
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) 
 
วันที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
และขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนและ เก้าเดือนสิน้สุดวันเดียวกัน  
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ซึ่งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี ้
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกับ
ขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผูร้บัผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  การสอบทานนีม้ีขอบเขตจ ากัดกว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึน้ 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 

อโนทัย  ลีกิจวัฒนะ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3442 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2562

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 11,986,820 12,759,884 90,783 111,546

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 9 15,869,482 14,941,371 1,198,639 1,545,543

สินคา้คงเหลือ 4,023,972 3,704,741 3,843 6,989

ทดีินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือขาย 1,537,759 1,895,809 - -

สินทรพัยห์มนุเวียนอนื 2,777,581 2,616,109 39,164 60,105

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย 1,488,515 2,188,070 - -

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 37,684,129 38,105,984 1,332,429 1,724,183

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหนีการคา้ตามสญัญาระยะยาว 9 3,067,538 3,383,356 - -

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือขาย 26,279 26,166 24,121 24,755

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 10 - - 7,693,579 6,171,579

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 10 7,126,465 7,159,592 2,780,141 2,779,663

เงินลงทนุในสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 10 2,646,165 2,801,463 - -

เงินลงทนุระยะยาวอนื 459,744 531,658 - -

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแกก่ิจการทเีกียวขอ้งกนั 8 6,069,217 6,095,828 111,563,070 141,521,128

อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ 1,256,716 1,186,245 - -

ทดีิน อาคารและอปุกรณ ์ 11 120,056,338 133,124,899 171,687 196,789

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 12 55,996,028 62,321,296 27,302 22,780

คา่เช่าจ่ายลว่งหนา้ 2,232,166 2,393,679 9,706 -

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,814,494 6,257,145 - -

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอนื 6,599,806 4,313,000 2,951,821 418,660

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 211,350,956 229,594,327 125,221,427 151,135,354

รวมสินทรัพย์ 249,035,085 267,700,311 126,553,856 152,859,537

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 16 ถงึ 47 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2562

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสนั

   จากสถาบนัการเงิน 14 1,872,527 3,480,538 1,860,113 3,427,834

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 13 21,249,701 21,989,418 355,405 538,304

เงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทเีกียวขอ้งกนั 14 - - 3,035,824 2,089,180

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินทีถงึกาํหนด

   ชาํระภายในหนงึปี  14 11,900 13,999 - -

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   สว่นทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี  14 7,730,296 9,635,759 5,339,649 9,303,839

หุน้กูส้ว่นทีถงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 14 4,109,973 4,502,710 4,000,000 4,500,000

รายไดร้อตดับญัชีทีถงึกาํหนดรบัรูภ้ายในหนงึปี   219,218 189,908 - 1,378

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 383,843 491,519 - 21,110

หนีสินหมนุเวียนอนื 3,321,339 3,125,044 17,019 38,015

รวมหนีสินหมุนเวียน 38,898,797 43,428,895 14,608,010 19,919,660

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 14 16,230 21,824 - -

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 35,336,345 73,231,948 14,008,534 61,687,828

หุน้กู ้ 14 63,007,374 36,007,094 51,051,542 22,575,011

หนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 949,557 911,808 21,343 16,318

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23,788,566 26,587,394 141,356 139,145

หนีสินไม่หมนุเวียนอนื 4,272,895 4,437,225 5,562 4,284

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 127,370,967 141,197,293 65,228,337 84,422,586

รวมหนีสิน 166,269,764 184,626,188 79,836,347 104,342,246

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 16 ถงึ 47 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2562

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้ 15

   ทนุจดทะเบียน

      หุน้สามญัจาํนวน 4,849,860,006 หุน้ 

         มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

        (31 ธนัวาคม 2561 : หุน้สามญัจาํนวน 

         4,618,914,291 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 4,849,860 4,618,914 4,849,860 4,618,914

   ทนุทอีอกและชาํระแลว้

      หุน้สามญัจาํนวน 4,618,977,006 หุน้ 

         มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 4,618,977 4,618,914 4,618,977 4,618,914

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 15 15,017,244 15,014,610 14,991,591 14,988,957

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซอืหุน้สามญัทอีอก

   โดยบรษัิทยอ่ยทหีมดอายแุลว้ 104,789 104,789 - -

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 464,179 464,179 464,179 464,179

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 38,342,976 34,624,842 3,439,300 5,250,948

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (9,663,738) (6,681,489) (584,196) (583,607)

รวม 48,884,427 48,145,845 22,929,851 24,739,391

หุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 20 23,787,658 23,777,900 23,787,658 23,777,900

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 72,672,085 71,923,745 46,717,509 48,517,291

สว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ 10,093,236 11,150,378 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 82,765,321 83,074,123 46,717,509 48,517,291

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 249,035,085 267,700,311 126,553,856 152,859,537

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 16 ถงึ 47 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได้

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 21,225,113 7,525,189 135,594 136,699

รายไดจ้ากธรุกิจอนืๆ ทีเกียวขอ้งกบัธรุกิจโรงแรม 952,304 1,023,632 - 27,018

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครอืงดมื 5,380,840 5,456,878 - -

รายไดจ้ากการจดัจาํหนา่ยและการผลิตสินคา้ 1,196,787 1,050,126 - -

เงินปันผลรบั - 84,479 7,027 8,784

ดอกเบียรบั 147,603 123,362 916,224 855,939

รายไดอ้นื 5,402,125 514,980 237,279 10,110

รวมรายได้ 34,304,772 15,778,646 1,296,124 1,038,550

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 13,675,129 3,859,098 51,812 56,766

ตน้ทนุโดยตรงของธรุกิจอนืๆ ทีเกียวขอ้งกบัธรุกิจโรงแรม 171,094 232,990 - 15,539

ตน้ทนุขายอาหารและเครอืงดมื 1,556,596 1,623,068 - -

ตน้ทนุขายการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 668,981 601,340 - -

คา่ใชจ่้ายในการขาย 5,820,615 4,249,901 23,724 50,127

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 6,311,852 3,261,473 198,992 169,613

ตน้ทนุทางการเงิน 951,298 694,108 429,505 582,496

รวมค่าใช้จ่าย 29,155,565 14,521,978 704,033 874,541

กาํไรจากการดาํเนินงาน 5,149,207 1,256,668 592,091 164,009

สว่นแบ่งกาํไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม

และส่วนไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ (28,188) 110,672 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 5,121,019 1,367,340 592,091 164,009

ภาษีเงินได้ (568,761) (284,330) (7,221) 11,292

กาํไรสาํหรับงวด 4,552,258 1,083,010 584,870 175,301

การแบ่งปันกาํไร

สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 4,560,337 1,019,791 584,870 175,301

สว่นทีเป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคมุ (8,079) 63,219 - -

4,552,258 1,083,010 584,870 175,301

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 19

กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ขนัพืนฐาน 0.9160 0.2208 0.0553 0.0380

กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ปรบัลด 0.9160 0.2208 0.0553 0.0380

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 16 ถงึ 47 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2562

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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กาํไรสาํหรบังวด 4,552,258 1,083,010 584,870 175,301

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

รายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผือขาย - สทุธิจากภาษี (1,167) (174,988) (955) 2,325

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   - สทุธิจากภาษี (1,688,882) (1,568,898) - -

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,690,049) (1,743,886) (955) 2,325

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 2,862,209 (660,876) 583,915 177,626

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 3,404,005 (624,591) 583,915 177,626

สว่นทีเป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคมุ (541,796) (36,285) - -

2,862,209 (660,876) 583,915 177,626

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 16 ถงึ 47 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได้

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 63,773,972 21,094,758 449,658 438,590

รายไดจ้ากธรุกิจอนืๆ ทีเกียวขอ้งกบัธรุกิจโรงแรม 3,095,381 3,316,863 - 74,754

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครอืงดมื 16,876,681 16,573,277 - -

รายไดจ้ากการจดัจาํหนา่ยและการผลิตสินคา้ 3,540,195 3,175,006 - -

เงินปันผลรบั - 456,387 237,625 263,386

ดอกเบียรบั 430,500 364,375 3,098,373 2,095,626

รายไดอ้นื 17 6,886,179 1,703,953 245,647 144,085

รวมรายได้ 94,602,908 46,684,619 4,031,303 3,016,441

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 40,349,293 11,249,698 165,843 174,467

ตน้ทนุโดยตรงของธรุกิจอนืๆ ทีเกียวขอ้งกบัธรุกิจโรงแรม 796,283 845,963 - 52,454

ตน้ทนุขายอาหารและเครอืงดมื 4,879,218 4,886,801 - -

ตน้ทนุขายการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 2,008,784 1,790,473 - -

คา่ใชจ่้ายในการขาย 17,579,426 12,586,908 77,090 110,637

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 17,417,761 9,431,771 1,112,208 399,920

ตน้ทนุทางการเงิน 3,052,112 1,609,456 1,509,186 1,295,615

รวมค่าใช้จ่าย 86,082,877 42,401,070 2,864,327 2,033,093

กาํไรจากการดาํเนินงาน 8,520,031 4,283,549 1,166,976 983,348

สว่นแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม

และส่วนไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 10 158,783 410,449 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 8,678,814 4,693,998 1,166,976 983,348

ภาษีเงินได้ 18 (1,560,864) (625,619) (29,968) (23,542)

กาํไรสาํหรับงวด 7,117,950 4,068,379 1,137,008 959,806

การแบ่งปันกาํไร

สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 6,929,486 3,944,311 1,137,008 959,806

สว่นทีเป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคมุ 188,464 124,068 - -

7,117,950 4,068,379 1,137,008 959,806

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 19

กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ขนัพืนฐาน 1.2873 0.8539 0.0332 0.2078

กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ปรบัลด 1.2873 0.8539 0.0332 0.2078

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 16 ถงึ 47 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2562

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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กาํไรสาํหรบังวด 7,117,950 4,068,379 1,137,008 959,806

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

รายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผือขาย - สทุธิจากภาษี 98 (532,655) (589) (74)

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

   - สทุธิจากภาษี (4,025,729) (2,176,339) - -

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (4,025,631) (2,708,994) (589) (74)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 3,092,319 1,359,385 1,136,419 959,732

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 3,947,237 1,496,452 1,136,419 959,732

สว่นทีเป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคมุ (854,918) (137,067) - -

3,092,319 1,359,385 1,136,419 959,732

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 16 ถงึ 47 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจา้ของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรับงวดเก้าเดอืนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2562

ใบสาํคัญแสดง

สิทธิซือหุน้สามัญ ส่วนตาํ การเปลยีนแปลง

ทอีอกโดย จากรวมกิจการ ส่วนตาํจากการ ในมลูค่าของ รวมองคป์ระกอบ หุน้กู้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สยี

ทุนทอีอก ส่วนเกิน บริษัทยอ่ย ทุนสาํรองตาม กาํไรสะสมทยีงั ภายใตก้าร ลงทนุเพมิ เงนิลงทนุใน การแปลงค่า อืนของสว่นของ ทมีลัีกษณะ ผู้เป็นเจา้ของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มลูค่าหุน้ ทหีมดอายุแล้ว กฎหมาย ไม่ไดจ้ดัสรร ควบคุมเดยีวกัน ในบริษทัยอ่ย หลกัทรัพยเ์ผอืขาย งบการเงนิ เจา้ของ คล้ายทุน ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจา้ของ

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจา้ของ

สาํหรับงวด

หุน้สามญัออกใหม่ - - - - - - - - - - - - 75,285 75,285

การซือธุรกิจ - - - - - - - - - - - - 159,199 159,199

ลงทนุเพิมในบริษัทย่อย - - - - - - (951,496) - - (951,496) - (951,496) (12,425) (963,921)

เงินปันผลจ่าย - - - - (1,847,546) - - - - - - (1,847,546) (209,468) (2,057,014)

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมสาํหรบังวด - - - - 3,944,311 - - (532,655) (1,915,204) (2,447,859) - 1,496,452 (137,067) 1,359,385

การออกหุน้กูท้มีีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - - - - 14,903,700 14,903,700 - 14,903,700

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 16 ถงึ 47 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม (พนับาท)

ส่วนของผู้เป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอนื
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจา้ของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สาํหรับงวดเก้าเดอืนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2562

ใบสาํคัญแสดง

สิทธิซือหุน้สามัญ ส่วนตาํ การเปลยีนแปลง

ทอีอกโดย จากรวมกิจการ ส่วนตาํจากการ ในมลูค่าของ รวมองคป์ระกอบ หุน้กู้ รวมส่วนของ สว่นไดเ้สีย

ทุนทอีอก ส่วนเกิน บริษทัยอ่ย ทุนสาํรอง กาํไรสะสมทยีงั ภายใตก้าร ลงทนุเพมิ เงนิลงทนุใน การแปลงค่า อืนของสว่นของ ทมีลัีกษณะ ผู้เป็นเจา้ของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มลูค่าหุน้ ทหีมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไมไ่ดจ้ดัสรร ควบคุมเดยีวกัน ในบริษทัยอ่ย หลกัทรัพยเ์ผอืขาย งบการเงนิ เจา้ของ คลา้ยทุน ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจา้ของ

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562 

(ตามทรีายงานไว้เดมิ) 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

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

ยอดคงเหลือทปีรับปรุงแลว้ (ปรับปรุงใหม่) 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจา้ของสาํหรับงวด

เงินปันผลจ่าย 21 - - - - (1,847,545) - - - - - - (1,847,545) (176,194) (2,023,739)

การใชส้ทิธิสาํคญัแสดงสทิธิ 15 63 2,634 - - - - - - - - - 2,697 - 2,697

สว่นลดของค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูท้มีีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - - - - 9,758 9,758 - 9,758

ดอกเบยีจ่ายสาํหรบัหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 20 - - - - (1,101,111) - - - - - - (1,101,111) - (1,101,111)

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จรวมสาํหรบังวด - - - - 6,929,486 - - 96 (2,982,345) (2,982,249) - 3,947,237 (854,918) 3,092,319

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2562 4,618,977 15,017,244 104,789 464,179 38,342,976 (755,413) (1,841,755) 4,593 (7,071,163) (9,663,738) 23,787,658 72,672,085 10,093,236 82,765,321

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 16 ถงึ 47 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มลูทางการเงนิรวม (พนับาท)

ส่วนของผู้เป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอนื
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของเจา้ของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดเก้าเดือนสนิสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2562

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอนื

การเปลียนแปลง รวม

ส่วนตาํจาก ในมูลค่าของ องคป์ระกอบอืน หุน้กู้

ทุนทอีอก ส่วนเกิน ทุนสาํรองตาม กาํไรสะสม การรวมกิจการภายใต้ เงนิลงทุนใน ของสว่นของ ทมีีลักษณะ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มูลค่าหุน้ กฎหมาย ทยีังไม่ได้จดัสรร การควบคุมเดียวกัน หลักทรัพยเ์ผอืขาย เจา้ของ คล้ายทุน เจา้ของ

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

การเปลียนแปลงในสว่นของเจา้ของสาํหรับงวด

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

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 959,806 - (74) (74) - 959,732

การออกหุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - 14,903,700 14,903,700

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 16 ถงึ 47 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ (พนับาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

11



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของเจา้ของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสนิสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2562

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอนื

ส่วนตาํจาก การเปลยีนแปลง รวม

การรวมกิจการ ในมูลค่าของ องคป์ระกอบอืน

ทุนทอีอก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง กาํไรสะสม ภายใต้การควบคุม เงนิลงทุนใน ของส่วนของ หุน้กู้ทมีีลักษณะ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ทยีังไม่ได้จดัสรร เดียวกัน หลักทรัพยเ์ผอืขาย เจา้ของ คล้ายทุน เจา้ของ

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

การเปลียนแปลงในสว่นของเจา้ของสาํหรับงวด

เงินปันผลจ่าย 21 - - - (1,847,545) - - - - (1,847,545)

การใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 15 63 2,634 - - - - - - 2,697

ส่วนลดของค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้

  ทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - 9,758 9,758

ดอกเบยีจ่ายสาํหรบัหุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 20 - - - (1,101,111) - - - - (1,101,111)

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 1,137,008 - (589) (589) - 1,136,419

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2562 4,618,977 14,991,591 464,179 3,439,300 (587,398) 3,202 (584,196) 23,787,658 46,717,509

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 16 ถงึ 47 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

12



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสนิสุดวันท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 8,678,814 4,693,998 1,166,976 983,348

รายการปรบัปรุง 

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,792,157 3,358,973 26,250 46,566

   ค่าตดัจาํหน่ายตน้ทนุการกูยื้ม 14 178,119 63,412 140,667 53,252

   กาํไรจากการปรบัมลูค่ายติุธรรมของเงนิลงทนุระยะสนั - (25,665) - -

   กาํไรจากการซอืธรุกิจในราคาตาํกว่ามลูค่ายติุธรรม - (120,703) - -

   หนีสงสยัจะสญู(กลบัรายการ) (1,858) (171,914) (9) (186)

   ค่าเผือสินคา้เสือมสภาพ(กลบัรายการ) (16,293) (8,187) - -

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและส่วนไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 10 (158,783) (410,449) - -

   ตน้ทนุทางการเงิน 3,052,112 1,609,456 1,509,186 1,295,615

   ดอกเบียรบั (430,500) (364,375) (3,098,373) (2,095,626)

   เงินปันผลรบั - (456,387) (237,625) (263,386)

   การแปลงค่างบการเงิน 8,108,988 163,301 - -

   (กาํไร)ขาดทนุทียงัไม่เกิดขนึจากอตัราแลกเปลียน (4,272,937) (677,843) 1,605,229 339,144

   กาํไรจากการขายและเช่ากลบั 17 (4,743,437) - - -

   (กาํไร)ขาดทนุจากการขาย ตดัจาํหน่ายและการดอ้ยค่า

      ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 762,463 72,294 (5,726) 125

   ขาดทนุจากการขาย ตดัจาํหน่ายสินทรพัยแ์ละการดอ้ยค่า

      สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 201,308 12,025 - -

การเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

   ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (1,053,719) (1,664,342) 346,912 (442,148)

   สินคา้คงเหลือ (299,203) 181,496 3,146 600

   ทีดินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พอืขาย 342,813 2,914 - -

   ทีดินและโครงการทอียู่ระหว่างการพฒันา - (513,278) - -

   สินทรพัยห์มนุเวียนอนื (90,047) (225,826) 28,362 5,828

   สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทีถือไวเ้พอืขาย 699,554 - - -

   สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน (2,124,455) (51,739) (608) (19,370)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนื (635,302) (627,413) (113,863) (41,753)

   หนีสินหมนุเวียนอืน 394,072 (104,615) (22,378) (15,117)

   หนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 37,750 13,821 5,025 1,505

   หนีสินไม่หมนุเวียนอนื (288,282) 200,827 1,279 310

เงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 15,133,334 4,949,781 1,354,450 (151,293)

    จ่ายดอกเบีย (2,877,649) (1,689,193) (1,578,222) (1,363,824)

    ภาษีเงนิไดจ่้าย (1,824,690) (590,502) (56,102) (39,810)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 10,430,995 2,670,086 (279,874) (1,554,927)

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 16 ถงึ 47 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสนิสุดวันท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินสดจ่ายจากการใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการทเีกียวขอ้งกนั (393,874) (274,227) (4,789,824) (49,265,305)

เงินสดรบัจากการชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทเีกียวขอ้งกนั 8 94,324 673,137 26,315,213 6,409,729

เงินใหกู้ยื้มแก่บรษัิทอนืลดลง (เพิมขนึ) 102,607 179,583 (40) (10)

เงินสดจ่ายเพอืซอืบรษัิทย่อย (สทุธิจากเงินทีไดม้า) 23 (105,622) (522,627) - -

เงินสดรบัจากการขายสินทรพัยภ์ายใตก้ารขาย

   และการเช่ากลบั (สทุธิจากเงินทีจ่าย) 9,544,612 - - -

เงินสดจ่ายเพอืซอืเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือขาย (208) (44,067,640) (102) -

เงินสดจ่ายเพอืซอืเงินลงทนุในบรษัิทย่อย - - (1,522,000) (98,087)

เงินสดจ่ายเพอืซอืเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม (1,243) (21,952) (478) (12,596)

เงินสดจ่ายเพอืซอืเงินลงทนุในส่วนไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ (19,600) (157,993) - -

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุ 10 75,476 1,669,055 - 10

ลดเงินลงทนุในส่วนไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ - 1,049,434 - 5,484

ดอกเบยีรบั 430,500 364,373 3,098,373 2,095,626

เงินปันผลรบั 335,673 716,334 237,625 263,386

เงินสดจ่ายเพอืซอือสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ (17,856) (129,993) - -

เงินสดจ่ายเพอืซอืทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (9,867,448) (3,730,241) (14,569) (16,812)

เงินสดจ่ายเพอืซอืสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ (583,522) (358,768) (17,183) (300)

เงินสดรบัจากการขายทดีิน อาคารและอปุกรณ์

   และอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ 111,266 192,727 22,102 -

เงินสดรบัจากการขายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 5,496 7,566 - -

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ (289,419) (44,411,232) 23,329,117 (40,618,875)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งเพิมขนึ - - 981,315 443,582

เงินสดรบัจากเงนิกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 42,214,822 38,946,718 42,214,822 38,825,775

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (43,689,391) (34,765,933) (43,688,271) (34,349,328)

เงินสดรบัจากเงนิกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 15,820,959 44,337,189 1,972,818 43,180,754

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 (50,290,021) (19,205,489) (49,998,801) (18,867,859)

เงินสดจ่ายหนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (27,391) (11,598) - -

เงินสดรบัจากการออกหุน้กู้ 14 32,894,070 1,000,000 32,894,070 1,000,000

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

ดอกเบยีจ่ายสาํหรบัหุน้กูท้มีีลกัษณะคลา้ยทนุ 20 (1,101,111) - (1,101,111) -

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 21 (1,847,545) (1,847,546) (1,847,545) (1,847,546)

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคมุ (176,194) (209,468) - -

เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัโดยการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิในหุน้สามญั 2,697 - 2,697 -

เงินสดทีไดร้บัจากการออกหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ - 15,000,000 - 15,000,000

เงินสดจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคมุเพอืซอืเงินลงทนุในบรษัิทย่อย - (1,029,604) - -

เงินสดรบัจากส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคมุ

   จากการชาํระค่าหุน้ในบรษัิทย่อย - 75,286 - -

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (10,699,105) 40,789,555 (23,070,006) 41,885,378

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 16 ถงึ 47 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสนิสุดวันท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (557,529) (951,591) (20,763) (288,424)

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

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียน (176,706) 235,827 - -

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด 11,978,753 4,575,796 90,783 790,710

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันท ี30 กนัยายน

เงินสดและเงนิฝากธนาคาร 11,986,820 4,587,018 90,783 790,710

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 14 (8,067) (11,222) - -

11,978,753 4,575,796 90,783 790,710

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทไีม่ใช่เงนิสด

รายการทไีม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญัสาํหรบังวดสินสดุวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 

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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ซอืทีดิน อาคารและอปุกรณโ์ดยยงัไม่ชาํระเงิน 179,670 942,008 - -

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 16 ถงึ 47 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการข้อมูลทางการเงนิรวม
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทยและเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตลุำคม พ.ศ. 2531 และมีที่อยู่ท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี ้
 
กรุงเทพฯ :  ชัน้ 16 อำคำรเบอรล์ี่ยคุเกอร ์99 ซอย รูเบีย ถ.สขุมุวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110  
พทัยำ : 218/2-4 หมู่ 10 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรือ อ.บำงละมงุ จ.ชลบรุี 20260  
 
เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลู จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ำ “กลุ่มกิจกำร” 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลักในด้ำนกำรลงทุน กำรประกอบกิจกำรโรงแรม  ภัตตำคำร และกำรจัดจ ำหน่ำยและผลิตสินค้ำ  
กลุ่มกิจกำรประกอบกิจกำรส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจกำรในประเทศต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปยุโรป  
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ประเทศสำธำรณรัฐมั ลดีฟส์ ประเทศสำธำรณรัฐอำหรับเอมิเร็ตส ์ 
ประเทศศรีลงักำ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบรำซิล และ ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปแอฟริกำใต ้เป็นตน้ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินรวมและขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลนีแ้สดงในสกุลเงินบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุ
เป็นอย่ำงอื่น 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รบักำรอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ของบริษัทเมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
 

2 เกณฑใ์นกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทยฉบับท่ี 34  
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเก่ียวกับรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนีค้วรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินรวมและขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจัดท ำขึน้จำกขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเนือ้ควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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3 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบำยกำรบัญชีท่ีใชใ้นกำรจัดท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีท่ีใชใ้นกำรจัดท ำ  
งบกำรเงินส ำหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้เรื่องที่อธิบำยในหมำยเหตขุอ้ 4 
 
กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรบัปรุง ซึ่งมีผลบงัคบัใช้
วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช ้ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำใช ้

 
4 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ 
 
กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำมำถือปฏิบัติตั้งแต่  
วันท่ี 1 มกรำคม 2562 โดยใช้วิธีรบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนีเ้ป็นรำยกำร
ปรับปรุงกับก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ กลุ่มกิจกำรได้ใช้วิธีปฏิบัติ ท่ี  
ผ่อนปรนส ำหรบัสญัญำท่ีเสรจ็สมบรูณแ์ลว้และสญัญำท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 
 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 มำถือปฏิบตัิมีผลกระทบหลกัๆต่อวิธีปฏิบตัิทำงบญัชีของกลุ่มกิจกำรในเรื่อง
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีจำกกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561  

ณ วันที่ 
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 

ตำมทีร่ำยงำน 
ไว้เดิม รำยกำรปรับปรุง 

ตำมที่ได้ 
ปรับปรุงใหม่ 

พันบำท พันบำท พันบำท 
    

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 14,941,371 (138,260) 14,803,111 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 6,257,145 37,185 6,294,330 
รำยไดร้อตดับญัชีท่ีถึงก ำหนดรบัรูภ้ำยในหน่ึงปี 189,908 63,700 253,608 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 4,437,225 123,951 4,561,176 
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 34,624,842 (262,696) 34,362,146 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 11,150,378 (26,030) 11,124,348 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
ตำรำงต่อไปนีแ้สดงจ ำนวนเงินของแต่ละรำยกำรในงบกำรเงินในงวดปัจจุบันจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
เรื่องรำยไดฉ้บบัใหม่เทียบกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัรำยไดฉ้บบัก่อน 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

จ ำนวนเงิน 
ตำมมำตรฐำน 

รำยได้ฉบับก่อน 
ผลกระทบจำก  

TFRS 15 
จ ำนวนเงิน 

ตำมทีร่ำยงำน 
พันบำท พันบำท พันบำท 

    

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
   ณ วันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562    
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,780,862 33,632 5,814,494 
รำยไดร้อตดับญัชีท่ีถึงก ำหนดรบัรูภ้ำยในหน่ึงปี 151,025 68,193 219,218 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 4,162,658 110,237 4,272,895 
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 38,462,413 (119,437) 38,342,976 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 10,117,094 (23,858) 10,093,236 
    
งบก ำไรขำดทุนส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด    
   วันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562    
รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่ม 16,872,506 4,175 16,876,681 
รำยไดอ้ื่น 6,890,605 (4,426) 6,886,179 
ภำษีเงินได ้ (1,559,612) (1,252) (1,560,864) 
 

5 กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจัดท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบัญชีมำใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรัพย์และหนีส้ิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลท่ีเกิดขึน้จริงอำจจะแตกต่ำงจำก  
กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจัดท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ดุลยพินิจท่ีส  ำคัญท่ีจัดท ำโดยผูบ้ริหำรในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำร 
และแหล่งท่ีมำของขอ้มูลท่ีส  ำคัญในกำรประมำณกำรท่ีมีควำมไม่แน่นอนเป็นวิธีกำรเดียวกันกับท่ีใชใ้นงบกำรเงินรวมส ำหรบั 
ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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6 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนีแ้สดงถึงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำและรบัรูด้ว้ยมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 

 ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม 
     

ณ วันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562     
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 26 - - 26 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ล้ำนบำท) 

 ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม 
     

ณ วันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562     
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 24 - - 24 

 
7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
กลุ่มกิจกำรเปิดเผยส่วนงำนท่ีรำยงำนสี่ส่วนงำน ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมและสปำ ธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
รำ้นอำหำรและธุรกิจคำ้ปลีก ส่วนงำนท่ีรำยงำนในปีปัจจุบันแบ่งตำมส่วนงำนท่ีน ำเสนอและไดร้บักำรสอบทำนโดยผูม้ีอ  ำนำจ
ตดัสินใจสูงสดุดำ้นกำรด ำเนินงำน โดยรวมส่วนงำนท่ีมีลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีคลำ้ยคลึงกันเขำ้ดว้ยกันตำมท่ีเปิดเผย  
ในขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ดงัต่อไปนี ้
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7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

7.1 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กนัยำยน (ล้ำนบำท) 

   ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วข้อง         

 ธุรกิจโรงแรมและสปำ กับธุรกจิโรงแรม 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             

   รวมรำยได ้ 69,385 22,113 4,106 4,076 17,877 17,647 3,550 3,194 (315) (345) 94,603 46,685 
             

ต้นทุน             

   รวมตน้ทนุ (34,848) (9,301) (919) (854) (4,843) (4,851) (1,983) (1,776) - - (42,593) (16,782) 
             

ก ำไรขั้นต้น 34,537 12,812 3,187 3,222 13,034 12,796 1,567 1,418 (315) (345) 52,010 29,903 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร (19,563) (7,664) (2,353) (2,191) (10,672) (9,945) (1,373) (1,196) 315 345 (33,646) (20,651) 

ก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้             

   ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 14,974 5,148 834 1,031 2,362 2,851 194 222 - - 18,364 9,252 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (5,360) (2,028) (127) (130) (1,160) (1,073) (145) (128) - - (6,792) (3,359) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (2,552) (1,114) (181) (152) (295) (327) (24) (16) - - (3,052) (1,609) 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทนุ)จำกเงินลงทนุ             

   ในบริษัทรว่มและกิจกำรรว่มคำ้ 68 95 (51) 108 142 207 - - - - 159 410 

ผลกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 7,130 2,101 475 857 1,049 1,658 25 78 - - 8,679 4,694 

ภำษีเงินได ้ (1,273) (283) (38) (121) (250) (224) - 2 - - (1,561) (626) 

ก ำไรสุทธิ 5,857 1,818 437 736 799 1,434 25 80 - - 7,118 4,068 
             

กำรรับรู้รำยได้             
   เมื่อปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสรจ็สิน้ 4,873 394 2,861 3,060 15,849 15,507 3,540 3,175 - - 27,123 22,136 

   ตลอดช่วงเวลำท่ีปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั 64,512 21,719 1,245 1,016 2,028 2,140 10 19 (315) (345) 67,480 24,549 

รวมรำยได้ 69,385 22,113 4,106 4,076 17,877 17,647 3,550 3,194 (315) (345) 94,603 46,685 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
7.2 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร ์

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยำยน (ล้ำนบำท) 

   ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง         

 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 7,127 7,312 1,171 1,279 11,324 11,306 3,550 3,194 (315) (345) 22,857 22,746 
ทวีปยโุรป 50,468 5,647 - - 236 172 - - - - 50,704 5,819 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 4,108 4,559 - - 1,987 2,126 - - - - 6,095 6,685 
สำธำรณรฐัมลัดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศ 
   ตะวนัออกกลำง 1,470 1,309 - - 322 345 - - - - 1,792 1,654 

สำธำรณรฐัประชำชนจีน 27 57 13 - 2,584 2,380 - - - - 2,624 2,437 
กลุ่มประเทศละตินอเมริกำ 4,294 1,151 - - - - - - - - 4,294 1,151 

อื่น ๆ 1,891 2,078 2,922 2,797 1,424 1,318 - - - - 6,237 6,193 

รวม 69,385 22,113 4,106 4,076 17,877 17,647 3,550 3,194 (315) (345) 94,603 46,685 

             
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ             
ประเทศไทย 7 283 411 524 803 1,282 25 80 - - 1,246 2,169 

ทวีปยโุรป 5,012 883 - - (37) (22) - - - - 4,975 861 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ (4) 183 - - 48 163 - - - - 44 346 
สำธำรณรฐัมลัดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศ 
   ตะวนัออกกลำง 

 
544 400 - - 19 24 - - - - 563 424 

สำธำรณรฐัประชำชนจีน 25 14 8 1 131 77 - - - - 164 92 
กลุ่มประเทศละตินอเมริกำ 90 65 - - - - - - - - 90 65 

อื่น ๆ 183 (10) 18 211 (165) (90) - - - - 36 111 

รวม 5,857 1,818 437 736 799 1,434 25 80 - - 7,118 4,068 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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8 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 

บริษัทเป็นบริษัทใหญ่ขัน้สดุทำ้ย เงินลงทนุท่ีมีสำระส ำคญัในบริษัทย่อย บริษัทรว่มและกิจกำรรว่มคำ้เปิดเผยในหมำยเหต ุ10 
 

รำยกำรต่อไปนีเ้ป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

บริษัทย่อย     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร - - 44,919 57,661 
เงินปันผลรบั - - 111,137 114,289 
ดอกเบีย้รบั - - 3,067,400 2,069,774 
รำยไดอ้ื่น - - 1,080 2,836 
กำรซือ้สินคำ้และบริกำร - - (765) (870) 
ค่ำบริกำรจ่ำย - - (66,191) (93,895) 
ดอกเบีย้จ่ำย - - (41,947) (30,073) 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น - - (1) (1,671) 
     

บริษัทร่วม     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 351,033 332,107 - - 
เงินปันผลรบั - - 126,486 149,095 
ดอกเบีย้รบั 43,265 37,920 - - 
รำยไดอ้ื่น 1,344 1,290 - - 
กำรซือ้สินคำ้และบริกำร (69,773) (82,544) - - 
     

กิจกำรร่วมค้ำ     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 91,090 105,628 15,000 15,000 
ดอกเบีย้รบั 80,108 74,083 28,365 22,135 
รำยไดอ้ื่น 1,117 782 - - 
กำรซือ้สินคำ้และบริกำร (48,782) (58,124) - - 
     

กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 2,823 320,904 - - 
รำยไดอ้ื่น 135 - - - 
กำรซือ้สินคำ้และบริกำร (60,509) (62,913) - - 
ค่ำบริกำรจ่ำย (17,266) (19,798) - - 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น (21,628) (43,267) (8,011) (19,883) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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8 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรและเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 มีจ ำนวน  
256 ล้ำนบำท และ 101 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (วันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 : 232 ล้ำนบำท และ 88 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ)  
โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวเป็นผลประโยชนร์ะยะสัน้ ซึ่งไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัและสวสัดิกำรอื่น 
 
ยอดค้ำงช ำระทีเ่กิดจำกกำรขำยและซือ้สินค้ำและบริกำร 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ก) ลูกหนีก้ิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย - - 1,083,459 1,438,115 
บริษัทรว่ม 443,792 414,513 4,060 4,040 
กิจกำรรว่มคำ้ 462,942 434,564 48,480 22,619 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,706 1,745 867 25 

รวมลกูหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมำยเหต ุ9) 908,440 850,822 1,136,866 1,464,799 

     

ข) เงินใหกู้้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน    
บริษัทย่อย  - - 110,798,421 140,904,047 
บริษัทรว่ม 1,620,225 1,508,643 - - 

กิจกำรรว่มคำ้ 4,448,992 4,587,185 764,649 617,081 

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่     

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน 6,069,217 6,095,828 111,563,070 141,521,128 

     
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้ 

     

บริษัทย่อย     
ยอดยกมำตน้งวด - - 140,904,047 55,516,550 
เพิ่มขึน้  - - 4,634,824 94,454,855 
รบัช ำระคืน - - (26,315,213) (6,831,348) 

ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ - - (8,425,237) (2,236,010) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - - 110,798,421 140,904,047 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 

24 

8 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
ยอดค้ำงช ำระทีเ่กิดจำกกำรขำยและซือ้สินค้ำและบริกำร (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ข) เงินใหกู้้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ)    
     

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี  ้(ต่อ) 
     

บริษัทร่วม     
ยอดยกมำตน้งวด 1,508,643 1,163,189 - - 
เงินใหกู้ย้ืมไดม้ำจำกกำรซือ้กิจกำร     
   ในบริษัทย่อย - 352,748 - - 
เพิ่มขึน้  216,188 56,192 - - 
รบัช ำระคืน (8,026) (50,581) - - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (96,580) (12,905) - - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 1,620,225 1,508,643 - - 

     

กิจกำรร่วมค้ำ     
ยอดยกมำตน้งวด 4,587,185 5,011,194 617,081 414,933 
เพิ่มขึน้ 177,686 288,378 155,000 217,711 
จดัประเภทใหม่ (20,000) (46,557) - - 
รบัช ำระคืน (86,298) (626,511) - (15,000) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ (7,432) (3,230) (7,432) (563) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (202,149) (36,089) - - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 4,448,992 4,587,185 764,649 617,081   

 
เงินใหกู้้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นเงินใหกู้้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ  
มีอัตรำดอกเบีย้ตำมอัตรำตลำดซึ่งอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย์ เงินให้กู้ยืมดังกล่ำวมีก ำหนดช ำระคืน  
เมื่อทวงถำมแต่กลุ่มกิจกำรจะไม่เรียกช ำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่ำวในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำ เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม 
และกิจกำรรว่มคำ้เป็นไปตำมสญัญำผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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8 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
ยอดค้ำงช ำระทีเ่กิดจำกกำรขำยและซือ้สินค้ำและบริกำร (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ค) เจ้ำหนีก้ิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย  - - 22,607 30,312 
บริษัทรว่ม 8,172 9,755 3 - 
กิจกำรรว่มคำ้ 10,937 11,868 - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,634 6,231 331 - 

รวมเจำ้หนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

   (หมำยเหต ุ13) 41,743 27,854 22,941 30,312 

     

ง) เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน    

บริษัทย่อย - - 3,035,824 2,089,180 

รวมเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำร     

    ท่ีเก่ียวขอ้งกัน (หมำยเหต ุ14) - - 3,035,824 2,089,180 

 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบริษัทย่อยเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกลุเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ มีก ำหนดช ำระคืน 
เมื่อทวงถำม และมีอตัรำดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำดซึ่งอำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย ์



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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9 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น - ยอดรวม 7,751,273 7,565,963 9,550 19,446 

หกั  ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (384,607) (427,478) (95) (104) 

ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น - สทุธิ 7,366,666 7,138,485 9,455 19,342 
ส่วนของลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - สทุธิ 3,164,129 3,087,416 - - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,249,869 1,150,454 26,928 24,418 
ลกูหนีอ้ื่น 3,180,378 2,714,194 25,390 36,984 

ลกูหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ8) 908,440 850,822 1,136,866 1,464,799 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 15,869,482 14,941,371 1,198,639 1,545,543 

     

ไม่หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว 3,478,288 3,903,281 - - 
หกั  รำยไดด้อกเบีย้รอกำรรบัรู ้ (274,365) (394,333) - - 

หกั  ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (136,385) (125,592) - - 

ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว - สทุธิ 3,067,538 3,383,356 - - 

 
10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

บริษัทย่อย - - 7,693,579 6,171,579 
บริษัทรว่ม 7,126,465 7,159,592 2,780,141 2,779,663 

ส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 2,646,165 2,801,463 - - 

รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทรว่ม     

   และส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 9,772,630 9,961,055 10,473,720 8,951,242 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท 
  

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562  
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ 6,171,579 

ลงทนุเพิ่ม 1,522,000 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 7,693,579 
 

บริษัทย่อยท่ีถกูถือหุน้ทำงตรงโดยบริษัทมีดงันี ้
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

สัดส่วนของกำรถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 

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

บริษัท เจำ้พระยำ รีซอรท์ จ ำกดั โรงแรมและศนูยก์ำรคำ้ ประเทศไทย 81.2 81.2 

บริษัท หวัหิน รีซอรท์ จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษัท แม่ริมเทอเรซ รีซอรท์ จ ำกดั (“MTR”) โรงแรม ประเทศไทย 45.3(1) 45.3(1) 

บริษัท สมยุ รีซอรท์ แอนด ์สปำ จ ำกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษัท โรงแรมรำชด ำริ จ ำกดั (มหำชน) โรงแรม ประเทศไทย 99.2 99.2 

บริษัท เอ็มไอ สแควร ์จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษัท หวัหิน วิลเลจ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษัท บำ้นโบรำณเชียงรำย จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษัท สมยุ วิลเลจ จ ำกดั อยู่ระหว่ำง ประเทศไทย 100 100 

 กำรช ำระบญัชี    

บริษัท โคโค ปำลม์ โฮเต็ล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษัท โกโก ้รีครีเอชั่น จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

บริษัท สมยุ  บีช คลบั โอนเนอร ์จ ำกดั โรงแรมและใหเ้ช่ำ ประเทศไทย 100 100 

 อสงัหำริมทรพัย ์    

บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ขำยอำหำร 
และเครื่องดื่ม 

ประเทศไทย 99.7 99.7 

บริษัท รอยลักำรเ์ดน้ พลำซ่ำ จ ำกดั ศนูยก์ำรคำ้ ประเทศไทย 100 100 

บริษัท เอ็ม สปำ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด  ธุรกิจสปำ ประเทศไทย 100 100 

บริษัท สมยุ บีช เรสซิเดน้ท ์จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 100 100 

บริษัท โกโก ้เรสซิเด็นซ ์จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 100 100 
 
(1) สดัส่วนกำรถือหุน้ รอ้ยละ 45.3 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MTR อีกรอ้ยละ 25.7 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบริษัทย่อย 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
บริษัทย่อยท่ีถกูถือหุน้ทำงตรงโดยบริษัทมีดงันี ้(ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

สัดส่วนของกำรถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บริษัท ไมเนอร ์โฮเทล กรุ๊ป จ ำกดั (“MHG”) บริหำรโรงแรม ประเทศไทย 27.8(2) 27.8(2) 
บริษัท ไมเนอร ์ซพัพลำยเชน โซลชูั่น จ ำกดั บริหำรงำนจดัซือ้ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร ์โกลบอล โซลชูั่น จ ำกดั อยู่ระหว่ำงกำร 

ช ำระบญัชี 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัท เจำ้พระยำ รีซอรท์ แอนด ์ 
   เรสซิเดน้ท ์จ ำกดั 

โรงแรมและขำย
อสงัหำริมทรพัย ์

ประเทศไทย 100 100 

บริษัท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  
   (“MINOR”) 

จ ำหน่ำยสินคำ้ ประเทศไทย 91.4(3) 91.4(3) 

RGR International Limited บริหำรจดักำร หมู่เกำะบริติชเวอรจ์ิน  100 100 
R.G.E. (HKG) Limited บริหำรจดักำร ประเทศฮ่องกง 100 100 
M&H Management Limited บริหำรจดักำร ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
  มอริเชียส   
Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศมำเลเชีย 100 100 
Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมำเลเชีย 100 100 
AVC Club Developer Limited ขำยหน่วยกำรเขำ้พกั ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
 ในสถำนที่พกัผ่อน มอริเชียส   
AVC Vacation Club Limited ขำยหน่วยกำรเขำ้พกั ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
 ในสถำนที่พกัผ่อน มอริเชียส   
บริษัท ภเูก็ต บีช คลบั โอนเนอร ์จ ำกดั บริหำรจดักำร ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็มเอชจี ภเูก็ต จ ำกดั  โรงแรม ประเทศไทย 96.9 77.8 
บริษัท ไมเนอร ์สกำย ไรเดอร ์จ ำกดั ธุรกิจบนัเทิง ประเทศไทย 100 100 
Minor Continental Holding (Mauritius) ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
  มอริเชียส   

 
(2) สดัส่วนกำรถือหุน้ รอ้ยละ 27.8 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MHG อีกรอ้ยละ 72.2 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบริษัทย่อย 
(3) สดัส่วนกำรถือหุน้ รอ้ยละ 91.4 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MINOR อีกรอ้ยละ 8.6 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบริษัทย่อย 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทนุในบริษัทย่อยส ำหรบังวดสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 
 

บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จ ำกัด 
 

ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2562 บริษัทไดล้งทุนในหุน้สำมัญท่ีออกใหม่ของบริษัท เอ็มเอชจี  ภูเก็ต จ ำกัด จ ำนวน  
15 ล้ำนหุ้น โดยมีมูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 1,500 ล้ำนบำท กำรลงทุนเพิ่มนี้ ท ำให้สัดส่วน 
กำรลงทนุเพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 77.8 เป็นรอ้ยละ 96.9 อีกรอ้ยละ 3.1 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบริษัทย่อยแห่งหน่ึง 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 

 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ 7,159,592 2,779,663 
ลงทนุเพิ่มขึน้ 1,243 478 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทรว่ม 283,850 - 
เงินปันผลรบั (310,672) - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (7,548) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 7,126,465 2,780,141 
 

บริษัทรว่มมีดงันี ้

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 
   30 กันยำยน 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

Arabian Spa (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปำ ประเทศสำธำรณรฐั 49 49 
  อำหรบัเอมิเรตส ์   
Eutopia Private Holding Limited โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
  มลัดีฟส ์   
Tanzania Tourism and Hospitality  
   Investment Limited 

ลงทนุในบริษัทอื่น หมู่เกำะบริติช เวอรจ์ิน 50 50 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 

30 

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

บริษัทรว่มมีดงันี ้(ต่อ) 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

   30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

     Zanzibar Tourism and Hospitality ลงทนุในบริษัทอื่น หมู่เกำะบริติช เวอรจ์ิน 50 50 

Sizzler China Pte. Ltd. เจำ้ของลิขสิทธิ์ ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 
     

บริษัท ซีเลค เซอรวิ์ส พำรท์เนอร ์จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 51(1) 51(1) 
Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนำม 30.4 30.4 
บริษัท ซูม่ำ กรุงเทพ จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 51(2) 51(2) 
บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกัด 
   (มหำชน) 

ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 35.8 35.8 

Rani Minor Holding Limited โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 25 25 
  อำหรบัเอมิเรตส ์   
Serendib Hotels PLC โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 25 25 
MHG Lesotho (Proprietary) Limited โรงแรม ประเทศเลโซโท 46.9 46.9 
บริษัท นำยณ ์แอนด ์อำรจ์ีพี  ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 40 40 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั      
Breadtalk Group Limited ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 14.2(3) 14.2(3) 
Cardamom Tented Camp Co., Ltd. โรงแรม ประเทศกมัพชูำ 35 35 
Borakay Beach, S.L. โรงแรม รำชอำณำจกัร 50 50 
  สเปน   
Consorcio Grupo Hotelero T2, โรงแรม ประเทศสหรฐัเม็กซิโก 10 10 
   S.A. de C.V.     

 
(1) กลุ่มกิจกำรไม่มีอ ำนำจควบคมุเหนือบริษัท ซีเลค เซอรวิ์ส พำรท์เนอร ์จ ำกดั แมว่้ำกลุ่มกิจกำรถือหุน้ในบริษัทดงักล่ำว  

ในอตัรำรอ้ยละ 51 จึงถือว่ำบริษัทดงักล่ำวเป็นบริษัทร่วมและใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียในกำรบนัทึกเงินลงทุนในบริษัทดงักล่ำว 
ในงบกำรเงินรวม 

(2) สดัส่วนของกำรถือหุน้ในบริษัท ซูม่ำ กรุงเทพ จ ำกดั เท่ำกับรอ้ยละ 51 แต่ตำมสญัญำของกำรถือหุน้ กลุ่มกิจกำรมีสิทธิ 
ออกเสียงเพียงรอ้ยละ 35 

(3) สดัส่วนของกำรถือหุน้ในบริษัท Breadtalk Group Limited เท่ำกับรอ้ยละ 14.2 อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพล 
อย่ำงมีสำระส ำคญัในบริษัทรว่มดงักล่ำว 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
บริษัทรว่มมีดงันี ้(ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

   
สัดส่วนในส่วนได้เสีย 

ของกลุ่มกิจกำร  
(ร้อยละ) 

   30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

Hotelera del Mar, S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 20 20 
  อำรเ์จนตินำ   
Inmobiliaria 3 Poniente, S.A. De C.V. โรงแรม ประเทศสหรฐั

เม็กซิโก 
27 27 

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

เม็กซิโก 
25 25 

Sotocaribe SI โรงแรม ประเทศ
รำชอำณำจกัร 

36 36 

  สเปน   
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

สัดส่วนของกำรถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

   30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกัด  ขำยอำหำร ประเทศไทย 35.8 35.8 
   (มหำชน) และเครื่องดื่ม    



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
ค) เงินลงทุนในส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ  

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  พันบำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ  2,801,463 
ลงทนุเพิ่ม  19,600 
ขำยเงินลงทุน  (75,476) 
ส่วนแบ่งขำดทนุในกิจกำรรว่มคำ้  (125,067) 
กำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยตุิธรรม (หมำยเหต ุ23)  55,488 
เงินปันผลรบั  (25,000) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  (4,843) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ  2,646,165 

 
รำยละเอียดของเงินลงทนุในส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ มีดงันี ้

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  

   

สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 

กลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

   30 กันยำยน 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

PH Resorts (Private) Ltd.  โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 49.9 49.9 
MHG Deep Blue Financing บริหำรจดักำร ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
  มอริเชียส   
O Plus E Holdings Private Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
  มลัดีฟส ์   
บริษัท พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ผลิตส่วนผสมอำหำร ประเทศไทย 49.9 49.9 
Liwa Minor Food & Beverage LLC ขำยอำหำร ประเทศสำธำรณรฐั 49 49 
 และเครื่องดื่ม อำหรบัเอมิเรตส ์   
Rani Minor Holding II Limited ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศสำธำรณรฐั 49 49 
  อำหรบัเอมิเรตส ์   
บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คซูีน จ ำกดั โรงเรียนสอน

ท ำอำหำร 
ประเทศไทย 43.8 43.8 

บริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ขำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม 

ประเทศไทย - 50 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ค) เงินลงทุนในส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

รำยละเอียดของเงินลงทนุในส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ มีดงันี ้(ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  

   

สัดส่วนในส่วนได้เสียของ 
กลุ่มกิจกำร  
(ร้อยละ) 

   30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

     

บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพำรค์  
   ดีเวลอปเมน้ท ์จ ำกดั 

ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 

MHG Signity Assets Holding ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 

   (Mauritius) Limited  มอริเชียส   

บริษัท ภทัรำ ฟำยน ์ไทยคซูีน จ ำกดั ขำยอำหำรและ สหรำชอำณำจกัร 50 50 
 เครื่องดื่ม    
PT Wika Realty Minor Development โรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 50 50 
MHG GP Pte. Ltd. ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 
บริษัท อวำดีนะ ฮิลส ์จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 
บริษัท ลำยนั ฮิลล ์เรสซิเด็นซ ์จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 
บริษัท ลำยนั บำงเทำ  ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั     
Plexus Maldives Private Limited  โรงแรม สำธำรณรฐัมลัดีฟส ์ 50 50 
บริษัท เฮชแอนดเ์อ พำรค์ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 50 50 
บริษัท อำรต์ ออฟ เบคกิง้ จ ำกดั ผลิตส่วนประกอบ

อำหำร 
ประเทศไทย 62.31) 99(1) 

Ya Hua International Pte. Ltd. ขำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม 

ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 

Beijing NH Grand China Hotel โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั - 49 
   Management Co., Ltd.  ประชำชนจีน   
Barbarons Beach Hotel MHG Limited แอรพ์อรต์เลำ้จ ์ ประเทศสำธำรณรฐั

เซเชลส ์
40 - 

TCC Holding Joint Stock Company ขำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม 

ประเทศเวียดนำม 50 - 

Dining Collective Pte. Ltd. ขำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม 

ประเทศสิงคโปร ์ 50 - 

Lagoon Holding Company ลงทนุในบริษทัอ่ืน หมู่เกำะเคยแ์มน 50 - 
 
(1) แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำวในรอ้ยละ 62.3 เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมร่วมตำมท่ีได้ตกลง 

ในสญัญำ ดงันัน้ จึงท ำใหบ้ริษัทดงักล่ำวยงัคงจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ค) เงินลงทุนในส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคัญของเงินลงทุนในส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำส ำหรับงวดสิน้สุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
ประกอบดว้ย 
 
Beijing NH Grand China Hotel Management Co., Ltd. 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรขำยเงินลงทุนใน Beijing NH Grand China 
Hotel Management Co., Ltd. ซึ่งเป็นกิจกำรรว่มคำ้ เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 1.9 ลำ้นยโูร 
 
บริษัท อำรต์ ออฟ เบคกิง้ จ ำกัด 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2562 บริษัท อำรต์ ออฟ เบคกิง้ จ ำกัด ได้ออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 900,000 หุ้น  
โดยมีมลูค่ำตรำไวท่ี้หุน้ละ 100 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 90 ลำ้นบำท ท ำใหส้ดัส่วนกำรลงทนุลดลงจำกรอ้ยละ 99 เป็นรอ้ยละ 62.3 
 

11 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ ์

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ 133,124,899 196,789 
ซือ้สินทรพัย ์ 9,663,932 14,570 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุบริษัทย่อย (หมำยเหต ุ23) 68,126 - 
จ ำหน่ำยสินทรพัยภ์ำยใตก้ำรขำยและกำรเช่ำกลบั (5,579,692) - 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (268,102) (64) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (270,467) (91) 
โอนไปบญัชีอื่น (65,997) (16,222) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (5,570,894) (23,295) 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำ 133,035 - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (11,178,502) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 120,056,338 171,687 

 
บริษัทย่อยหลำยแห่งของกลุ่มกิจกำรไดใ้ชท่ี้ดินและอำคำรซึ่งมีมลูค่ำ 94 ลำ้นเหรียญออสเตรเลียและ 212 ลำ้นยูโร หรือเทียบเท่ำ 
9,028 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 100 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 2,336 ลำ้นบำท) เพื่อค ำ้ประกันเงินกูย้ืมจำกธนำคำร
ต่ำงประเทศ (หมำยเหต ุ14) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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11 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ ์(ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ล้ำนบำท 
ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย ล้ำนยูโร 

    

ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำก่อสรำ้งและ    
   กำรซือ้สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 1,139 - 46 
ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำก่อสรำ้งและ    
   กำรซือ้สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 1,860 1 67 

 
12 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ  62,321,296 22,780 
ซือ้สินทรพัย ์ 542,864 6,064 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุบริษัทย่อย (หมำยเหต ุ23) 41,193 - 
กำรปรบัมลูค่ำยตุิธรรม (หมำยเหต ุ23) (55,488) - 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (5,496) - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (72,069) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,027,732) (1,572) 
กำรดอ้ยค่ำ (129,238) - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (5,619,302) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 55,996,028 27,302 

 
บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้น ำสิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย ์ซึ่งมีมูลค่ำ  161 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ  
3,335 ล้ำนบำท (วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : 163 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 3,723 ล้ำนบำท) ไปวำงเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกธนำคำรต่ำงประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัจำกสญัญำสิทธิในกำรบริหำรสินทรพัยม์ลูค่ำ 
5 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 112 ลำ้นบำท (วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : 3 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 
64 ลำ้นบำท) 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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13 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เจำ้หนีก้ำรคำ้ - บริษัทอื่น 11,222,977 11,968,448 6,080 8,826 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน (หมำยเหต ุ8) 34,320 18,591 13,679 24,751 
เจำ้หนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ8) 7,423 9,263 9,262 5,561 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 6,189,683 5,589,066 312,637 416,832 
เจำ้หนีค้่ำก่อสรำ้ง 140,973 231,411 39 107 

เจำ้หนีอ้ื่น 3,654,325 4,172,639 13,708 82,227 

รวมเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 21,249,701 21,989,418 355,405 538,304 

 
14 เงินกู้ยืม 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 8,067 46,896 - - 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 1,864,460 3,433,642 1,860,113 3,427,834 

รวม 1,872,527 3,480,538 1,860,113 3,427,834 
     

เงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ8) - - 3,035,824 2,089,180 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
   ภำยในหน่ึงปี     
   หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 11,900 13,999 - - 
   เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 7,730,296 9,635,759 5,339,649 9,303,839 
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 4,109,973 4,502,710 4,000,000 4,500,000 
     

รวมเงินกูย้ืมหมนุเวียน 13,724,696 17,633,006 14,235,586 19,320,853 
     

ไม่หมุนเวียน     
หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 16,230 21,824 - - 
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 35,336,345 73,231,948 14,008,534 61,687,828 

หุน้กู ้ 63,007,374 36,007,094 51,051,542 22,575,011 

รวมเงินกูย้ืมไม่หมนุเวียน 98,359,949 109,260,866 65,060,076 84,262,839 
     

รวมเงินกู้ยืม 112,084,645 126,893,872 79,295,662 103,583,692 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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14 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 82,867,707 70,991,667 
กำรกูย้ืมเพิ่ม 15,820,959 1,972,818 
กำรจ่ำยช ำระคืน (50,290,021) (49,998,801) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ 162,375 124,923 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยน (3,752,813) (3,742,424) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,741,566) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 43,066,641 19,348,183 

 
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 
 
เงินกู้ยืมเพิ่มเติมจำกสถำบันกำรเงินท่ีมีสำระส ำคัญของกลุ่มกิจกำรและบริษัทส ำหรบังวดสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
ประกอบดว้ย  
 
ก) บริษัทกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 30 ล้ำนเหรียญสหรฐัอเมริกำ ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมไม่มีหลักประกัน โดยมีอัตรำดอกเบีย้

ลอยตัว LIBOR บวกด้วยอัตรำรอ้ยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2565 บริษัทจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข 
ท่ีส  ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้ืม 

 
ข) บริษัทกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 30 ล้ำนยูโร ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมไม่มีหลักประกัน โดยมีอัตรำดอกเบี ้ยลอยตัว 

EURIBOR บวกด้วยอัตรำรอ้ยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2566 บริษัทจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข 
ท่ีส  ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้ืม 

 
ค) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 82.5 ลำ้นมำเลเซียริงกิต ซึ่งเป็นเงินกูย้ืมที่มีหลกัประกัน โดยมีอตัรำ

ดอกเบีย้ลอยตัวของต้นทุนเงินทุน บวกดว้ยอัตรำรอ้ยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 ถึง  
พ.ศ.2569 บริษัทย่อยจะตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้ืม 

 
ง) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 23.3 ลำ้นยูโร ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมท่ีมีหลักประกัน โดยมีอัตรำดอกเบีย้

ลอยตัว และคงท่ี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ.2579 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข 
ท่ีส  ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้ืม และไดใ้ชส้ินทรพัยข์องโรงแรมเพื่อค ำ้ประกนั (หมำยเหต ุ11) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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14 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน (ต่อ) 
 
เงินกู้ยืมเพิ่มเติมจำกสถำบันกำรเงินท่ีมีสำระส ำคัญของกลุ่มกิจกำรและบริษัทส ำหรบังวดสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
ประกอบดว้ย (ต่อ) 
 
จ) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 350 ล้ำนยูโร ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมไม่มีหลักประกัน โดยมีอัตรำดอกเบีย้

ลอยตัว EURIBOR บวกดว้ยอตัรำรอ้ยละคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2567 บริษัทย่อยจะตอ้งปฏิบัติตำม
เงื่อนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้ืม 

 
หุ้นกู ้
 
หุน้กูป้ระกอบดว้ย 
 

   
ข้อมลูทำงกำรเงินรวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

  
   30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม   

  ระยะเวลำ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 อัตรำ  
วันท่ีออก ก ำหนดช ำระคืน (ปี) ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ดอกเบีย้ เง่ือนไข 

         
ตลุำคม 2554 ตลุำคม 2564 10 300 300 300 300  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
สิงหำคม 2555 สิงหำคม 2565 10 2,700 2,700 2,700 2,700  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2557 มีนำคม 2562 5 - 4,500 - 4,500  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2563 5 4,000 4,000 4,000 4,000  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2568 10 4,000 4,000 4,000 4,000  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2559 มีนำคม 2564 5 2,800 2,800 2,800 2,800  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2559 มีนำคม 2574 15 1,200 1,200 1,200 1,200  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
เมษำยน 2560 ตลุำคม 2566 6 12,066 12,718 - -  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
กรกฎำคม 2560 กรกฎำคม 2570 10 1,530 1,622 1,530 1,622  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2567 7 1,000 1,000 1,000 1,000  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2575 15 1,000 1,000 1,000 1,000  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2561 มีนำคม 2571 10 1,000 1,000 1,000 1,000  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
ตลุำคม 2561 ตลุำคม 2576 15 2,674 2,970 2,674 2,970  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2564 2 1,500 - 1,500 -  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2565 3 7,700 - 7,700 -  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2567 5 6,800 - 6,800 -  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2572 10 7,500 - 7,500 -  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2574 12 4,000 - 4,000 -  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2577 15 5,500 - 5,500 -  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
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14 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

หุ้นกู ้(ต่อ) 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของหุน้กูส้ำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 40,509,804 27,075,011 
กำรออกหุน้กูเ้พิ่ม 32,894,070 32,894,070 
กำรจ่ำยช ำระคืน (4,500,000) (4,500,000) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ 15,744 15,744 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ (433,283) (433,283) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,368,988) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 67,117,347 55,051,542 
 

15 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 จ ำนวน  ส่วนเกิน  
 หุ้นสำมัญ หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้น รวม 

 พันหุ้น พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562     
ยอดคงเหลือตน้งวด 4,618,914 4,618,914 15,014,610 19,633,524 

กำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 63 63 2,634 2,697 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 4,618,977 4,618,977 15,017,244 19,636,221 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จ ำนวน  ส่วนเกิน  
 หุ้นสำมัญ หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้น รวม 

 พันหุ้น พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562     
ยอดคงเหลือตน้งวด 4,618,914 4,618,914 14,988,957 19,607,871 

กำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 63 63 2,634 2,697 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 4,618,977 4,618,977 14,991,591 19,610,568 
 

ณ วันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 ทุนจดทะเบียนทั้งหมดประกอบดว้ยหุน้สำมัญจ ำนวน 4,850 ลำ้นหุน้ (วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : 
จ ำนวน 4,619 ลำ้นหุน้) ซึ่งมีมลูค่ำหุน้ละ 1 บำท โดยมีหุน้สำมญัจ ำนวน 4,619 ลำ้นหุน้ (วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 
4,619 ลำ้นหุน้) ซึ่งมีมลูค่ำหุน้ละ 1 บำท ท่ีไดอ้อกและช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ 
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16 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมัญ 

 
กลุ่มกิจกำรได้มีกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมัญให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัท โดยผ่ำนกำรอนุมัติจำกกำรประชุมผู้ถือหุ้น ก ลุ่มกิจกำรไม่ได้บันทึกต้นทุนส ำหรบัมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำท่ีแท้จริง  
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สำมญัดงักล่ำวในขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี ้
 

    
ณ วันท่ี  

31 ธันวำคม 
 

เพิ่มขึน้  
ณ วันท่ี  

30 กันยำยน 

    พ.ศ. 2561 ระหว่ำงงวด ลดลงระหว่ำงงวด พ.ศ. 2562 

   

 
 

ก ำหนดวันท่ีใช้สิทธิ 

 
 

จ ำนวนคงเหลือ 

 
 

จ ำนวน 

 
 

ใช้สิทธิ 

 อัตรำกำรใช้สิทธิ 
ซือ้หุ้นสำมัญต่อ
ใบส ำคัญแสดง

สิทธิ  

หุ้นสำมัญ 
ออกเพิ่ม 

ระหว่ำงงวด 

 รำคำในกำร 
ใช้สิทธิซือ้ 
หุ้นสำมัญ  

 
 

จ ำนวนเงิน 

 
 

จ ำนวนคงเหลือ 
ออกโดย จัดสรรให้แก่ วันท่ีอนุมัติ คร้ังแรก คร้ังสุดท้ำย ล้ำนหน่วย ล้ำนหน่วย ล้ำนหน่วย  1 หน่วย  หุ้น บำท  ล้ำนบำท ล้ำนหน่วย 

             

บริษัท ผูถ้ือหุน้เดิม (MINT – W6) 4 มิถนุำยน 2562 15 สิงหำคม 2562 30 กนัยำยน 2564 - 231 0.1 1:1 0.1 43 3 231 

 รวมกำรออกโดยบริษัท    - 231 0.1  0.1  3 231 

 
ท่ีประชุมสำมัญของผูถื้อหุน้ของบริษัทเมื่อวันท่ี 22 เมษำยน พ.ศ. 2562 ไดม้ีมติอนุมัติใหอ้อกใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมัญของบริษัท (MINT-W6) จ ำนวนไม่เกิน 230,945,715 หน่วย เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้เดิม โดยมีใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีอำยไุม่เกิน 2 ปี นบัจำกวนัท่ีไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้แรก และมีอตัรำกำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ ท่ีรำคำใชส้ิทธิ 43 บำทต่อหุน้ 
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17 รำยได้อื่น 
 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

รำยไดค้่ำจดัส่งอำหำร 146,819 139,034 - - 
รำยไดจ้ำกกำรขำยของสมนำคณุ 121,556 109,218 - - 
รำยไดค้่ำท่ีปรกึษำ 104,279 124,233 - - 
รำยไดค้่ำเช่ำ 189,038 159,893 - 27,139 
รำยไดค้่ำซ่อมบ ำรุง 45,964 39,762 - - 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมเครื่องหมำยกำรคำ้ 82,421 80,608 - - 
เงินสนบัสนุน 144,212 147,946 - - 
ขำยวตัถดุิบใหแ้ฟรนชำยส ์ 14,976 41,530 - - 
ก ำไรจำกกำรซือ้ธุรกิจในรำคำต ่ำกว่ำ     
   มลูค่ำยตุิธรรม - 120,703 - - 
ก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบั 4,743,437 - - - 

อื่น ๆ 1,293,477 741,026 245,647 116,946 

รวมรำยไดอ้ื่น 6,886,179 1,703,953 245,647 144,085 

 
ในไตรมำสท่ี 3 ของปี พ.ศ.2562 กลุ่มกิจกำรไดเ้สรจ็สิน้กำรท ำกำรขำยและเช่ำกลบั ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรดงัต่อไปนี  ้
 
• กลุ่มกิจกำรเขำ้ท ำสัญญำซือ้ขำยหุน้เพื่อขำยหุน้สำมัญรอ้ยละ 100 ของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ 2 บริษัทท่ีเป็นเจำ้ของ

โรงแรม 3 แห่ง ในรำคำขำยขัน้ตน้ 313 ลำ้นยูโร (หรือเทียบเท่ำ 10.7 พนัลำ้นบำท) และตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรท ำรำยกำร
จ ำนวน 28 ล้ำนยูโร (หรือเทียบเท่ำ 955 ล้ำนบำท) ตำมขอ้มูลของผู้บริหำร มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยเหล่ำนี ้  
ณ วนัปิดรำยกำรตำมท่ีระบุในสญัญำ มีมลูค่ำประมำณ 146 ลำ้นยูโร (หรือเทียบเท่ำ 4,981 ลำ้นบำท) ท ำใหก้ลุ่มกิจกำรมี
ก ำไรจำกกำรขำยจ ำนวน 139 ลำ้นยโูร (หรือเทียบเท่ำ 4,743 ลำ้นบำท) 
 

• หลังจำกกำรท ำรำยกำรขำยเสร็จสิน้ กลุ่มกิจกำรเขำ้ท ำสัญญำเช่ำโรงแรมดังกล่ำว ซึ่งใหส้ิทธิกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำร
โรงแรมในระยะเวลำขั้นต ่ำ 20 ปี โดยมีสิทธิในกำรต่อสัญญำจนถึง 60 ปี กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยค่ำเช่ำรำยปีซึ่งแปรผัน 
ตำมรำยไดท่ี้เกิดขึน้จำกโรงแรมดงักล่ำว ซึ่งไม่นอ้ยกว่ำจ ำนวนขัน้ต ่ำท่ีระบใุนสญัญำ เป็นจ ำนวนเงิน 12 ลำ้นยูโรต่อปี จนถึง
จ ำนวนท่ีครบตำมที่กำรนัตี (capped guarantee basket) 
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18 ภำษีเงินได้ 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ภำษีเงินไดง้วดปัจจบุนั 1,788,978 671,027 27,610 22,835 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (228,114) (45,408) 2,358 707 

รวมค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 1,560,864 625,619 29,968 23,542 
 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ัง้คำ้งจ่ำยโดยใชวิ้ธีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกับท่ีใชก้ับก ำไร
รวมทัง้ปีท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ บริษัทมีอตัรำภำษีเงินไดท่ี้เกิดขึน้อยู่ท่ีประมำณรอ้ยละ 3 

 

19 ก ำไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 
 

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัท่ีช ำระแลว้
และออกจ ำหน่ำยอยู่ในระหว่ำงงวด 
 

ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยได้ปรบัปรุงด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดโดยถือว่ำ  
หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรบัลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 
 

ในกำรค ำนวณจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีเพิ่มขึน้หำกมีกำรใชส้ิทธิ บริษัทค ำนวณว่ำหำกน ำเงินท่ีไดร้บัจำกกำรใชส้ิทธิจำกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ดังกล่ำวมำซือ้หุ้นสำมัญกลับคืนในรำคำตลำดถัวเฉลี่ยของงวดเพื่อก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีต้อง  
ออกเพิ่ม แลว้น ำจ ำนวนหุน้สำมญัส่วนเพิ่มดงักล่ำวมำรวมกบัหุน้สำมญัท่ีมีอยู่  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุด ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 
 วันที ่30 กันยำยน วันที ่30 กันยำยน 

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

จ ำนวนหุน้สำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีใช ้     

   ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ - สทุธิ 4,618,946 4,618,914 4,618,925 4,618,914 
     

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทยีบเท่ำปรับลด     

ใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สำมญั - - - - 

หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรบัลด - - - - 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีใช ้     

   ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 4,618,946 4,618,914 4,618,925 4,618,914 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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19 ก ำไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (ต่อ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุด ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 

 วันที ่30 กันยำยน วันที ่30 กันยำยน 

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

ก ำไรส ำหรบังวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั (พนับำท) 4,560,337 1,019,791 6,929,486 3,944,311 
หกั  ดอกเบีย้จ่ำยสะสมส ำหรบังวดของหุน้กู้     

         ท่ีมีลกัษณะคลำ้ยทนุ (สทุธิจำกภำษี) (พนับำท) (329,457) - (983,717) - 
     

ก ำไรส ำหรบัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ (พนับำท) 4,230,880 1,019,791 5,945,769 3,944,311 

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) 0.9160 0.2208 1.2873 0.8539 
     

ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด (บำท) 0.9160 0.2208 1.2873 0.8539 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุด ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 

 วันที ่30 กันยำยน วันที ่30 กันยำยน 

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

ก ำไรส ำหรบังวดที่เป็นของผูถ้ือหุน้สำมญั (พนับำท) 584,870 175,301 1,137,008 959,806 
หกั  ดอกเบีย้จ่ำยสะสมส ำหรบังวดของหุน้กู ้     

       ที่มีลกัษณะคลำ้ยทนุ (สทุธิจำกภำษี) (พนับำท) (329,457) - (983,717) - 
     

ก ำไร(ขำดทนุ)ส ำหรบังวดทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ   
   ก ำไรต่อหุน้ (พนับำท) 255,413 175,301 153,291 959,806 

ก ำไร(ขำดทนุ)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) 0.0553 0.0380 0.0332 0.2078 
     

ก ำไร(ขำดทนุ)ต่อหุน้ปรบัลด (บำท) 0.0553 0.0380 0.0332 0.2078 
 

20 หุ้นกู้ทีม่ีลักษณะคล้ำยทุน 
 

ณ วันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 บริษัทมีหุน้กู้ท่ีมีลกัษณะคลำ้ยทุนจ ำนวน 24,822 ลำ้นบำทก่อนหกัค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กู้
จ ำนวน 1,034 ลำ้นบำท ซึ่งแสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของเจำ้ของในขอ้มลูทำงกำรเงินรวมและขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระหว่ำงกำล 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บริษัทไดจ้่ำยดอกเบีย้ใหก้บัผูถื้อหุน้กูแ้ลว้เป็นจ ำนวนเงิน 1,101 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561: ไม่มี) 
 

21 เงินปันผล 
 

เมื่อวันท่ี 22 เมษำยน พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมสำมัญประจ ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลเป็น  
เงินสด ในอัตรำหุ้นละ 0.4 บำท ส ำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจ ำนวนรวมไม่เกิน 4,619 ล้ำนหุ้น โดยกำรจ่ำยเงินปันผลรวมทั้งสิ ้นไม่เกิน  
1,848 ลำ้นบำท เงินปันผลดงักล่ำวไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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22 หนังสือค ำ้ประกัน 
 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทไดใ้หห้นงัสือค ำ้ประกนัต่อไปนีใ้นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
 
 วันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ล้ำน ล้ำน 

  เหรียญ เหรียญ   เหรียญ เหรียญ เหรียญ เหรียญ  เหรียญ เหรียญ  เหรียญ เหรียญ เหรียญ 

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

                 
หนังสือค ำ้ประกันท่ีธนำคำร                 
    ออกใหบุ้คคลภำยนอก 1,197.9 4.0 13.6 40.7 - 30.5 - - 0.6 609.0 - - - 30.5 - 0.6 
หนังสือค ำ้ประกัน                  
    ท่ีกลุ่มกิจกำรออก                   
    ใหแ้ก่สถำบนักำรเงินเพื่อ                  
    ค ำ้ประกัน สินเชื่อ                 
    ของกลุ่มกิจกำร 5,326.1 126.5 138.7 619.2 125.0 - 5.0 65.0 100.2 3,499.5 126.5 138.7 415.0 - 5.0 100.2 

 
 วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 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 ำ้ประกันที่ธนำคำร               
    ออกใหบุ้คคลภำยนอก 1,092.1 4.9 12.6 39.3 12.6 - - - 614.8 0.9 - - - - 
หนงัสือค ำ้ประกัน                
    ที่กลุ่มกิจกำรออก                 
    ใหแ้ก่สถำบนักำรเงิน                
    เพื่อค ำ้ประกัน สินเชื่อ               
    ของกลุ่มกิจกำร 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 

 
23 กำรซือ้ธุรกิจ 

 
23.1 กำรซือ้ธุรกิจใหม ่
 

Elysia Retreat 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้สินทรัพย์ด  ำเนินงำนท่ีตั้งอยู่ในประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 5 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำมูลค่ำ 105 ลำ้นบำท รำยกำรดังกล่ำวถือเป็นรำยกำร
รวมธุรกิจ 
 
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งันี ้
 
 พันบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 105,622 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 96,116 

ค่ำควำมนิยม 9,506 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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23 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

23.1 กำรซือ้ธุรกิจใหม ่(ต่อ) 
 

Elysia Retreat (ต่อ) 
 
ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้ 
 
 พันบำท 
  

สินคำ้คงเหลือ  5,809 

อำคำร 68,126 
สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย ์ 31,687 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (9,506) 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำ 96,116 

 
ณ วันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำให้เสร็จสิ ้น  
โดยจะปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูค่ำยตุิธรรมและรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สรจ็สิน้  

 
23.2 กำรซือ้ธุรกิจในงวดก่อน 
 

Harbour Residences Oaks Limited 
 
ส ำหรบักำรซือ้กิจกำร Harbour Residences Oaks Limited ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวดั
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำสทุธิเสร็จสิน้แลว้ในงวดปัจจุบนั โดยรำยละเอียดกำรลงทุนเป็นไปตำมท่ี
รำยงำนไวเ้ดิม ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดวิธีกำรวดัมูลค่ำของสินทรพัยท่ี์ระบุได้ท่ีไดม้ำ 
และหนีส้ินท่ีรบัมำ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกสินทรพัยอ์ย่ำงน่ำเชื่อถือ 
 
Benihana Holding Pte. Ltd. 
 
ส ำหรบักำรซือ้กิจกำร Benihana Holding Pte.Ltd. ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวดัมลูค่ำ
ยุติธรรมของสินทรพัย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มำและหนีส้ินท่ีรบัมำสุทธิเสร็จสิน้แล้วในงวดปัจจุบัน โดยรำยละเอียดกำรลงทุนเป็นไป 
ตำมรำยงำนไวเ้ดิม ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดวิธีกำรวัดมูลค่ำของสินทรพัยท่ี์ระ บุได ้
ท่ีได้มำและหนี้สินท่ีรับมำ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ท่ีกลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์ 
อย่ำงน่ำเชื่อถือ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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23 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

23.2 กำรซือ้ธุรกิจในงวดก่อน (ต่อ) 
 
The Food Theory Group Pte. Ltd. 
 
ส ำหรบักำรซือ้กิจกำร The Food Theory Group Pte. Ltd. ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวดั
มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบุได้ท่ีไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำสทุธิเสร็จสิน้แลว้ในงวดปัจจุบนั โดยรำยละเอียดกำรลงทุนเป็นไป 
ตำมรำยงำนไวเ้ดิม ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดวิธีกำรวัดมูลค่ำของสินทรพัยท่ี์ระบุได้  
ท่ีได้มำและหนี้สินท่ีรับมำ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ท่ีกลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์ 
อย่ำงน่ำเชื่อถือ 
 
รำยละเอียดกำรซือ้กิจกำรแสดงไดด้งันี ้
 
  พันบำท 
   

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุส่วนเพิ่ม  65,085 

มลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุเริ่มแรก  78,791 

รวมเงินลงทนุ  143,876 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำ  (44,030) 

ค่ำควำมนิยม  99,846 

ค่ำควำมนิยมตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม  155,334 

กำรปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรม  55,488 
   

รำยละเอียดของรำยกำรปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรมแสดงไดด้งันี ้   

ส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้เพิ่มขึน้  55,488 
ค่ำควำมนิยมลดลง  (55,488) 
 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบไุดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 
  พันบำท 
   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  22,118 
ลกูหนีแ้ละสินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  9,647 
เงินลงทนุในส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้  64,640 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์  9,700 
สินทรพัยอ์ื่น  12,867 

หนีส้ิน  (74,942) 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำ  44,030 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
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23 กำรซือ้ธุรกิจ(ต่อ) 
 

23.2 กำรซือ้ธุรกิจในงวดก่อน (ต่อ) 
 

Ocean Harvey Bay 
 

ส ำหรบักำรซือ้กิจกำร Ocean Harvey Bay ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวดัมลูค่ำยุติธรรม 
ของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ ท่ีได้มำและหนี้สินท่ีรับมำสุทธิเสร็จสิ ้นแล้วในงวดปัจจุบัน โดยรำยละเอียดกำรลงทุนเป็นไป  
ตำมรำยงำนไวเ้ดิม ในกำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดวิธีกำรวัดมูลค่ำของสินทรพัยท่ี์ระบุได้  
ท่ีได้มำและหนี้สินท่ีรับมำ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ท่ีกลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกสินทรัพย์ 
อย่ำงน่ำเชื่อถือ 
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