนของกำรถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บริษัท เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท จ ำกดั  ขำยอำหำร ประเทศไทย 35.8 35.8 
   (มหำชน) และเคร่ืองดื่ม    

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ค) ส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ  

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

  พันบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ  2,801,463 
ลงทนุเพิ่ม  19,575 
ขำยเงินลงทนุ  (75,476) 
ส่วนแบง่ก ำไรในกิจกำรร่วมค้ำ  47,844 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน  (31) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ  2,793,375 

 
รำยละเอียดของเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ มีดงันี ้

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  

   

สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 

กลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

PH Resorts (Private) Ltd.  โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 49.9 49.9 
MHG Deep Blue Financing บริหำรจดักำร ประเทศสำธำรณรัฐ 50 50 
  มอริเชียส   
O Plus E Holdings Private Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ 50 50 
  มลัดีฟส์   
บริษัท พีแคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ผลิตสว่นผสมอำหำร ประเทศไทย 49.9 49.9 
Liwa Minor Food & Beverage LLC ขำยอำหำร ประเทศสำธำรณรัฐ 49 49 
 และเคร่ืองดื่ม อำหรับเอมิเรตส์   
Rani Minor Holding II Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ 49 49 
  อำหรับเอมิเรตส์   
บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คซูีน จ ำกดั โรงเรียนสอนท ำอำหำร ประเทศไทย 43.8 43.8 
บริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ ำกดั ขำยอำหำรและ

เคร่ืองดื่ม 
ประเทศไทย - 50 

บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพำร์ค  ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลอปเม้นท์ จ ำกดั     
MHG Signity Assets Holding ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรัฐ 50 50 
   (Mauritius) Limited  มอริเชียส   



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ค) ส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 

 
รำยละเอียดของเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำ มีดงันี ้(ตอ่) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  

   

สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 
กลุ่มกิจกำร  
(ร้อยละ) 

   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บริษัท ภทัรำ ฟำยน์ ไทยคซูีน จ ำกดั ขำยอำหำรและ สหรำชอำณำจกัร 50 50 
 เคร่ืองดื่ม    
PT Wika Realty Minor Development โรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 50 50 
MHG GP Pte. Ltd. ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสิงคโปร์ 50 50 
บริษัท อวำดีนะ ฮิลส์ จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 50 50 
บริษัท ลำยนั ฮิลล์ เรสซิเด็นซ์ จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 50 50 
บริษัท ลำยนั บำงเทำ  ขำยอสงัหำริมทรัพย์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั     
Plexus Maldives Private Limited  โรงแรม สำธำรณรัฐมลัดีฟส์ 50 50 
บริษัท เฮชแอนด์เอ พำร์ค จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 50 50 
บริษัท อำร์ต ออฟ เบคกิง้ จ ำกดั ผลิตสว่นประกอบอำหำร ประเทศไทย 96.6(1) 99(1) 
Ya Hua International Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสิงคโปร์ 50 50 
Beijing NH Grand China Hotel โรงแรม ประเทศสำธำรณรัฐ - 49 
   Management Co., Ltd.  ประชำชนจีน   
Barbarons Beach Hotel MHG Limited แอร์พอร์ตเล้ำจ์ ประเทศสำธำรณรัฐ

เซเชลส์ 
40 - 

TCC Holding Joint Stock Company ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศเวียดนำม 50 - 
Dining Collective Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเคร่ืองดื่ม ประเทศสิงคโปร์ 50 - 
 
(1) แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรถือหุ้ นในบริษัทดังกล่ำวในร้อยละ 96.6 เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมร่วมตำมท่ีได้ตกลง 

ในสญัญำ ดงันัน้ จงึท ำให้บริษัทดงักล่ำวยงัคงจดัประเภทเป็นกิจกำรร่วมค้ำ 
 
กำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคญัของเงินลงทนุในกิจกำรร่วมค้ำส ำหรับงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 
 
Beijing NH Grand China Hotel Management Co., Ltd. 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรขำยเงินลงทุนใน Beijing NH Grand China 
Hotel Management Co., Ltd. ซึง่เป็นกิจกำรร่วมค้ำ เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 1.9 ล้ำนยโูร 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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11 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ 133,124,899 196,789 
ซือ้สินทรัพย์ 3,372,117 2,122 
จ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ (56,291) (16,222) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ (88,911) - 
โอนไปบญัชีอ่ืน (22,683) - 
คำ่เส่ือมรำคำ (1,828,112) (7,505) 
กลบัรำยกำรกำรด้อยค่ำ 14,884 - 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (3,872,612) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 130,643,291 175,184 

 
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้ใช้ท่ีดินและอำคำรซึง่มีมลูค่ำ 92 ล้ำนเหรียญออสเตรเลียและ 280 ล้ำนยูโร หรือเทียบเท่ำ
12,083 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 92 ล้ำนเหรียญออสเตรเลียและ 237 ล้ำนยูโร หรือเทียบเท่ำ 10,888 ล้ำนบำท) เพ่ือค ำ้ประกัน
เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรตำ่งประเทศ (หมำยเหต ุ14) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 ล้ำนบำท 
ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย ล้ำนยูโร 

    

ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำก่อสร้ำงและ    
   กำรซือ้สินทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 1,602 - 53 
ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำก่อสร้ำงและ    
   กำรซือ้สินทรัพย์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 1,860 1 67 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกิจกำร 

 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ  62,321,296 22,780 
ซือ้สินทรัพย์ 199,331 1,852 
จ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ (443) - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ - สทุธิ (55,650) - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (381,389) (211) 
กลบัรำยกำรกำรด้อยค่ำ 3,995 - 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (1,759,209) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 60,327,931 24,421 

 
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรได้น ำสิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่ำ  163 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 
3,665 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 163 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 3,723 ล้ำนบำท) ไปวำงเป็นหลักประกันเงินกู้ ยืม 
จำกธนำคำรตำ่งประเทศ (หมำยเหต ุ14) 

 
13 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - บริษัทอ่ืน 12,141,215 11,968,448 7,327 8,826 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (หมำยเหต ุ8) 62,351 18,591 21,130 24,751 
เจ้ำหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (หมำยเหต ุ8) 7,229 9,263 9,497 5,561 
คำ่ใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 5,297,225 5,589,066 324,475 416,832 
เจ้ำหนีค้่ำก่อสร้ำง 172,779 231,411 107 107 

เจ้ำหนีอ่ื้น 4,754,044 4,172,639 140,667 82,227 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 22,434,843 21,989,418 503,203 538,304 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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14 เงนิกู้ยืม 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

หมุนเวียน     
เงินเบกิเกินบญัชีธนำคำร 90,390 46,896 - - 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 696,428 3,433,642 690,676 3,427,834 

รวม 786,818 3,480,538 690,676 3,427,834 
     
เงินกู้ ยืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (หมำยเหต ุ8) - - 2,520,194 2,089,180 
ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยำวท่ีถงึก ำหนดช ำระ     
   ภำยในหนึง่ปี     
   หนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน 13,982 13,999 - - 
   เงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 17,627,733 9,635,759 17,354,801 9,303,839 
ส่วนของหุ้นกู้ ท่ีถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 119,895 4,502,710 - 4,500,000 
     

รวมเงินกู้ ยืมหมนุเวียน 18,548,428 17,633,006 20,565,671 19,320,853 

     

ไม่หมุนเวียน     
หนีส้ินภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน 19,065 21,824 - - 
เงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 39,130,944 73,231,948 27,185,648 61,687,828 

หุ้นกู้  68,278,608 36,007,094 55,326,772 22,575,011 

รวมเงินกู้ ยืมไม่หมนุเวียน 107,428,617 109,260,866 82,512,420 84,262,839 
     

รวมเงนิกู้ยืม 125,977,045 126,893,872 103,078,091 103,583,692 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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14 เงนิกู้ยืม (ตอ่) 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสำมำรถวเิครำะห์ได้ดงันี ้
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชีต้นงวด 82,867,707 70,991,667 
กำรกู้ ยืมเพิ่ม 670,300 - 
กำรจ่ำยช ำระคืน (24,237,287) (24,110,335) 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ 67,979 63,735 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน (2,407,853) (2,404,618) 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (202,169) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 56,758,677 44,540,449 

 
เงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมอยู่ในข้อมลูทำงกำรเงินรวมและข้อมลู 
ทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร ประกอบด้วย  
 
ก) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 2,000 ล้ำนบำท เป็นเงินกู้ ยืมท่ีไม่มีหลักประกัน โดยมีอัตรำดอกเบีย้

คงท่ี และจะช ำระเงินคืนในเดือนเมษำยน พ.ศ. 2563 บริษัทจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอด
อำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 
ข) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 33.8 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมท่ีไม่มีหลักประกัน โดยมี

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BBSY 6 เดือน บวกด้วยอัตรำร้อยละคงท่ีต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ถึง 
พ.ศ. 2563 บริษัทจะต้องปฏิบตัติำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 
ค) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 20 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกู้ ยืมท่ีไม่มีหลักประกัน โดยมี

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกด้วยอตัรำร้อยละคงที่ต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 
บริษัทจะต้องปฏิบตัติำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 
ง) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 238 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกู้ ยืมท่ีไม่มีหลกัประกัน โดยมี

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกด้วยอตัรำร้อยละคงที่ต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนในเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2566 บริษัท
จะต้องปฏิบตัติำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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14 เงนิกู้ยืม (ตอ่) 
 
เงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิ (ตอ่) 
 
จ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 22.7 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกู้ ยืมท่ีไม่มีหลักประกัน โดยมี

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกด้วยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในมิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษัท
จะต้องปฏิบตัติำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 
ฉ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 14 ล้ำนปอนด์สเตอริง เป็นเงินกู้ ยืมท่ีไม่มีหลักประกัน โดยมีอัตรำ

ดอกเบีย้ลอยตัว LIBOR บวกด้วยอัตรำร้อยละคงท่ีต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2563 
บริษัทจะต้องปฏิบตัติำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 
ช) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 12.1 ล้ำนเหรียญดอลล่ำร์สิงคโปร์ เป็นเงินกู้ ยืมไม่มีหลกัประกนั โดยมี

อัตรำดอกเบีย้ลอยตวั SOR บวกด้วยอัตรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2563 บริษัท
จะต้องปฏิบตัติำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 
ซ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึง่ของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 727.9 ล้ำนยโูร เป็นเงินกู้ ยืมท่ีมีหลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 

EURIBOR บวกด้วยอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี และมีก ำหนดช ำระเงินคืนในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 บริษัทจะต้อง
ปฏิบตัติำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 
 

ฌ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 34 ล้ำนยูโร เป็นเงินกู้ ยืมไม่มีหลักประกนั โดยมีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 
EURIBOR บวกด้วยอัตรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2563 บริษัทจะต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขท่ี
ส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 
 

ญ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทจ ำนวนทัง้สิน้ 138.9 ล้ำนยูโร เป็นเงินกู้ ยืมท่ีไม่มีหลักประกัน โดยมีอัตรำดอกเบีย้
ลอยตวั EURIBOR บวกด้วยอัตรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในปี พ.ศ. 2566 บริษัทจะต้องปฏิบตัิตำม
เง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 
 

ฎ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 104.5 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย  เป็นเงินกู้ ยืมท่ีมี
หลักประกัน โดยมีอัตรำดอกเบีย้ลอยตวั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตรำร้อยละคงท่ีต่อปี และมี
ก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้
ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 
ฏ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึง่ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 33.3 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมที่มีหลกัประกนั 

โดยมีอัตรำดอกเบีย้ลอยตวั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนด
ช ำระคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้
ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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14 เงนิกู้ยืม (ตอ่) 
 
เงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิ (ตอ่) 
 
ฐ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึง่ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 18.6 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมที่มีหลกัประกนั 

โดยมีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระ
คืนภำยในปี พ.ศ. 2566 
 

ฑ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ งจ ำนวนทัง้สิน้ 20.4 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกู้ ยืมท่ีมี
หลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR 3 เดือน บวกด้วยอตัรำร้อยละคงท่ีตอ่ปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในระหวำ่ง
ปี พ.ศ. 2560 ถงึ พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัติำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 
ฒ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึง่ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 13.6 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมที่มีหลกัประกนั 

โดยมีอัตรำดอกเบีย้ลอยตัว Australian Bank Bill Swap Reference Rate 30 วัน บวกด้วยอัตรำร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมี
ก ำหนดช ำระคืนภำยในเดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2563 

 
ณ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 11.1 ล้ำนยูโร เป็นเงินกู้ ยืมท่ีมีหลักประกัน โดยมีอัตรำ

ดอกเบีย้ลอยตวั EURIBOR 3 เดือน บวกด้วยอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในระหว่ำง ปี พ.ศ. 2561 
ถงึ พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัติำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 
ด) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำร 2 แห่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 170.3 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย เป็นเงินกู้ ยืมท่ีมีหลกัประกนั 

โดยมีอตัรำดอกเบีย้ Australian Bank Bill Swap Reference Rate บวกด้วยอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระเงินคืน
ภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยุ
สัญญำเงินกู้ ยืม และบริษัทย่อยได้ใช้ท่ีดินและอำคำรและสิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์เพ่ือค ำ้ประกัน (หมำยเหตุ 11 และ 
หมำยเหต ุ12) 
 

ต) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแหง่หนึง่ของบริษัทย่อยแหง่หนึง่จ ำนวนทัง้สิน้ 4.7 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ เป็นเงินกู้ ยืมท่ีมีหลกัประกนั 
โดยมีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัของต้นทนุเงินทนุ บวกด้วยร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในระหวำ่งปี พ.ศ. 2562 
ถงึ พ.ศ. 2568 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัติำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 
ถ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแหง่หนึ่งของบริษัทย่อยแหง่หนึง่จ ำนวนทัง้สิน้ 54 ล้ำนมำเลเซียริงกิต เป็นเงินกู้ ยืมท่ีมีหลกัประกนั โดยมี

อัตรำดอกเบี ย้ลอยตัวของต้นทุนเงินทุน บวกด้วยร้อยละคงท่ีต่อปี  โดยมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในระหว่ำงปี  
พ.ศ. 2564 ถงึ พ.ศ. 2569 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัติำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 
 

ท) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรแห่งหนึง่ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่จ ำนวนทัง้สิน้ 17.2 ล้ำนมำเลเซียริงกิต เป็นเงินกู้ ยืมท่ีมีหลกัประกนั โดย
มีอัตรำดอกเบี ย้ลอยตัวของต้นทุนเงินทุน บวกด้วยร้อยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในระหว่ำงปี  
พ.ศ. 2563 ถงึ พ.ศ. 2566 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัติำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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14 เงนิกู้ยืม (ตอ่) 
 
เงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิ (ตอ่) 
 
ธ) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรหลำยแห่งของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ ำนวนทัง้สิน้ 28.4 ล้ำนยูโร เป็นเงินกู้ ยืมที่มีหลกัประกัน โดยมีอตัรำ

ดอกเบีย้ลอยตวั และคงที่ โดยมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 ถงึ พ.ศ. 2579 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัติำม
เง่ือนไขท่ีส ำคัญบำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยุสัญญำเงินกู้ ยืม และได้ใช้สินทรัพย์ของโรงแรมเพ่ือค ำ้ประกัน  
(หมำยเหต ุ11) 
 

น) เงินกู้ ยืมจำกธนำคำรหลำยแหง่ของบริษัทย่อยแห่งหนึง่จ ำนวนทัง้สิน้ 53.7 ล้ำนยโูร เป็นเงินกู้ ยืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรำ
ดอกเบีย้ลอยตวั โดยมีก ำหนดช ำระเงินคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2580 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบตัติำมเง่ือนไขที่
ส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยสุญัญำเงินกู้ ยืม 

 
หุ้นกู้ 
 
หุ้นกู้ประกอบด้วย 
 

   
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  
   31 มีนำคม 31 ธันวำคม   

  ระยะเวลำ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 อัตรำ  
วันที่ออก ก ำหนดช ำระคืน (ปี) ล้ำนบำท ล้ำนบำท ดอกเบีย้ เงื่อนไข 

       

ตลุำคม 2554 ตลุำคม 2564 10 300 300  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
สิงหำคม 2555 สิงหำคม 2565 10 2,700 2,700  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2557 มีนำคม 2562 5 - 4,500  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2563 5 4,000 4,000  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2568 10 4,000 4,000  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2559 มีนำคม 2564 5 2,800 2,800  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2559 มีนำคม 2574 15 1,200 1,200  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
เมษำยน 2560 ตลุำคม 2566 6 12,718 12,718  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ มีหลกัประกนัและมีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
กรกฎำคม 2560 กรกฎำคม 2570 10 1,622 1,622  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2567 7 1,000 1,000  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2575 15 1,000 1,000  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2561 มีนำคม 2571 10 1,000 1,000  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ตลุำคม 2561 ตลุำคม 2576 15 2,970 2,970  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2562 มีนำคม 2564 2 1,500 -  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2562 มีนำคม 2565 3 7,700 -  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2562 มีนำคม 2567 5 6,800 -  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2562 มีนำคม 2572 10 7,500 -  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2562 มีนำคม 2574 12 4,000 -  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2562 มีนำคม 2577 15 5,500 -  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงนิกู้ยืม (ตอ่) 
 
หุ้นกู้ (ตอ่) 
 
หุ้นกู้ประกอบด้วย (ตอ่) 

   
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
   31 มีนำคม 31 ธันวำคม   

  ระยะเวลำ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 อัตรำ  
วันที่ออก ก ำหนดช ำระคืน (ปี) ล้ำนบำท ล้ำนบำท ดอกเบีย้ เงื่อนไข 

       

ตลุำคม 2554 ตลุำคม 2564 10 300 300 ร้อยละคงท่ี ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
สิงหำคม 2555 สิงหำคม 2565 10 2,700 2,700 ร้อยละคงท่ี ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2557 มีนำคม 2562 5 - 4,500 ร้อยละคงท่ี ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2563 5 4,000 4,000 ร้อยละคงท่ี ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2568 10 4,000 4,000 ร้อยละคงท่ี ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2559 มีนำคม 2564 5 2,800 2,800 ร้อยละคงท่ี ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2559 มีนำคม 2574 15 1,200 1,200 ร้อยละคงท่ี ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
กรกฎำคม 2560 กรกฎำคม 2570 10 1,622 1,622 ร้อยละคงท่ี ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2567 7 1,000 1,000 ร้อยละคงท่ี ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2575 15 1,000 1,000 ร้อยละคงท่ี ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2561 มีนำคม 2571 10 1,000 1,000 ร้อยละคงท่ี ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
ตลุำคม 2561 ตลุำคม 2576 15 2,970 2,970 ร้อยละคงท่ี ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2562 มีนำคม 2564 2 1,500 -  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2562 มีนำคม 2565 3 7,700 -  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2562 มีนำคม 2567 5 6,800 -  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2562 มีนำคม 2572 10 7,500 -  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2562 มีนำคม 2574 12 4,000 -  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
มีนำคม 2562 มีนำคม 2577 15 5,500 -  ร้อยละคงท่ี  ไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีหลกัประกนัและไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

 
กำรเปล่ียนแปลงของหุ้นกู้สำมำรถวิเครำะห์ได้ดงันี ้

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชีต้นงวด 40,509,804 27,075,011 
กำรออกหุ้นกู้ เพิ่ม 32,894,070 32,894,070 
กำรจ่ำยช ำระคืน (4,500,000) (4,500,000) 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ 2,372 2,372 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้ (144,681) (144,681) 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (363,062) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 68,398,503 55,326,772 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีหุ้นกู้ ท่ียงัไม่ได้ออกและเสนอขำยเป็นจ ำนวนเงิน 15,009 ล้ำนบำท ตำมมตผิู้ ถือหุ้น 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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15 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 จ ำนวน  ส่วนเกิน  
 หุ้นสำมัญ หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้น รวม 

 พันหุ้น พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562     

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

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

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จ ำนวน  ส่วนเกิน  
 หุ้นสำมัญ หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้น รวม 

 พันหุ้น พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562     

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

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

 
ณ วันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 ทุนจดทะเบียนทัง้หมดประกอบด้วยหุ้ นสำมัญจ ำนวน 4,619 ล้ำนหุ้ น (วันท่ี 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 4,619 ล้ำนหุ้ น) ซึ่งมีมูลค่ำหุ้ นละ 1 บำท โดยมีหุ้ นสำมัญจ ำนวน 4,619 ล้ำนหุ้ น (วันท่ี 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 4,619 ล้ำนหุ้น) ซึง่มีมลูคำ่หุ้นละ 1 บำท ท่ีได้ออกและช ำระเตม็มลูคำ่แล้ว 
 

16 รำยได้อ่ืน 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

รำยได้ค่ำจดัส่งอำหำร 58,859 53,403 - - 
รำยได้จำกกำรขำยของสมนำคณุ 38,740 31,263 - - 
รำยได้ค่ำท่ีปรึกษำ 40,151 41,822 - - 
รำยได้ค่ำเช่ำ 79,020 59,754 - 9,209 
รำยได้ค่ำซอ่มบ ำรุง 15,168 12,924 - - 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมเคร่ืองหมำยกำรค้ำ 25,524 28,272 - - 
เงินสนบัสนนุ 43,068 49,497 - - 
ขำยวตัถดุบิให้แฟรนชำยส์ 8,963 14,458 - - 

อ่ืน ๆ 595,870 173,574 8,493 1,391 

รวมรำยได้อ่ืน 905,363 464,967 8,493 10,600 
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17 ภำษีเงนิได้ 
 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั 337,758 124,245 16,398 13,106 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (20,091) 20,997 (50) (46) 

รวมคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 317,667 145,242 16,348 13,060 

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลได้ตัง้ค้ำงจ่ำยโดยใช้วธีิกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใช้อตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใช้กบัก ำไร
รวมทัง้ปีท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้ บริษัทมีอตัรำภำษีเงินได้ท่ีเกิดขึน้อยู่ท่ีประมำณร้อยละ 5 
 

18 ก ำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
 
ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัท่ีช ำระแล้ว
และออกจ ำหน่ำยอยู่ในระหวำ่งงวด 
 
ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้ นปรับลด จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียได้ปรับปรุงด้วยจ ำนวนหุ้ นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดโดยถือว่ำ  
หุ้นสำมญัเทียบเทำ่ปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสำมญัทัง้หมด 
 
ในกำรค ำนวณจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีเพิ่มขึน้หำกมีกำรใช้สิทธิ บริษัทค ำนวณว่ำหำกน ำเงินท่ีได้รับจำกกำรใช้สิทธิจำกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ดงักล่ำวมำซือ้หุ้นสำมญักลบัคืนในรำคำตลำดถวัเฉล่ียของงวดเพ่ือก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีต้องออกเพิ่ม 
แล้วน ำจ ำนวนหุ้นสำมญัส่วนเพิ่มดงักล่ำวมำรวมกบัหุ้นสำมญัท่ีมีอยู่  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุด 
 วันที่ 31 มีนำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พันหุ้น พันหุ้น 
   

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัท่ีใช้ค ำนวณก ำไรตอ่หุ้น 4,618,914 4,618,914 

หุ้นสำมญัเทียบเทำ่ปรับลด - - 

จ ำนวนหุ้นสำมญัถัว่เฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัท่ีใช้ในกำรค ำนวณก ำไรตอ่หุ้นปรับลด 4,618,914 4,618,914 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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18 ก ำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ตอ่) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุด 
 วันที่ 31 มีนำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

ก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสำมญั (พนับำท) 583,135 1,719,229 
หกั ดอกเบีย้จ่ำยสะสมส ำหรับงวดของหุ้นกู้    

           ท่ีมีลกัษณะคล้ำยทนุ (สทุธิจำกภำษี)(พนับำท) (325,361) - 
   

ก ำไรส ำหรับงวดท่ีใช้ในกำรค ำนวณก ำไรตอ่หุ้น (พนับำท) 257,774 1,719,229 
   

ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำท) 0.0558 0.3722 
   

ก ำไรตอ่หุ้นปรับลด (บำท) 0.0558 0.3722 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุด 
 วันที่ 31 มีนำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

ก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสำมญั (พนับำท) 283,837 160,534 
หกั ดอกเบีย้จ่ำยสะสมส ำหรับงวดของหุ้นกู้    

           ท่ีมีลกัษณะคล้ำยทนุ (สทุธิจำกภำษี) (พนับำท) (325,361) - 
   

ก ำไร(ขำดทนุ)ส ำหรับงวดท่ีใช้ในกำรค ำนวณก ำไรตอ่หุ้น (พนับำท) (41,524) 160,534 
   

ก ำไร(ขำดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำท) (0.0090) 0.0348 
   

ก ำไร(ขำดทนุ)ตอ่หุ้นปรับลด (บำท) (0.0090) 0.0348 

 
19 หุ้นกู้ท่ีมีลักษณะคล้ำยทุน 

 
ณ วันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีหุ้ นกู้ ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ำยทุน (“หุ้ นกู้ ”) จ ำนวนเงินรวม 24,822 ล้ำนบำท  
สุทธิจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้จ ำนวนเงิน 1,034 ล้ำนบำท ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผู้ ถือหุ้นในข้อมูลทำงกำรเงิน 
ระหวำ่งกำลรวมและเฉพำะกิจกำร 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี  1 ของปี  พ.ศ. 2562 บริษั ทได้จ่ ำยดอกเบี ย้ให้กับผู้ ถื อหุ้ นกู้ แ ล้ วเป็นจ ำนวนเงิน  435 ล้ ำนบำท  
(พ.ศ. 2561: ไม่มี) 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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20 หนังสือค ำ้ประกัน 
 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทได้ให้หนงัสือค ำ้ประกนัตอ่ไปนีใ้นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
 

 วันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ล้ำน ล้ำน 

  เหรียญ เหรียญ   เหรียญ เหรียญ เหรียญ เหรียญ  เหรียญ เหรียญ  เหรียญ เหรียญ 

 บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เอมเิรตส์ เรียล รูปี ริงกิต บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร เรียล ริงกิต 

                
หนงัสือค ำ้ประกนัท่ีธนำคำร                
    ออกให้บคุคลภำยนอก 1,226.4 3.7 10.4 1.9 7.4 30.5 - - 0.1 616.3 0.9 - - - 0.1 
หนงัสือค ำ้ประกนั                 
   ท่ีกลุม่กิจกำรออก                  
    ให้แก่สถำบนักำรเงินเพ่ือ                 
    ค ำ้ประกนั สินเช่ือ                
      ของกลุม่กิจกำร 3,518.9 129.3 138.7 219.2 125.0 - 5.0 65.0 100.2 1,835.3 129.3 138.7 15.0 5.0 100.2 

 
 วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ล้ำน ล้ำน 

  เหรียญ เหรียญ   เหรียญ เหรียญ เหรียญ  เหรียญ เหรียญ  เหรียญ เหรียญ 

 บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เรียล รูปี ริงกิต บำท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ยูโร เรียล ริงกิต 

               
หนงัสือค ำ้ประกนัท่ีธนำคำร               
    ออกให้บคุคลภำยนอก 1,092.1 4.9 12.6 39.3 12.6 - - - 614.8 0.9 - - - - 
หนงัสือค ำ้ประกนั                
   ท่ีกลุม่กิจกำรออก                 
    ให้แก่สถำบนักำรเงิน                
    เพ่ือ ค ำ้ประกนั สินเช่ือ               
      ของกลุม่กิจกำร 3,499.0 136.3 138.7 219.2 125.0 5.0 65.0 100.2 1,835.3 136.3 138.7 15.0 5.0 100.2 

 
21 กำรซือ้กิจกำร 

 
กำรซือ้กิจกำรในงวดก่อน 
 
Harbour Residences Oaks Limited 
 
ส ำหรับกำรซือ้กิจกำร Harbour Residences Oaks Limited ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรได้ด ำเนินกำร 
วดัมลูค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้และหนีส้ินท่ีรับมำสุทธิเสร็จสิน้แล้วในไตรมำสปัจจุบนั โดยรำยละเอียดกำรลงทนุเป็นไปตำมท่ี
รำยงำนไว้เดิม ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดวิธีกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ท่ีระบุได้
และหนีส้ินท่ีรับและพิจำรณำถงึควำมเป็นไปได้ท่ีกลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์อย่ำงน่ำเช่ือถือ 
 



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
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22 เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

22.1 กำรจ่ำยเงนิปันผล กำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญ และกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน พ.ศ. 2562 ท่ีประชมุสำมญัประจ ำปีของบริษัทได้มีกำรอนมุตัิในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
 
ก) กำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.40 บำท ส ำหรับผู้ ถือหุ้นเดิมจ ำนวนรวมไม่เกิน 4,619 ล้ำนหุ้น โดยกำรจ่ำยปันผล 

รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,848 ล้ำนบำท 
ข) กำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัท (MINT-W6) เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในจ ำนวน 

ไม่เกิน 230,945,715 หน่วย 
ค) กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 4,618,914,291 บำท เป็น 4,849,860,006 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 

230,945,715 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
 
22.2 กำรแก้ไขพระรำชบัญญัตคุ้ิมครองแรงงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับแก้ไขได้ถูกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยจะมีผล
บงัคบัใช้เม่ือพ้นก ำหนด 30 วนันบัแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ กำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคญัได้แก่ค่ำชดเชยส ำหรับพนกังำน
ท่ีเกษียณอำยุและมีอำยุงำนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 20 ปีจะเปล่ียนจำกจ ำนวน 300 วันของค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำยเป็น 400 วัน 
ของค่ำจ้ำงอตัรำสุดท้ำย ผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมินผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยนีต้่อข้อมลูทำงกำรเงินรวม
และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร และคำดว่ำจะมีผลกระทบจ ำนวน 58 ล้ำนบำท และ 8 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ณ วนัท่ีมีผล
บงัคบัใช้ 
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