
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) 
 
วันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดง 
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบั 
งวดสามเดือนสิน้สดุวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้บัผิดชอบ
ในการจัดท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนีต้ามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูล 
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

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  
 

ข้อมูลและเหตุกำรณท์ีเ่น้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 4 ท่ีอธิบายถึงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการน าขอ้ยกเวน้จาก
มาตรการผ่อนปรนชั่ วคราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติส  าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี ้ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากเรื่องที่ขา้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี ้ 
 
 

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

อโนทัย  ลีกิจวัฒนะ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3442 
กรุงเทพมหานคร 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

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

31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 20,711,671 13,330,821 127,877 302,184

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 10 13,801,177 15,554,017 2,644,766 1,626,296

สนิคา้คงเหลอื 4,168,125 4,139,131 3,003 4,456

ที่ดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือขาย 1,392,895 1,427,790 - -

สนิทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 7 448,999 - 448,999 -

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 3,736,153 2,665,313 31,712 42,107

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขาย 1,505,415 1,481,718 - -

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 45,764,435 38,598,790 3,256,357 1,975,043

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 10 3,565,589 3,087,693 273,286 -

สนิทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 7 2,422,039 - 2,422,039 -

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย - 25,632 - 23,662

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 11 - - 8,071,409 8,071,409

เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 11 6,246,279 6,359,570 2,787,459 2,783,766

เงินลงทนุในสว่นไดเ้สยีในกิจการรว่มคา้ 11 2,631,222 2,614,326 - -

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - 166,326 - -

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 9 5,720,877 5,677,840 121,807,914 113,868,225

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 1,244,053 1,252,329 - -

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 12 128,176,359 123,129,061 157,231 164,877

สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน 13 63,233,660 59,706,816 25,042 26,152

คา่เชา่จา่ยลว่งหนา้ - 2,174,695 - 9,240

สทิธิการใชส้นิทรพัย์ 5 90,947,948 - 369,404 -

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,881,533 5,503,260 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 3,679,924 5,887,430 31,017 2,167,485

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 314,749,483 215,584,978 135,944,801 127,114,816

รวมสินทรัพย์ 360,513,918 254,183,768 139,201,158 129,089,859

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

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

31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสัน้

   จากสถาบนัการเงิน 15 4,066,083 300,000 3,913,335 300,000

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 14 17,746,856 20,036,179 335,142 713,649

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 15 - - 4,553,395 4,338,917

หนีส้นิภายใตส้ญัญาเชา่ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 12,142,160 11,500 161,242 -

เงินกูย้ืมระยะยาวสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 15 6,285,533 5,659,718 2,868,871 2,935,438

หุน้กูส้ว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 15 8,292,545 4,000,000 8,292,545 4,000,000

รายไดร้อตดับญัชีที่ถึงก าหนดรบัรูภ้ายในหนึ่งปี   358,986 251,943 118 121

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 1,156,427 1,859,596 95,006 -

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 5,049,802 3,472,708 26,559 28,824

รวมหนี้สินหมุนเวียน 55,098,392 35,591,644 20,246,213 12,316,949

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนีส้นิภายใตส้ญัญาเชา่ 83,089,129 15,841 548,662 -

หนีส้นิอนพุนัธท์างการเงิน 7 2,098,515 - 1,980,062 -

เงินกูย้ืมระยะยาว 15 50,742,297 39,010,773 17,684,391 16,268,953

หุน้กู ้ 15 60,125,921 63,375,520 47,086,601 51,064,613

หนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน 1,369,485 1,322,469 16,578 17,614

หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25,116,663 24,144,264 203,694 200,138

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,638,878 4,855,411 5,397 5,148

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 225,180,888 132,724,278 67,525,385 67,556,466

รวมหนี้สิน 280,279,280 168,315,922 87,771,598 79,873,415

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

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

31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ (ตอ่)

ส่วนของเจ้ำของ

ทนุเรือนหุน้ 16

   ทนุจดทะเบยีน

      หุน้สามญัจ านวน 4,849,860,006 หุน้ 

         มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2562 : 4,849,860,006 หุน้

         มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 4,849,860 4,849,860 4,849,860 4,849,860

   ทนุที่ออกและช าระแลว้

      หุน้สามญัจ านวน 4,619,004,860 หุน้ 

         มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2562 : 4,619,004,550 หุน้

         มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 16 4,619,005 4,619,005 4,619,005 4,619,005

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 16 15,018,414 15,018,401 14,992,761 14,992,748

ใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุน้สามญัที่ออก

    โดยบริษัทยอ่ยที่หมดอายแุลว้ 104,789 104,789 - -

ก าไรสะสม

    จดัสรรแลว้ - ทนุส  ารองตามกฎหมาย 484,986 484,986 484,986 484,986

    ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 35,635,420 40,916,450 8,136,374 5,916,610

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ (9,676,113) (9,470,039) (591,224) (584,563)

รวม 46,186,501 51,673,592 27,641,902 25,428,786

หุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทนุ 22 23,787,658 23,787,658 23,787,658 23,787,658

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่ 69,974,159 75,461,250 51,429,560 49,216,444

สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 10,260,479 10,406,596 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 80,234,638 85,867,846 51,429,560 49,216,444

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 360,513,918 254,183,768 139,201,158 129,089,859

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
งบก ำไรขำดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

รำยได้
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารทีเ่ก่ียวขอ้ง 14,721,787 19,457,720 113,291 174,766
รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 719,031 1,173,076 - -
รายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดืม่ 5,412,150 5,927,343 - -
รายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายและการผลิตสินคา้ 989,076 1,236,429 - -
เงินปันผลรบั 702 - 702 -
ดอกเบีย้รบั 164,429 128,058 952,832 1,149,970
รายไดอ่ื้น 18 569,145 905,363 15,316 8,493

รวมรำยได้ 22,576,320 28,827,989 1,082,141 1,333,229

ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารทีเ่ก่ียวขอ้ง 12,083,146 12,808,403 62,660 60,410
ตน้ทนุโดยตรงของธุรกิจอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 165,457 335,657 - -
ตน้ทนุขายอาหารและเครือ่งดืม่ 1,689,182 1,740,095 - -
ตน้ทนุขายการจดัจ าหน่ายและการผลิตสินคา้ 605,691 721,387 - -
คา่ใชจ้่ายในการขาย 5,374,890 5,784,869 25,411 27,983
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 4,379,177 5,459,555 105,279 177,949
(ก าไร) ขาดทนุอ่ืน - สทุธิ 19 (1,279,162) 184,896 (1,374,208) 211,537
ตน้ทนุทางการเงิน 1,808,047 1,031,599 451,567 555,165

รวมค่ำใช้จ่ำย 24,826,428 28,066,461 (729,291) 1,033,044

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน (2,250,108) 761,528 1,811,432 300,185
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม
และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 11 (43,175) 201,873 - -

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงนิได้ (2,293,283) 963,401 1,811,432 300,185
ภาษีเงินได้ 20 337,271 (317,667) (11,731) (16,348)

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (1,956,012) 645,734 1,799,701 283,837

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) 
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (1,773,522) 583,135 1,799,701 283,837
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สียทีไ่ม่มีอ  านาจควบคมุ (182,490) 62,599 - -

(1,956,012) 645,734 1,799,701 283,837

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ 21
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (0.4549) 0.0558 0.3187 (0.0090)
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ปรบัลด (0.4549) 0.0558 0.3187 (0.0090)

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด (1,956,012) 645,734 1,799,701 283,837

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรทีจ่ะจัดประเภทรำยกำรใหม่ไปยังงบก ำไร

หรือขำดทุนในภำยหลัง

ขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารทนุ

   ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน (6,903) (291) (6,661) (366)

การป้องกนัความเสีย่งกระแสเงินสด (16,003) - - -

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงิน 152,892 (1,056,274) - -

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี 129,986 (1,056,565) (6,661) (366)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (1,826,026) (410,831) 1,793,040 283,471

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (1,937,921) (153,768) 1,793,040 283,471

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สียทีไ่ม่มีอ  านาจควบคมุ 111,895 (257,063) - -

(1,826,026) (410,831) 1,793,040 283,471

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563

ใบส ำคัญ

แสดงสิทธิซือ้ ส่วนต ำ่จำก

หุน้สำมัญทีอ่อก กำรรวมกิจกำร ส่วนต ำ่จำก กำรวัดมูลค่ำ รวมองคป์ระกอบ หุน้กู้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน โดยบริษัทย่อย ทุนส ำรอง ก ำไรสะสมทีย่ัง ภำยใต้กำรควบคุม กำรลงทุนเพิ่ม เงินลงทุน กำรแปลงค่ำ อ่ืนของส่วนของ ทีมี่ลักษณะ ผู้เป็นเจ้ำของ ทีไ่ม่มีอ ำนำจ รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว มูลค่ำหุน้ ทีห่มดอำยุแล้ว ตำมกฎหมำย ไม่ได้จัดสรร เดียวกัน ในบริษัทย่อย เผื่อขำย งบกำรเงิน เจ้ำของ คล้ำยทุน ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้ำของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562

(ตำมทีร่ำยงำนไว้เดิม) 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

รายการปรบัปรุงจากการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบญัชี - - - - (262,696) - - - - - - (262,696) (26,030) (288,726)

ยอดคงเหลือทีป่รับปรุงแล้ว 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

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรับงวด

เงินปันผลจา่ย - - - - - - - - - - - - (2,882) (2,882)

คา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - - - - 9,758 9,758 - 9,758

ดอกเบีย้จา่ยส  าหรบัหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทนุ 22 - - - - (435,144) - - - - - - (435,144) - (435,144)

ก าไร (ขาดทนุ) ทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - 583,135 - - (291) (736,612) (736,903) - (153,768) (257,063) (410,831)

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนำคม 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

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (พันบำท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

กำรวัดมูลค่ำ

ใบส ำคัญ เงนิลงทุนใน

แสดงสิทธิซือ้ ส่วนต ำ่จำก ตรำสำรทุนดว้ย รวม

หุน้สำมัญทีอ่อก กำรรวมกิจกำร ส่วนต ำ่จำก    ผลกระทบจำก มูลค่ำยุตธิรรม กำรป้องกัน องคป์ระกอบอ่ืน หุน้กู้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน โดยบริษัทยอ่ย ทุนส ำรอง ก ำไรสะสมทีย่งั ภำยใตก้ำรควบคุม กำรลงทุนเพิม่ สภำพเศรษฐกิจ ผ่ำนก ำไร (ขำดทุน) ควำมเส่ียง กำรแปลงค่ำ ของส่วนของ ทีมี่ลักษณะ ผู้เป็นเจ้ำของ ทีไ่ม่มีอ ำนำจ รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว มูลค่ำหุน้ ทีห่มดอำยุแล้ว ตำมกฎหมำย ไม่ไดจ้ัดสรร เดยีวกัน ในบริษัทยอ่ย ทีมี่เงนิเฟ้อรุนแรง เบด็เสร็จอ่ืน กระแสเงนิสด งบกำรเงนิ เจ้ำของ คล้ำยทุน ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้ำของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563

(ตำมทีร่ำยงำนไว้เดมิ) 4,619,005 15,018,401 104,789 484,986 40,916,450 (755,413) (1,841,755) 267,927 4,067 - (7,144,865) (9,470,039) 23,787,658 75,461,250 10,406,596 85,867,846

การปรบัปรุงยอ้นหลงัจาก

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 5 - - - - (3,069,960) - - - - (41,675) - (41,675) - (3,111,635) (216,130) (3,327,765)

ยอดคงเหลือทีป่รับปรุงแล้ว 4,619,005 15,018,401 104,789 484,986 37,846,490 (755,413) (1,841,755) 267,927 4,067 (41,675) (7,144,865) (9,511,714) 23,787,658 72,349,615 10,190,466 82,540,081

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรับงวด

เงินปันผลจา่ย - - - - - - - - - - - - - - (3,685) (3,685)

ซือ้ธุรกิจ 24 - - - - - - - - - - - - - - (38,197) (38,197)

การใชส้ทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ 17 - 13 - - - - - - - - - - - 13 - 13

ดอกเบีย้จา่ยส  าหรบัหุน้กูท้ีมี่ลกัษณะคลา้ยทนุ 22 - - - - (437,548) - - - - - - - - (437,548) - (437,548)

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - - (1,773,522) - - - (6,903) (16,003) (141,493) (164,399) - (1,937,921) 111,895 (1,826,026)

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 4,619,005 15,018,414 104,789 484,986 35,635,420 (755,413) (1,841,755) 267,927 (2,836) (57,678) (7,286,358) (9,676,113) 23,787,658 69,974,159 10,260,479 80,234,638

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (พนับำท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
ส่วนต ำ่จำก กำรวัดมูลค่ำ

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนส ำรอง ก ำไรสะสม กำรรวมกิจกำรภำยใต้ เงินลงทุน รวมองคป์ระกอบอ่ืน หุ้นกู้ที่มีลักษณะ รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย ที่ยังไม่ได้จัดสรร กำรควบคุมเดียวกัน เผื่อขำย ของส่วนของเจ้ำของ คล้ำยทุน เจ้ำของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 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

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรับงวด

คา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - 9,758 9,758
ดอกเบีย้จา่ยส  าหรบัหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทนุ 22 - - - (435,144) - - - - (435,144)
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรบังวด - - - 283,837 - (366) (366) - 283,471

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 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

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
กำรวัดมูลค่ำ

เงินลงทุนใน

ส่วนต ำ่จำก ตรำสำรทุนด้วย

กำรรวมกิจกำร มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนส ำรอง ก ำไรสะสม ภำยใต้กำรควบคุม  ก ำไร (ขำดทุน) รวมองคป์ระกอบอ่ืน หุ้นกู้ที่มีลักษณะ รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย ที่ยังไม่ได้จัดสรร เดียวกัน เบด็เสร็จอ่ืน ของส่วนของเจ้ำของ คล้ำยทุน เจ้ำของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563

   (ตำมที่รำยงำนไว้เดิม) 4,619,005 14,992,748 484,986 5,916,610 (587,398) 2,835 (584,563) 23,787,658 49,216,444

การปรบัปรุงยอ้นหลงัจากการเปลี่ยนแปลง

   นโยบายการบญัชี 5 - - - 857,611 - - - - 857,611

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 4,619,005 14,992,748 484,986 6,774,221 (587,398) 2,835 (584,563) 23,787,658 50,074,055

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรับงวด

การใชส้ทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ 17 - 13 - - - - - - 13

ดอกเบีย้จา่ยส  าหรบัหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทนุ 22 - - - (437,548) - - - - (437,548)

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรบังวด - - - 1,799,701 - (6,661) (6,661) - 1,793,040

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 4,619,005 14,992,761 484,986 8,136,374 (587,398) (3,826) (591,224) 23,787,658 51,429,560

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (2,293,283) 963,401 1,811,432 300,185

รายการปรบัปรุง 

   คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 4,886,920 2,267,496 29,785 8,172

   ตดัจ  าหน่ายตน้ทนุการกูย้ืม 15 60,568 70,351 22,064 66,107

   คา่เผ่ือผลขาดทนุของลกูหนี ้(กลบัรายการ) 94,294 15,829 (14) 22

   คา่เผ่ือสนิคา้เสื่อมสภาพ (กลบัรายการ) 39,749 (3,146) - -

    สว่นแบง่ (ก าไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทรว่มและสว่นไดเ้สยี

      ในกิจการรว่มคา้ 11 43,175 (201,873) - -

   ดอกเบีย้จา่ย 1,808,047 1,031,599 451,567 555,165

   ดอกเบีย้รบั (164,429) (128,058) (952,832) (1,149,970)

   เงินปันผลรบั (702) - (702) -

   การแปลงคา่งบการเงิน (4,925,389) 3,643,550 - -

   (ก าไร) ขาดทนุที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยน 1,514,930 (2,551,515) (3,293,290) 253,980

   (ก าไร) ขาดทนุจากการขาย ตดัจ าหน่ายและการดอ้ยคา่

      ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตนและสทิธิการใชส้นิทรพัย์ 72,734 99,707 - (6,205)

   (ก าไร) ขาดทนุที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการปรบัมลูคา่ยตุิธรรม

      ของสญัญาอนพุนัธ์ 2,234,267 - 2,234,267 -

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี้สินด ำเนินงำน

   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 2,040,863 (719,575) (899,696) (442,028)

   สนิคา้คงเหลอื (65,163) (91,461) 1,453 3,427

   ที่ดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือขาย 30,786 159,166 - -

   สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน (139,101) (448,097) (667) (1,900)

   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนที่ถือไวเ้พ่ือขาย (23,697) 609,946 - -

   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 239,825 (892,439) (4,275) (1,611)

   เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น (2,006,452) 814,940 (63,965) 1,511

   หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 322,338 (165,348) 4,793 (1,029)

   หนีส้นิผลประโยชนพ์นกังาน 47,016 (21,431) (1,036) 712

   หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน (607,379) (146,707) 252 357

เงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 3,209,917 4,306,335 (660,864) (413,105)

    จา่ยดอกเบีย้ (1,259,281) (1,056,572) (761,478) (591,776)

    ภาษีเงินไดจ้า่ย (52,912) (101,990) (6,548) (5,382)

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 1,897,724 3,147,773 (1,428,890) (1,010,263)

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินสดจา่ยเพ่ือใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 9 (81,520) (118,271) (4,832,091) (1,662,181)

เงินสดรบัคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 9 84,849 56,153 1,924,820 791,126

เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษัทอ่ืนลดลง (เพ่ิมขึน้) (10,982) 104,232 - -

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้บริษัทยอ่ย (สทุธิจากเงินสดที่ไดม้า) 24 (2,500,366) - - -

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุเพ่ิมในบริษัทยอ่ย - - - (22,000)

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุเพ่ิมในบริษัทรว่ม 11 (3,693) - (3,693) -

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุเพ่ิมในกิจการรว่มคา้ 11 (2,500) (19,575) - -

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุ - 75,476 - -

ดอกเบีย้รบั 164,429 128,058 952,832 1,149,970

เงินปันผลรบั 41,501 55,390 702 -

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ (3,631) (10,910) - -

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (2,636,326) (3,557,677) (162) (2,122)

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน 13 (256,851) (220,773) (24) (12,940)

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์

  สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตนและสทิธิการใชส้นิทรพัย์ 178,035 82,713 - 22,426

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (5,027,055) (3,425,184) (1,957,616) 264,279

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ (ลดลง) - - (2,937) 431,935

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 13,981,076 - 13,906,949 -

เงินสดจา่ยช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (10,295,000) (2,738,176) (10,295,000) (2,738,176)

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 10,134,318 670,300 178,296 -

เงินสดจา่ยคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 (351,878) (24,237,287) (57,283) (24,110,335)

เงินสดจา่ยหนีส้นิภายใตส้ญัญาเชา่ (3,250,856) (22,474) (80,291) -

เงินสดรบัจากการออกหุน้กู้ - 32,894,070 - 32,894,070

เงินสดจา่ยเพ่ือช าระคืนหุน้กู้ - (4,500,000) - (4,500,000)

เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพ่ิมจากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั 17 13 - 13 -

ดอกเบีย้จา่ยส  าหรบัหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทนุ 22 (437,548) (435,144) (437,548) (435,144)

เงินปันผลจา่ยใหส้ว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (3,685) (2,882) - -

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 9,776,440 1,628,407 3,212,199 1,542,350

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 6,647,109 1,350,996 (174,307) 796,366

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 13,330,821 12,712,988 302,184 111,546

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน 652,910 (430,671) - -

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดปลำยงวด 20,630,840 13,633,313 127,877 907,912

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันที่ 31 มีนำคม

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 20,711,671 13,723,703 127,877 907,912

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร 15 (80,831) (90,390) - -

20,630,840 13,633,313 127,877 907,912

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด

รายการที่ไมใ่ชเ่งินสดที่มีสาระส าคญัส  าหรบังวดสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณโ์ดยยงัไมช่  าระเงิน 162,555 276,089 210 -

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

14 

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 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 

2 เหตุกำรณส์ ำคัญระหว่ำงงวดทีร่ำยงำน 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุกำรณ์
ดงักล่ำวมผีลต่อสภำพเศรษฐกิจโดยรวม 
 
ธุรกิจโรงแรม 
 
ผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม ณ สิน้เดือนมีนำคม พ.ศ. 2563 ไดแ้ก่กำรปิดโรงแรมอย่ำงกวำ้งขวำงจนถึงปัจจบุนั แมโ้รงแรมบำงแห่ง
ในประเทศออสเตรเลียและคำบสมทุรอินเดียยงัเปิดใหบ้ริกำรช่วงสิน้เดือนมีนำคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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2 เหตุกำรณส์ ำคัญระหว่ำงงวดทีร่ำยงำน (ต่อ) 
 

ธุรกิจอำหำร 
 

ณ สิน้เดือนมีนำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไดปิ้ดบริกำรขำยอำหำรในรำ้นทัง้หมดในประเทศไทย ในขณะท่ียงัใหบ้ริกำรส่งอำหำร
และซือ้อำหำรกลบับำ้นในกรุงเทพและปริมณฑลยงัคงเปิดบริกำรตำมปกติ 
 

ในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน หลังจำกรำ้นอำหำรส่วนใหญ่ปิดให้บริกำรชั่วครำวในเดือนกุมภำพันธ์อันเน่ืองจำก
สถำนกำรณไ์วรสัระบำดรุนแรง กลุ่มกิจกำรไดก้ลบัมำเปิดรำ้นอำหำรส่วนใหญ่แลว้ตัง้แต่ตน้เดือนมีนำคม 
 

ธุรกิจจ ำหน่ำย 
 

ธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้ไลฟ์สไตลไ์ดเ้ปลี่ยนไปเนน้ช่องทำงกำรขำยออนไลนแ์ละปรบัตัวใหเ้ขำ้กับโอกำสในกำรขำยผลิตภัณฑท์ ำ
ควำมสะอำดมือและผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดอื่น ๆจำกโรงงำนผลิต 
 

ส ำหรบัทุกหน่วยงำนธุรกิจ กลุ่มกิจกำรใหค้วำมสนใจอย่ำงใกลช้ิดต่อสถำนกำรณ์ COVID-19 และประเมินผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนรวมถึงวำงกลยทุธท่ี์เหมำะสม 
 

3 เกณฑใ์นกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทยฉบับท่ี 34  
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเก่ียวกับรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 

ขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนีค้วรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
 

ตวัเลขท่ีน ำมำแสดงเปรียบเทียบไดม้ีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อใหเ้ปรียบเทียบไดถ้ึงกำรแสดงรำยกำรท่ีเปลี่ยนไปในปีปัจจุบัน  
และใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีแทจ้ริงของรำยกำร มีดงัต่อไปนี ้
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 
ตำมที่ 

รำยงำนไว้เดิม 
จัดประเภท 
รำยกำรใหม่ จัดประเภทใหม่ 

 พันบำท พันบำท พันบำท 
    

งบก ำไรขำดทุนส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุด    
   วันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2562    
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 184,896 (184,896) - 
(ก ำไร) ขำดทนุอื่น - สทุธิ - 184,896 184,896 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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3 เกณฑใ์นกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ตำมที่ 

รำยงำนไว้เดิม 
จัดประเภท 
รำยกำรใหม่ จัดประเภทใหม่ 

 พันบำท พันบำท พันบำท 

งบก ำไรขำดทุนส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุด    
   วันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2562    
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 211,537 (211,537) - 
(ก ำไร) ขำดทนุอื่น - สทุธิ - 211,537 211,537 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงินรวมและขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจัดท ำขึน้จำกขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ภำษำไทยท่ีจัดท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเนือ้ควำมขดัแยง้กันหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบำยกำรบัญชี 
 

นโยบำยกำรบัญชีท่ีใชใ้นกำรจัดท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีท่ีใชใ้นกำรจัดท ำ  
งบกำรเงินส ำหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี ้ 
 

1) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่มำถือปฏิบตัิ 
2) กำรน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 

(มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19) ท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี มำถือปฏิบัติส  ำหรับรอบ
ระยะเวลำรำยงำนสิน้สดุภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563  

 

กลุ่มกิจกำรไดเ้ลือกปฏิบตัิตำมมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนำ 2019 ดงัต่อไปนี ้
 

(ก) ไม่น ำขอ้มลูเก่ียวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 มำเป็นขอ้บ่งชีใ้นกำรดอ้ยค่ำและไม่น ำมำกระทบต่อกำรพยำกรณท์ำงกำรเงิน
ในอนำคตท่ีใชป้ระกอบกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 
36 (กำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์และกำรกลบัรำยกำรสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี) 

(ข) ไม่น ำขอ้มลูท่ีมีกำรคำดกำรณไ์ปในอนำคต (Forward looking information) มำใชใ้นกำรพิจำรณำรบัรูผ้ลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ำรคำ้ท่ีใชก้ำรประมำณกำรผลขำดทนุดำ้นเครดิตภำยใตวิ้ธีกำรอย่ำงง่ำย 

(ค) ส ำหรับกำรยกเว้นและส่วนลดค่ำเช่ำท่ีได้รับจำกเหตุกำรณ์ COVID-19 กลุ่มกิจกำรกำรลดหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำ 
ตำมสดัส่วนระหว่ำงงวดท่ีกลุ่มกิจกำรไดร้บักำรยกเวน้และส่วนลดค่ำเช่ำ นอกจำกนี ้กลุ่มกิจกำรกลบัรำยกำรค่ำตดัจ ำหน่ำย
ของสิทธิกำรใชส้ินทรพัยแ์ละค่ำใชจ้่ำยดอกเบี ้ยของหนีส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงกำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำ 
และกำรกลับรำยกำรท่ีรบัรูผ้่ำน (ก ำไร) ขำดทุนอื่น แทนกำรปรับปรุงมูลค่ำสินทรพัย์สิทธิกำรใช้และวัดมูลค่ำหนีส้ินตำม
สัญญำเช่ำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำใหม่  แทนกำรปรบัปรุงมูลค่ำสินทรพัย์สิทธิกำรใช้และวัดมูลค่ำหนี้สินตำม
สญัญำเช่ำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำใหม่ 

(ง) วดัมลูค่ำเงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชีดว้ยมลูค่ำเดียวกบัมลูค่ำ
ยตุิธรรมของเงินลงทนุดงักล่ำว ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

กลุ่มกิจกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และท่ีเก่ียวกับ
สัญญำเช่ำ (TFRS 16) โดยปรบัปรุงยอ้นหลังตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจกำรไม่ได้ท ำกำรปรบัปรุงยอ้นหลัง 
งบกำรเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทำงท่ีสำมำรถกระท ำได้ตำมข้อก ำหนด 
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำว ทั้งนีก้ลุ่มกิจกำรไดท้ ำกำรปรบัปรุงรำยกำรและจัดประเภทรำยกำรใหม่  
ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ในยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกับ
เครื่องมือทำงกำรเงิน (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมีดงันี ้
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 
 

ณ วันที ่31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2562 

TAS 32 และ TFRS 9
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

TFRS 16 
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

 
ณ วันที ่1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563  
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

สินทรัพย ์     
     

สินทรัพยห์มุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 15,554,017 (468,334) 594,293 15,679,976 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน - 485,899 - 485,899 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 15,554,017 17,565 594,293 16,165,875 
     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 3,087,693 (727,120) 1,273,546 3,634,119 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน - 3,436,233 - 3,436,233 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 25,632 (25,632) - - 
เงินลงทนุระยะยำวอื่น 166,326 (166,326) - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำร 
   ที่เกี่ยวขอ้งกนั 

 
5,677,840 

 
(308,146) 

 
- 

 
5,369,694 

ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์ 123,129,061 - (123,008) 123,006,053 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 59,706,816 - (1,038,171) 58,668,645 

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ 2,174,695 - (2,174,695) - 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ - - 85,921,126 85,921,126 

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 5,503,260 17,860 1,574,686 7,095,806 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 5,887,430 (1,964,120) - 3,923,310 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 205,358,753 262,749 85,433,484 291,054,986 
     

รวมสินทรัพย ์ 220,912,770 280,314 86,027,777 307,220,861 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

 
ณ วันที ่31 ธันวำคม  

พ.ศ. 2562 

TAS 32 และ TFRS 9
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

TFRS 16 
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

 
ณ วันที ่1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563  
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

     
หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ     
     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 20,036,179 2,112 (249,232) 19,789,059 
หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำ 
   ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
11,500 

 
- 

 
12,612,890 

 
12,624,390 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 3,472,708 1,630 - 3,474,338 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 23,520,387 3,742 12,363,658 35,887,787 
     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำ 15,841 - 75,654,221 75,670,062 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน - 883,345 - 883,345 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี 24,144,264 107,999 698,531 24,950,794 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 4,855,411 (35,613) (40,027) 4,779,771 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 29,015,516 955,731 76,312,725 106,283,972 
     
รวมหนี้สิน 52,535,903 959,473 88,676,383 142,171,759 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม 40,916,450 (637,483) (2,432,477) 37,846,490 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ (9,470,039) (41,675) - (9,511,714) 
รวมส่วนผู้เป็นเจ้ำของ 
   ของบริษัทใหญ่ 

 

31,446,411 

 

(679,158) 

 

(2,432,477) 

 

28,334,776 
ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ 10,406,596 (1) (216,129) 10,190,466 
รวมส่วนของเจ้ำของ 41,853,007 (679,159) (2,648,606) 38,525,242 
     
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 94,388,910 280,314 86,027,777 180,697,001 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

19 

5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 
ณ วันที ่31 ธันวำคม  

พ.ศ. 2562 

TAS 32 และ TFRS 9
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

TFRS 16 

กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

 
ณ วันที ่1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563  

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

สินทรัพย ์     
     

สินทรัพยห์มุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 1,626,296 (4,936) 390,359 2,011,719 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน - 485,899 - 485,899 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,626,296 480,963 390,359 2,497,618 
     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน - 3,436,233 - 3,436,233 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 23,662 (23,662) - - 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ 9,240 - (9,240) - 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ - - 393,733 393,733 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - - 1,892 1,892 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 2,167,485 (2,132,416) - 35,069 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,200,387 1,280,155 386,385 3,866,927 
     

รวมสินทรัพย ์ 3,826,683 1,761,118 776,744 6,364,545 

 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 
ณ วันที ่31 ธันวำคม  

พ.ศ. 2562 

TAS 32 และ TFRS 9
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

TFRS 16 
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

 
ณ วันที ่1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563  
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

     
หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ     
     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 713,649 2,112 (4,000) 711,761 
หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำ 
   ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
- 

 
- 

 
158,513 

 
158,513 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 28,824 1,630 - 30,454 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 742,473 3,742 154,531 900,728 
     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำ - - 625,800  625,800 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน - 788,197 - 788,197 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี 200,138 107,999 - 308,137 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 200,138 896,196 625,800 1,722,134 
     
รวมหนี้สิน 942,611 899,938 780,313 2,622,862 
     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม 5,916,610 861,180 (3,569) 6,774,221 
รวมส่วนของเจ้ำของ 5,916,610 861,180 (3,569) 6,774,221 
     
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 6,859,221 1,761,118 776,744 9,397,083 

 
 
 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

กำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่เกี่ยวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธี
ปฏิบัติทำงบัญชีของกลุ่มกิจกำรทีเ่ป็นสำระส ำคัญในเร่ืองดังต่อไปนี ้
 

กำรจัดประเภทหนีส้ินทำงกำรเงินและส่วนของเจ้ำของ 
 

เครื่องมือทำงกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูอ้อกตอ้งจัดประเภทเป็นหนีส้ินทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุน โดยพิจำรณำภำระผูกพัน  
ตำมสญัญำ  
 

- หำกกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันตำมสัญญำท่ีจะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่นให้กับกิจกำรอื่น  
โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนดไดน้ั้น เครื่องมือทำงกำรเงินนัน้จะจัดประเภท
เป็นหนีส้ินทำงกำรเงิน เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกิจกำรเองดว้ยจ ำนวนตรำสำร
ทนุท่ีคงที่ แลกเปลี่ยนกบัจ ำนวนเงินท่ีคงที่ 

- หำกกลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผกูพนัตำมสญัญำ หรือสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผกูพนัตำมสญัญำไปได ้เครื่องมือทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทนุ 

 

กลุ่มกิจกำรมีหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทุนจ ำนวน 23,788 ลำ้นบำท ซึ่งปัจจุบนัไดแ้สดงอยู่ในส่วนของเจำ้ของ ซึ่งตำมเงื่อนไขของ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงินนั้น กลุ่มกิจกำรจะตอ้งแสดงรำยกำรดังกล่ำวเป็น
หนีส้ินทำงกำรเงิน ทัง้นีส้ภำวิชำชีพบญัชีฯไดอ้อกประกำศสภำวิชำชีพบญัชีท่ี 95/2562 เพื่อเป็นกำรผ่อนผนักำรจดัประเภทหุน้กูท่ี้
มีลักษณะคล้ำยทุนท่ีออกและได้รับช ำระก่อนวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหน่ึงของส่วนของเจ้ำของได้จนถึงวันท่ี  
31 ธันวำคม พ.ศ. 2565  
 

กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุน (เดิมจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ัวไป) 
 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีกลุ่มกิจกำรถือจะต้องจัดกลุ่มเป็น 2 ประเภทตำมกำรวัดมูลค่ำ (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) คือ 
จัดเป็นประเภท ก) มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือ ข) มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งจะไ ม่สำมำรถ 
จดัประเภทใหม่ไปยงัก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั 
 

ปัจจุบนักลุ่มกิจกำรมีเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีแสดงดว้ยวิธีรำคำทุนจ ำนวน 192 ลำ้นบำท โดยเงินลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำว
จะตอ้งวดัมลูค่ำใหม่ตำมวิธีมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
 

กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำของสินทรัพยอ์นุพันธท์ำงกำรเงินและหนีส้ินอนุพันธท์ำงกำรเงิน 
 

เครื่องมือทำงกำรเงินเช่นกำรแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ กำรแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ และกำรซือ้ขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศถูกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน สินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีเก่ียวขอ้งถูกจัดประเภทและแสดงไวใ้น 
“สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน” และ “หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน” 
 

ณ วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรอนุพันธ์ทำงกำรเงิน จ ำนวน 3,922 ลำ้นบำท และ 883 ลำ้นบำท ได้จัด
ประเภทใหม่จำกสินทรพัยแ์ละหนีส้ินอื่นไปยงัสินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงินและหนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงินตำมล ำดบั 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
กำรด้อยค่ำ 
 
ขอ้ก ำหนดทำงบัญชีใหม่เก่ียวกับกำรรบัรูร้ำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ท ำให้กลุ่มกิจกำรตอ้งพิจำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุน  
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ ณ วนัท่ีรบัรูเ้ริ่มแรกและในรอบระยะเวลำบญัชีถัดไป ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำร
รบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นจ ำนวน 1,195 ลำ้นบำท และของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน
จ ำนวน 308 ลำ้นบำท โดยรบัรูก้ำรปรบัปรุงเมื่อเริ่มน ำมำตรฐำนมำใชค้รัง้แรกในก ำไรสะสมตน้งวด  

 
กำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำมำถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติ 
ทำงบัญชีของกลุ่มกิจกำรทีเ่ป็นสำระส ำคัญในเร่ืองดังต่อไปนี ้
 
กลุ่มกิจกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิ โดยกำรรบัรูห้นีส้ินตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำท่ีไดเ้คยถูกจัดประเภทเป็นสญัญำเช่ำ
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี ้หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ีน ำ TFRS 16 มำถือ
ปฏิบตัิดงักล่ำวจะรบัรูด้ว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สินท่ีจะตอ้งช ำระ คิดลดดว้ยอตัรำกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
โดยอตัรำกูย้ืมส่วนเพิ่มถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีกลุ่มกิจกำรน ำมำใชใ้นกำรคิดลดดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 3.00 ถึงรอ้ยละ 12.76 
 
ส ำหรบัสัญญำเช่ำท่ีเดิมกลุ่มกิจกำรไดร้บัรูเ้ป็นสัญญำเช่ำกำรเงินนั้น จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรพัย์ตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินและหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ีน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก โดยจัดประเภทเป็นสินทรพัยส์ิทธิกำรใชแ้ละหนีส้ิน
ตำมสัญญำเช่ำ ทั้งนี ้กลุ่มกิจกำรจะเริ่มน ำขอ้ก ำหนดของกำรรบัรูร้ำยกำรภำยใต ้TFRS 16 มำถือปฏิบัติกับรำยกำรดังกล่ำว
ภำยหลงัวนัท่ีถือปฏิบตัิครัง้แรก 
 

  
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562  

 
96,435 

 
852 

หกั: ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่ำ  
    ณ วนัท่ีน ำใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
(6,537) 

 
(68) 

บวก:  หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีไดร้บัรู ้ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 27 - 
หกั: สญัญำเช่ำระยะสัน้ท่ีรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเสน้ตรง  (926) - 
หกั: สญัญำเช่ำซึ่งสินทรพัยอ์ำ้งอิงมีมลูค่ำต ่ำท่ีรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำย 

   ตำมวิธีเสน้ตรง  
 

(11) 
 

- 
หกั: ส่วนของค่ำบริหำรท่ีไดม้ำรวมอยู่ในค่ำเช่ำ  (694) - 
หนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 88,294 784 
   

   หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนท่ีหมนุเวียน 12,624 158 
   หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนท่ีไม่หมนุเวียน 75,670 626 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูส้ินทรพัยส์ิทธิกำรใชท่ี้เป็นกำรเช่ำอสังหำริมทรพัยเ์สมือนหน่ึงว่ำกลุ่มกิจกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิตัง้แต่ 
วันเริ่มต้นสัญญำเช่ำนั้น และกลุ่มกิจกำรรบัรูส้ินทรพัยส์ิทธิกำรใชป้ระเภทอื่น ๆ ด้วยจ ำนวนเดียวกับหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ 
ปรับปรุงด้วยยอดยกมำของจ ำนวนเงินค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ หรือ ค่ำเช่ำค้ำงช ำระท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี  
31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี ้กลุ่มกิจกำรไม่มีสญัญำเช่ำท่ีเป็นสญัญำท่ีสรำ้งภำระท่ีตอ้งน ำมำปรบัปรุงกับสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้
ณ วนัท่ีน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก  
 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใชท่ี้รบัรูน้ัน้ เป็นกำรเช่ำสินทรพัยด์งัต่อไปนี ้

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม  
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

31 มีนำคม  
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ท่ีดินและอสงัหำริมทรพัย ์ 90,786 85,891 366 391 
อปุกรณ ์ 128 2 3 3 
ยำนพำหนะ 34 28 - - 

รวมสินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ 90,948 85,921 369 394 

 
วิธีผ่อนปรนในทำงปฏิบัติทีก่ลุ่มกิจกำรเลือกใช้ 
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบัติเป็นครัง้แรกนั้นกับสัญญำเช่ำท่ีกิจกำรมีอยู่ก่อนวันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้
เลือกใชวิ้ธีผ่อนปรนในทำงปฏิบตัิตำมมำตรฐำนดงันี ้
 
• ใชอ้ตัรำคิดลดอตัรำเดียวส ำหรบักลุ่มสญัญำเช่ำสินทรพัยอ์ำ้งอิงที่มีลกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอย่ำงสมเหตสุมผล 
• พิจำรณำว่ำสญัญำเช่ำเป็นสญัญำท่ีสรำ้งภำระหรือไม่ตำมกำรประเมินก่อนน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิ 
• ถือว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีมีอำยสุญัญำเช่ำคงเหลือนอ้ยกว่ำ 12 เดือนนบัจำกวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเช่ำ

ระยะสัน้ 
• ไม่รวมตน้ทนุทำงตรงเริ่มแรกในกำรวดัมลูค่ำสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้
• ใชข้อ้เท็จจริงท่ีทรำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ในกรณีท่ีสัญญำใหส้ิทธิเลือกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรือยกเลิก

สญัญำเช่ำ 
• เลือกท่ีจะไม่พิจำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เขำ้เงื่อนไขของสัญญำเช่ำตำม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตำมกำรพิจำรณำของ

มำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

นโยบำยกำรบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกี่ยวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
และมำตรฐำนเร่ืองสัญญำเช่ำมำถือปฏิบัติ  

 
เงินลงทุนและสินทรัพยท์ำงกำรเงินอื่น 
 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 
 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรจดัประเภทสินทรพัยท์ำงกำรเงิน โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี ้
- สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ (FVPL) หรือดว้ยมลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร

ขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) 
- สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
 

กลุ่มกิจกำรรบัรูส้ินทรพัยท์ำงกำรเงินในวนัซือ้ขำยดว้ยมลูค่ำยุติธรรม บวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเก่ียวขอ้งโดยตรงกับกำร
ไดม้ำซึ่งสินทรพัยท์ำงกำรเงิน ยกเวน้สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ซึ่งกลุ่มกิจกำรจะรบัรูต้น้ทุน
กำรท ำรำยกำรในก ำไรหรือขำดทนุ 
 

กลุ่มกิจกำรพิจำรณำลักษณะของกระแสเงินสดโดยรวมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝง (Embedded derivatives)  
เพื่อพิจำรณำว่ำเขำ้เงื่อนไขกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงินตน้และดอกเบีย้หรือไม่ 
 
ตรำสำรทุน 
 

กลุ่มกิจกำรจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมลูค่ำ (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได)้ คือ ก) มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ หรือ ข) มลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นซึ่งจะไม่สำมำรถรบัรูไ้ปยงัก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 
โดยกลุ่มกิจกำรพิจำรณำกำรวัดมูลค่ำดังกล่ำวในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกัน ส ำหรับเงินปันผลจำกตรำสำรทุน
ดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทนุและแสดงรวมอยู่ในรำยไดอ้ื่น 
 
กำรด้อยค่ำ 
 

ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรต้องพิจำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้  โดยรวมกำร
คำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรหนีท่ี้วัดมูลค่ำดว้ยวิธีวัดมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและดว้ยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ซึ่ งวิธีกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำนั้น ขึน้อยู่กับว่ำ 
มีกำรเพิ่มขึน้ของควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตของสินทรพัยห์รือไม่ ยกเวน้กำรดอ้ยค่ำของลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ้ื่น ซึ่งกลุ่มกิจกำร
เลือกใชวิ้ธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 

ทัง้นี ้กลุ่มกิจกำรเลือกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี 
มำถือปฏิบตัิโดยมีรำยละเอียดในหมำยเหต ุ4 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
สัญญำค ำ้ประกันทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกิจกำรรับรูส้ัญญำค ำ้ประกันทำงกำรเงินเป็นหนีส้ินทำงกำรเงินเมื่อให้กำรค ำ้ประกันด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวัดมูลค่ำ  
ในภำยหลงัดว้ยมลูค่ำท่ีสงูกว่ำระหว่ำง ก) จ ำนวนเงินค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ของสญัญำค ำ้ประกันและ 
ข) จ ำนวนเงินท่ีรบัรูเ้มื่อเริ่มแรกหกัดว้ยจ ำนวนเงินสะสมของรำยไดท่ี้รบัรู ้
 
อนุพันธท์ำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ระหว่ำงคู่สัญญำสองฝ่ำยซึ่งมีเงื่อนไขท่ีส ำคัญเหมือนรำยกำรท่ีป้องกัน
ควำมเสี่ยงเช่น อัตรำดอกเบีย้อำ้งอิง วนัท่ีเปลี่ยนดอกเบีย้อำ้งอิง วนัท่ีช ำระ จ ำนวนเงินตำมสญัญำท่ีตอ้งจ่ำยเมื่อก ำหนดช ำระ 
รำยกำรท่ีป้องกนัควำมเสี่ยงถกูวดัมลูค่ำตำมสดัสวนของยอดคงเหลือตำมจ ำนวนเงินตำมสญัญำ เงื่อนไขที่ส  ำคญัทัง้หมดระหว่ำง
ปีจึงมีควำมสมัพนัธท์ำงเศรษฐกิจ 
 
อนุพนัธท์ำงกำรเงินอื่นรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีกลุ่มกิจกำรเขำ้ท ำสญัญำอนุพันธ ์และวดัมลูค่ำในภำยหลังดว้ย
มลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกิจกำรรบัรูก้ำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมของอนพุนัธไ์ปยงัก ำไรหรือ
ขำดทนุอื่น และสินทรพัย ์(หนีส้ิน) ท่ีเก่ียวขอ้งถกูจดัประเภทและแสดงไวใ้นสินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงินและหนีส้ินอนุพนัธท์ำงกำรเงิน 
 
นโยบำยกำรบัญชีทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกี่ยวกับมำตรฐำนเร่ืองสัญญำเช่ำ
มำถือปฏิบัติ  
 
กลุ่มกิจกำรมีสญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำร อปุกรณ ์และรถยนต ์โดยสญัญำเช่ำส่วนใหญ่จะมีระยะเวลำกำรเช่ำคงที่จ ำนวน 3 ถึง 60 ปี 
โดยบำงสญัญำมีเงื่อนไขใหส้ำมำรถต่อสญัญำได ้ 
 
ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้จัดประเภทสัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นสัญญำเช่ำประเภทสัญญำเช่ำ
กำรเงิน และสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยค่ำเช่ำท่ีจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน สุทธิจำกเงินจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดร้บัจำก
ผูใ้หเ้ช่ำ จะรบัรูต้ำมวิธีเสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 
 
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรรบัรูส้ัญญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ เป็น
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้และหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำท่ีช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนีส้ินและตน้ทุนทำงกำรเงิน โดย
ตน้ทุนทำงกำรเงินจะรบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบีย้คงท่ีจำกยอดหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 
ท่ีคงเหลืออยู่ กลุ่มกิจกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสินทรพัย์สิทธิกำรใช้ตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุท่ีสั้นกว่ำระหว่ำงอำยุสินทรพัย์และ
ระยะเวลำกำรเช่ำ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยเกณฑม์ลูค่ำปัจจบุนั มลูค่ำปัจจบุนัของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ย 
 
• ค่ำเช่ำคงที่สทุธิดว้ยเงินจงูใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรที่อำ้งอิงจำกอตัรำหรือดชันี  
• มลูค่ำท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลือ 
• รำคำสิทธิเลือกซือ้หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตสุมผลท่ีกลุ่มกิจกำรจะใชส้ิทธิ และ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลิกสญัญำ หำกอำยขุองสญัญำเช่ำสะทอ้นถึงกำรท่ีกลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะยกเลิกสญัญำนัน้ 
 
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงตน้ดว้ยอตัรำดอกเบีย้โดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบีย้โดยนัยได ้กลุ่ม
กิจกำรจะคิดลดด้วยอัตรำกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่ำ ซึ่งก็คืออัตรำท่ีสะท้อนถึงกำรกู้ยืม เพื่อให้ได้มำซึ่งสินทรพัย์ท่ีมีมูลค่ำ
ใกลเ้คียงกนั ในสภำวะเศรษฐกิจ อำยสุญัญำ และเงื่อนไขที่ใกลเ้คียงกนั 
 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใชจ้ะรบัรูต้ำมทนุ ซึ่งประกอบไปดว้ย 
 
• รบัรูต้ำมจ ำนวนเริ่มแรกของ หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ  
• รวมถึงค่ำเช่ำจ่ำยท่ีไดช้ ำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วนัท ำสญัญำ สทุธิจำกเงินจงูใจท่ีไดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
• ตน้ทนุทำงตรงเริ่มแรก  
• และตน้ทนุกำรปรบัสภำพสินทรพัย ์ 

 
โดยค่ำเช่ำท่ีจ่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสัญญำเช่ำสินทรพัยท่ี์มีมลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเสน้ตรง สัญญำเช่ำ
ระยะสัน้คือสญัญำเช่ำท่ีมีอำยุสญัญำเช่ำนอ้ยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 เดือน สินทรพัยท่ี์มีมูลค่ำต ่ำประกอบดว้ย อุปกรณ์ไอที และ
อปุกรณส์ ำนกังำนขนำดเล็ก 

 
6 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. 2562 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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7 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนีแ้สดงถึงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำและรบัรูด้ว้ยมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 

 ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม 
     

ณ วันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563     

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน     
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม 
     ผ่ำนก ำไรขำดทุน  
       (จดัประเภทอยู่ในสินทรพัยไ์ม่ 
           หมนุเวียนอื่น) - - 75 75 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม 
      ผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น  
         (จดัประเภทอยู่ในสินทรพัยไ์ม่ 
            หมนุเวียนอื่น) 17 - 106 123 

สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน - 2,871 - 2,871 
     

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 17 2,871 181 3,069 

     

หนีส้ินทำงกำรเงิน     

หนีส้ินอนุพนัธท์ำงกำรเงิน - 2,099 - 2,099 
     

รวมหนีส้ินทำงกำรเงิน - 2,099 - 2,099 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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7 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ล้ำนบำท) 

 ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม 
     

ณ วันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563     
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน     
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดั 
   มลูค่ำดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม 
      ผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น  
         (จดัประเภทอยู่ในสินทรพัยไ์ม่ 
            หมนุเวียนอื่น) 15 - 

 
- 

 
15 

สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน - 2,871 - 2,871 
     

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 15 2,871 - 2,886 
     

หนีส้ินทำงกำรเงิน     
หนีส้ินอนุพนัธท์ำงกำรเงิน - 1,980 - 1,980 
     

รวมหนีส้ินทำงกำรเงิน - 1,980 - 1,980 
 

มลูค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินในระดับ 1 ค ำนวณจำกรำคำปิดของหลักทรพัยอ์ำ้งอิง โดยอำ้งอิงจำกตลำดท่ีมีสภำพ
คล่อง 
 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับที ่2  
 

มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศค ำนวณโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำท่ีก ำหนดไวใ้นตลำดท่ีมีกำร  
ซือ้ขำยคล่อง มลูค่ำยุติธรรมของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ถูกก ำหนดจำกอตัรำดอกเบีย้ล่วงหนำ้ซึ่งอำ้งอิงจำกเสน้อตัรำ
ผลตอบแทนท่ีสงัเกตได ้(observable yield curve) ผลกระทบของกำรคิดลดรำคำส ำหรบัตรำสำรอนุพนัธซ์ึ่งมีมลูค่ำยุติธรรมอยู่
ในระดบั 2 ไม่มีสำระส ำคญั 
 

มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนีค้  ำนวณจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำ คิดลดดว้ยอัตรำอำ้งอิงจำกรำคำตลำดของ  
ตรำสำรหนีอ้ื่นท่ีมีรำคำท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องคู่สญัญำ 
 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับที ่3 
 

ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินของกลุ่มกิจกำรได้ใช้ผู้ประเมินอิสระ ซึ่งเป็นผู้ท่ีได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนวิชำชีพและเป็นผู้มี
ประสบกำรณ์ในกำรประเมินมูลค่ำในสินทรพัยป์ระเภทเดียวกัน และอยู่ในท ำเลท่ีตัง้เดียวกับหรือใกลเ้คียงกับสินทรพัยท่ี์ไดร้บั
กำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำว ในกำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์  ำหรบักำรรำยงำนในงบกำรเงิน รวมถึงมูลค่ำยุติธรรม
ระดบัท่ี 3 คณะท ำงำนนีไ้ดร้ำยงำนโดยตรงต่อผูบ้ริหำรสงูสดุทำงดำ้นกำรเงิน กำรประชุมระหว่ำงคณะท ำงำนกับผูบ้ริหำรสูงสุด
ทำงดำ้นกำรเงินกบักระบวนกำรประเมินมลูค่ำยตุธรรมไดจ้ัดขึน้อย่ำงนอ้ยหน่ึงครัง้ในแต่ละไตรมำสซึ่งสอดคลอ้งกบัวนัท่ีรำยงำน
ไตรมำสของกลุ่มกิจกำร 
 

ขอ้มลูท่ีไม่สำมำรถสงัเกตไดท่ี้ส ำคญัของล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยุติธรรมระดบั 3 คืออตัรำคิดลดอำ้งอิงกับโครงสรำ้งทำงกำรเงินของ
บริษัทและปัจจัยทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งผู้บริหำรเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม โดยบวกด้วยอัตรำควำมเสี่ยงท่ี
เหมำะสม อตัรำคิดลดที่ใชส้ะทอ้นถึงกำรประเมินสภำวะตลำดปัจจบุนัในเรื่องมลูค่ำของกำรเงินและปัจจยัควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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7 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 
ตำรำงต่อไปนีแ้สดงมลูค่ำยุติธรรมและมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัยท์ำงกำรเงินและหนีส้ินทำงกำรเงินในแต่ละประเภท  แต่ไม่
รวมถึงรำยกำรท่ีรำคำตำมบญัชีใกลเ้คียงกับมลูค่ำยุติธรรม 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รำคำทุน 

ตัดจ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
      

ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563      
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      
   สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัดว้ย 
      มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 75 - - 75 75 
   สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัดว้ย 
      มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ 
      เบ็ดเสรจ็อ่ืน - 123 - 123 123 

   สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน 2,871 - - 2,871 2,871 

 
2,946 123 - 3,069 3,069 

      
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่ไม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      
   เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด - - 20,712 20,712 - 

   ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น - - 17,367 17,367 - 

 
- - 38,079 38,079 - 

      

หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      

   หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 2,099 - - 2,099 2,099 

 
2,099 - - 2,099 2,099 

      

หนีส้ินทำงกำรเงินที่ไม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      
   เงินกูย้ืม - - 129,512 129,512 - 

   หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - - 95,231 95,231 - 

 - - 224,743 224,743 - 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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7 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รำคำทุน 

ตัดจ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
      

ณ วันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563      
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ 
   เบ็ดเสรจ็อ่ืน - 15 - 15 15 

   สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน 2,871 - - 2,871 2,871 

 
2,871 15 - 2,886 2,886 

      
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่ไม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      
   เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด - - 128 128 - 

   ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น - - 2,918 2,918 - 

 
- - 3,046 3,046 - 

      

หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      

   หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 1,980 - - 1,980 1,980 

 1,980 - - 1,980 1,980 

      

หนีส้ินทำงกำรเงินที่ไม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      
   เงินกูย้ืม - - 84,399 84,399 - 

   หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - - 710 710 - 

 - - 85,109 85,109 - 

 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

กลุ่มกิจกำรเปิดเผยส่วนงำนท่ีรำยงำนสี่ส่วนงำน ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมและสปำ ธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรำ้นอำหำรและธุรกิจคำ้ปลีก ส่วนงำนท่ีรำยงำนในปีปัจจุบนัแบ่งตำมส่วนงำนท่ีน ำเสนอและ
ไดร้บักำรสอบทำนโดยผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำน โดยรวมส่วนงำนท่ีมีลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีคลำ้ยคลงึกันเขำ้ดว้ยกันตำมที่เปิดเผยในขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ดงัต่อไปนี ้
 

8.1 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันท่ี 31 มีนำคม (ล้ำนบำท) 
  ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     
 ธุรกิจโรงแรมและสปำ กับธุรกจิโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
             

รำยได ้             
   รวมรำยได ้ 14,957 19,788 1,015 1,517 5,731 6,434 988 1,244 (115) (155) 22,576 28,828 
             

ต้นทุน             
   รวมตน้ทนุ (8,224) (11,005) (171) (369) (1,679) (1,728) (593) (716) - - (10,667) (13,818) 
             

ก ำไรขั้นต้นและรำยได้อ่ืน 6,733 8,783 844 1,148 4,052 4,706 395 528 (115) (155) 11,909 15,010 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร (3,517) (6,268) (590) (754) (3,070) (3,640) (402) (443) 115 155 (7,464) (10,950) 
ก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้             
   ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 3,216 2,515 254 394 982 1,066 (7) 85 - - 4,445 4,060 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (3,954) (1,800) (70) (43) (777) (377) (86) (48) - - (4,887) (2,268) 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (1,573) (859) (87) (61) (139) (104) (9) (7) - - (1,808) (1,031) 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในบริษัทรว่มและกิจกำรรว่มคำ้ 24 132 (15) (17) (52) 87 - - - - (43) 202 
ผลกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ (2,287) (12) 82 273 14 672 (102) 30 - - (2,293) 963 
ภำษีเงินได ้ 554 (162) (139) (35) (88) (118) 10 (2) - - 337 (317) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (1,733) (174) (57) 238 (74) 554 (92) 28 - - (1,956) 646 
             

กำรรับรู้รำยได ้             
   เมื่อปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสรจ็สิน้ 39 109 649 1,070 5,087 5,571 988 1,236 - - 6,763 7,986 
   ตลอดช่วงเวลำท่ีปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั 14,918 19,679 366 447 644 863 - 8 (115) (155) 15,813 20,842 
รวมรำยได้ 14,957 19,788 1,015 1,517 5,731 6,434 988 1,244 (115) (155) 22,576 28,828 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
8.2 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร ์

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันท่ี 31 มีนำคม (ล้ำนบำท) 

  ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     

 ธุรกิจโรงแรมและสปำ กับธุรกจิโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

รำยได ้             
ประเทศไทย 2,018 2,938 217 662 4,278 4,207 988 1,244 (115) (155) 7,386 8,896 
ทวีปยโุรป 9,441 13,753 - - 56 101 - - - - 9,497 12,854 
ประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด ์ 1,336 1,262 - - 516 667 - - - - 1,852 1,929 
สำธำรณรฐัมลัดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศตะวนัออกกลำง 545 700 - - 112 112 - - - - 657 812 
สำธำรณรฐัประชำชนจีน - 9 4 - 345 889 - - - - 349 898 
กลุ่มประเทศละตินอเมริกำ 1,136 1,522 - - - - - - - - 1,136 1,522 

อื่น ๆ 481 604 794 855 424 458 - - - - 1,699 1,917 

รวม 14,957 19,788 1,015 1,517 5,731 6,434 988 1,244 (115) (155) 22,576 28,828 

             

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ             
ประเทศไทย 305 254 32 219 214 418 (92) 28 - - 459 919 
ทวีปยโุรป (1,984) (1,017) - - (17) (2) - - - - (2,001) (1,019) 
ประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด ์ (62) 25 - - 42 67 - - - - (20) 92 
สำธำรณรฐัมลัดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศตะวนัออกกลำง 214 456 - - 3 11 - - - - 217 467 
สำธำรณรฐัประชำชนจีน 8 10 12 4 (234) 48 - - - - (214) 62 
กลุ่มประเทศละตินอเมริกำ 20 111 - - - - - - - - 20 111 

อื่น ๆ (234) (13) (101) 15 (82) 12 - - - - (417) 14 

รวม (1,733) (174) (57) 238 (74) 554 (92) 28 - - (1,956) 646 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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9 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 
บริษัทเป็นบริษัทใหญ่ขัน้สดุทำ้ย เงินลงทนุท่ีมีสำระส ำคญัในบริษัทย่อย บริษัทรว่มและกิจกำรรว่มคำ้เปิดเผยในหมำยเหต ุ11 
 
รำยกำรต่อไปนีเ้ป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

บริษัทย่อย     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร - - 10,534 15,870 
ดอกเบีย้รบั - - 940,108 1,139,829 
รำยไดอ้ื่น - - 16,047 360 
กำรซือ้สินคำ้และบริกำร - - (212) (210) 
ค่ำบริกำรจ่ำย - - (18,242) (24,438) 
ดอกเบีย้จ่ำย - - (15,480) (14,222) 
     

บริษัทร่วม     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 51,189 158,780 - - 
ดอกเบีย้รบั 14,469 13,979 - - 
กำรซือ้สินคำ้และบริกำร (25,835) (29,111) - - 
     

กิจกำรร่วมค้ำ     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 36,791 42,740 3,777 5,000 
ดอกเบีย้รบั 35,948 26,103 11,708 8,854 
กำรซือ้สินคำ้และบริกำร (20,568) (20,163) - - 
     

กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 980 940 - - 
กำรซือ้สินคำ้และบริกำร (30,131) (11,704) - - 
ค่ำบริกำรจ่ำย (5,341) (8,817) - - 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น (9,051) (4,796) (6,770) (3,419) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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9 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรและเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 มีจ ำนวน 128 ลำ้นบำท 
และ 31 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (วันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 : 80 ล้ำนบำท และ 29 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) โดยค่ำตอบแทน
ดงักล่ำวเป็นผลประโยชนร์ะยะสัน้ ซึ่งไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัและสวสัดิกำรอื่น 
 
ยอดค้ำงช ำระทีเ่กิดจำกกำรขำยและซือ้สินค้ำและบริกำร 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ก) ลูกหนีก้ิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย - - 2,820,188 1,506,826 
บริษัทรว่ม 508,332 464,795 3,993 3,973 
กิจกำรรว่มคำ้ 541,632 521,594 75,907 62,534 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,165 2,474 961 966 

รวมลกูหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมำยเหต ุ10) 1,055,129 988,863 2,901,049 1,574,299 

     

ข) เจ้ำหนีก้ิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน    
บริษัทย่อย  - - 19,883 21,581 
บริษัทรว่ม 11,499 16,632 3 3 
กิจกำรรว่มคำ้ 9,695 15,676 - 161 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,294 32,475 2 13,455 

รวมเจำ้หนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   (หมำยเหต ุ14) 48,488 64,783 19,888 35,200 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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9 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ค) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน    
บริษัทย่อย - - 120,851,428 113,003,327 
บริษัทรว่ม 1,209,256 1,268,639 - - 

กิจกำรรว่มคำ้ 4,511,621 4,409,201 956,486 864,898 

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่     

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,720,877 5,677,840 121,807,914 113,868,225 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

บริษัทย่อย     
ยอดยกมำตน้งวด - - 113,003,327 140,904,047 
เพิ่มขึน้  - - 4,750,571 6,984,169 
รบัช ำระคืน - - (1,924,820) (26,997,453) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
   ท่ียงัไม่เกิดขึน้ - - 5,022,350 (7,887,436) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - - 120,851,428 113,003,327 
     

บริษัทร่วม     
ยอดยกมำตน้งวด (ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม) 1,268,639 1,172,643 - - 
กำรปรบัปรุงยอ้นหลงัจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
   นโยบำยกำรบญัชี (หมำยเหต ุ5) (124,800) - - - 

ยอดยกมำตน้งวดท่ีปรบัปรุงแลว้ 1,143,839 1,172,643 - - 
เพิ่มขึน้  - 193,117 - - 
รบัช ำระคืน (16,453) (7,960) - - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 81,870 (89,161) - - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 1,209,256 1,268,639 - - 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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9 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

กิจกำรร่วมค้ำ     
ยอดยกมำตน้งวด (ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม) 4,409,201 4,587,185 864,898 617,081 
กำรปรบัปรุงยอ้นหลงัจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
   นโยบำยกำรบญัชี (หมำยเหต ุ5) (183,346) - - - 

ยอดยกมำตน้งวดท่ีปรบัปรุงแลว้ 4,225,855 4,587,185 864,898 617,081 
เพิ่มขึน้ 81,520 291,907 81,520 257,000 
รบัช ำระคืน (68,396) (216,615) - - 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
   ท่ียงัไม่เกิดขึน้ 10,069 (9,183) 10,068 (9,183) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 262,573 (244,093) - - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 4,511,621 4,409,201 956,486 864,898 

 
เงินใหกู้้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นเงินใหกู้้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ  
มีอัตรำดอกเบีย้ตำมอัตรำตลำดซึ่งอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย์ เงินให้กู้ยืมดังกล่ำวมีก ำหนดช ำระคืน  
เมื่อทวงถำมแต่กลุ่มกิจกำรจะไม่เรียกช ำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่ำวในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำ เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม 
และกิจกำรรว่มคำ้เป็นไปตำมสญัญำผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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9 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ง) เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน    

บริษัทย่อย - - 4,553,395 4,338,917 

รวมเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำร     

    ท่ีเก่ียวขอ้งกัน (หมำยเหต ุ15) - - 4,553,395 4,338,917 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี  ้
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

บริษัทย่อย     
ยอดยกมำตน้งวด - - 4,338,917 2,089,180 
เพิ่มขึน้ - - 498,670 2,427,394 
จ่ำยช ำระคืน - - (501,607) (150,959) 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
   ท่ียงัไม่เกิดขึน้ - - 217,415 (26,698) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - - 4,553,395 4,338,917 

 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบริษัทย่อยเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกันในสกุลเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ มีก ำหนดช ำระคืน 
เมื่อทวงถำม และมีอตัรำดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำดซึ่งอำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย ์
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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10 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น - ยอดรวม 5,564,700 7,077,632 7,142 14,512 

หกั  ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (954,989) (420,001) (5,015) (92) 

ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น - สทุธิ 4,609,711 6,657,631 2,127 14,420 
ส่วนของลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - สทุธิ 3,692,931 3,301,521 - - 
ส่วนของลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำ     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 572,888 - - - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,161,187 1,104,858 8,605 9,472 
ลกูหนีอ้ื่น 2,709,331 3,501,144 6,271 28,105 

ลกูหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ9) 1,055,129 988,863 2,627,763 1,574,299 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 13,801,177 15,554,017 2,644,766 1,626,296 

     

ไม่หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว 3,606,445 3,467,516 - - 
หกั  รำยไดด้อกเบีย้รอกำรรบัรู ้ (261,577) (256,337) - - 

หกั  ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (877,024) (123,486) - - 

ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว - สทุธิ 2,467,844 3,087,693 - - 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำ 1,097,745 - - - 

ลกูหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ9) - - 273,286 - 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 3,565,589 3,087,693 273,286 - 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

บริษัทย่อย - - 8,071,409 8,071,409 
บริษัทรว่ม 6,246,279 6,359,570 2,787,459 2,783,766 

ส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 2,631,222 2,614,326 - - 

รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทรว่ม     

   และส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 8,877,501 8,973,896 10,858,868 10,855,175 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท 
  

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563  

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ 8,071,409 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 8,071,409 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
บริษัทย่อยท่ีถกูถือหุน้ทำงตรงโดยบริษัทมีดงันี ้
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

สัดส่วนของกำรถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

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 อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัชี ประเทศไทย 100 100 

     

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) ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม 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 ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

สัดส่วนของกำรถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

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 อยู่ระหว่ำงกำรช 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 (“MHGP”) โรงแรม ประเทศไทย 96.9(4) 96.9(4) 

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 
(4) สดัส่วนกำรถือหุน้ รอ้ยละ 96.9  เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MHGP อีกรอ้ยละ 3.1 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบริษัทย่อย 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 

 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ 6,359,570 2,783,766 
ลงทนุเพิ่มขึน้ 3,693 3,693 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม (55,820) - 
เงินปันผลรบั (40,799) - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (20,365) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 6,246,279 2,787,459 

 
บริษัทรว่มมีดงันี ้
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 
   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

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 ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

Zanzibar Tourism and Hospitality 
   Investment Limited 

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 35.9 35.9 

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 ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

   
สัดส่วนในส่วนได้เสีย 

ของกลุ่มกิจกำร  
(ร้อยละ) 

   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

Hotelera del Mar, S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 20 20 
  อำรเ์จนตินำ   
Inmobiliaria 3 Poniente, S.A. De C.V. โรงแรม ประเทศสหรฐัเม็กซิโก 27 27 
Losan Investment, Ltd. โรงแรม สหรำชอำณำจกัร 30 30 
Mil Novecientos Doce, S.A. de C.V. โรงแรม ประเทศสหรฐัเม็กซิโก 25 25 
Sotocaribe SI โรงแรม ประเทศรำชอำณำจักร 36 36 
  สเปน   

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   
สัดส่วนของกำรถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกัด  ขำยอำหำร ประเทศไทย 35.9 35.9 
   (มหำชน) และเครื่องดื่ม    

 
ค) เงินลงทุนในส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ  

 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  พันบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ  2,614,326 
ลงทนุเพิ่ม  2,500 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) ในกิจกำรรว่มคำ้  12,645 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  1,751 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ  2,631,222 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
รำยละเอียดของเงินลงทนุในส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ มีดงันี ้
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  

   

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

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 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 ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  

   

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

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 ผลิตส่วนผสมอำหำร ประเทศไทย 51(1) 51(1) 
Ya Hua International Pte. Ltd. ขำยอำหำรและ

เครื่องดื่ม 
ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 

Barbarons Beach Hotel MHG Limited แอรพ์อรต์เลำ้จ ์ ประเทศสำธำรณรฐั
เซเชลส ์

40 40 

TCC Holding Joint Stock Company ขำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม 

ประเทศเวียดนำม 50 50 

Dining Collective Pte. Ltd. ขำยอำหำรและ
เครื่องดื่ม 

ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 

บริษัท เวอริตำ เอ็มเอ็ชจี จ ำกดั ธุรกิจบริกำร 
ดำ้นสขุภำพ 

ประเทศไทย 50 - 

 
(1) แมว้่ำกลุ่มกิจกำรถือหุน้ในบริษัทดังกล่ำวในสัดส่วนรอ้ยละ 51 เนื่องจำกกลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมร่วมตำมที่ได้ตกลงใน

สญัญำผูถ้ือหุน้ ดงันัน้จึงท ำใหบ้ริษัทดงักล่ำวยงัคงจดัประเภทเป็นกิจกำรรว่มคำ้ 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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12 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ ์

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ (ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม) 123,129,061 164,877 
กำรปรบัปรุงยอ้นหลงัจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
   (หมำยเหต ุ5) (123,007) - 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ ท่ีปรบัปรุงแลว้ 123,006,054 164,877 
ซือ้สินทรพัย ์ 2,689,535 372 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุในบริษัทย่อย (หมำยเหต ุ24) 42,931 - 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (104,841) - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (91,113) - 
โอนจำก (ไป) บญัชีอื่น (64,963) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (1,867,540) (8,018) 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำ 59,957 - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 4,506,339 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 128,176,359 157,231 

 
บริษัทย่อยหลำยแห่งของกลุ่มกิจกำรไดใ้ชท่ี้ดินและอำคำรซึ่งมีมลูค่ำ 95 ลำ้นเหรียญออสเตรเลียและ 249 ลำ้นยูโร หรือเทียบเท่ำ 
10,855 ลำ้นบำท (วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : มลูค่ำ 95 ลำ้นเหรียญออสเตรเลียและ 200 ลำ้นยโูร หรือเทียบเท่ำ 8,747 ลำ้นบำท) 
เพื่อค ำ้ประกนัเงินกูย้ืมจำกธนำคำรต่ำงประเทศ (หมำยเหต ุ15) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนยูโร 
   

ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำก่อสรำ้งและ   
   กำรซือ้สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 478 12 
ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำก่อสรำ้งและ   
   กำรซือ้สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 634 38 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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13 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 

 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ (ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม) 59,706,816 26,152 
กำรปรบัปรุงยอ้นหลงัจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
   (หมำยเหต ุ5) (1,038,171) - 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ ท่ีปรบัปรุงแลว้ 58,668,645 26,152 
ซือ้สินทรพัย ์ 256,851 24 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุในบริษัทย่อย (หมำยเหต ุ24) 2,593,027 - 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (439) - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (428) - 
โอนจำก (ไป) บญัชีอื่น 9,283 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (290,963) (1,134) 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำ 213 - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 1,997,471 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 63,233,660 25,042 

 
บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้น ำสิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย ์ซึ่งมีมูลค่ำ  161 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ  
3,248 ล้ำนบำท (วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : 162 ล้ำนเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 3,417 ล้ำนบำท) ไปวำงเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกธนำคำรต่ำงประเทศ 

 
14 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เจำ้หนีก้ำรคำ้ - บริษัทอื่น 10,089,123 11,242,774 2,708 8,188 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน (หมำยเหต ุ9) 39,720 45,686 10,192 24,818 
เจำ้หนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ9) 8,768 19,097 9,696 10,382 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 5,614,995 6,831,587 286,507 657,213 
เจำ้หนีค้่ำก่อสรำ้ง 285,427 286,783 39 39 

เจำ้หนีอ้ื่น 1,708,823 1,610,252 26,000 13,009 

รวมเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 17,746,856 20,036,179 335,142 713,649 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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15 เงินกู้ยืม 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 80,831 - - - 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 3,985,252 300,000 3,913,335 300,000 

รวม 4,066,083 300,000 3,919,335 300,000 
เงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ9) - - 4,553,395 4,338,917 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ี     
   ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 6,285,533 5,659,718 2,868,871 2,935,438 

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 8,292,545 4,000,000 8,292,545 4,000,000 

รวมเงินกูย้ืมหมนุเวียน 18,644,161 9,959,718 19,628,146 11,574,355 
     

ไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 50,742,297 39,010,773 17,684,391 16,268,953 

หุน้กู ้ 60,125,921 63,375,520 47,086,601 51,064,613 

รวมเงินกูย้ืมไม่หมนุเวียน 110,868,218 102,386,293 64,770,992 67,333,566 
     

รวมเงินกู้ยืม 129,512,379 112,346,011 84,399,138 78,907,921 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 44,670,491 19,204,391 
กำรกูย้ืมเพิ่ม 10,134,318 178,296 
กำรจ่ำยช ำระคืน (351,878) (57,283) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ 32,133 11,582 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ 1,219,561 1,216,276 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 1,323,205 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 57,027,830 20,553,262 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 
 
เงินกู้ยืมเพิ่มเติมจำกสถำบันกำรเงินท่ีมีสำระส ำคัญของกลุ่มกิจกำรและบริษัทส ำหรบังวดสิน้สุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563
ประกอบดว้ย  
 
ก) บริษัทเบิกใช้วงเงินกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 5 ล้ำนยูโร ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมไม่มีหลักประกัน โดยมีอัตรำดอกเบีย้

ลอยตัว EURIBOR บวกดว้ยอัตรำรอ้ยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2569 บริษัทจะต้องปฏิบัติตำม
เงื่อนไขที่ส  ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้ืม 

 
ข) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 250 ลำ้นยูโร ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมท่ีมีหลกัประกัน โดยมีอตัรำดอกเบีย้

ลอยตัว โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยจะตอ้งปฏิบัติตำมเงื่อนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไว้
ตลอดอำยสุญัญำเงินกูย้ืม และไดใ้ชส้ินทรพัยข์องโรงแรมเพื่อค ำ้ประกนั (หมำยเหต ุ12) 

 
ค) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 27.2 ลำ้นยโูร ซึ่งเป็นเงินกูย้ืมไม่มีหลกัประกัน โดยมีอตัรำดอกเบีย้

ลอยตัว โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 และพ.ศ.2580 บริษัทย่อยจะตอ้งปฏิบัติตำมเงื่อนไขท่ีส ำคัญ
บำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้ืม 

 
ง) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงเบิกใชว้งเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 133.5 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมท่ีมีหลักประกัน โดยมี

อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว MLR บวกด้วยอัตรำรอ้ยละคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ.2574 
บริษัทย่อยจะตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขที่ส  ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้ืม 

 
จ) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 6 ล้ำนปอนดส์เตอริง ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่มีหลักประกัน โดยมีอัตรำ

ดอกเบีย้ลอยตัว LIBOR บวกด้วยอัตรำรอ้ยละคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2568   
บริษัทย่อยจะตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขท่ีส ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้ืม 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
หุ้นกู ้
 
หุน้กูป้ระกอบดว้ย 
 

   
ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม   

  ระยะเวลำ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 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 ้
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 13,039 12,311 - -  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
กรกฎำคม 2560 กรกฎำคม 2570 10 1,634 1,508 1,634 1,508  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 2,877 2,698 2,877 2,698  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2564 2 1,500 1,500 1,500 1,500  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2565 3 7,700 7,700 7,700 7,700  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2567 5 6,800 6,800 6,800 6,800  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2572 10 7,500 7,500 7,500 7,500  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2574 12 4,000 4,000 4,000 4,000  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2577 15 5,500 5,500 5,500 5,500  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

 
กำรเปลี่ยนแปลงของหุน้กูส้ำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 67,375,520 55,064,613 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ 28,435 10,482 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ 304,051 304,051 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 710,460 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 68,418,466 55,379,146 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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16 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 จ ำนวน  ส่วนเกิน  
 หุ้นสำมัญ หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้น รวม 

 พันหุ้น พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563     
ยอดคงเหลือตน้งวด 4,619,005 4,619,005 15,018,401 19,637,406 

กำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ - - 13 13 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 4,619,005 4,619,005 15,018,414 19,637,419 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จ ำนวน  ส่วนเกิน  
 หุ้นสำมัญ หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้น รวม 

 พันหุ้น พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563     
ยอดคงเหลือตน้งวด 4,619,005 4,619,005 14,992,748 19,611,753 

กำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ - - 13 13 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 4,619,005 4,619,005 14,992,761 19,611,766 

 
ณ วันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 ทุนจดทะเบียนทั้งหมดประกอบด้วยหุน้สำมัญจ ำนวน 4,850 ล้ำนหุ้น (วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : 
จ ำนวน 4,850 ลำ้นหุน้) ซึ่งมีมลูค่ำหุน้ละ 1 บำท โดยมีหุน้สำมญัจ ำนวน 4,619 ลำ้นหุน้ (วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 
4,619 ลำ้นหุน้) ซึ่งมีมลูค่ำหุน้ละ 1 บำท ท่ีไดอ้อกและช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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17 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมัญ 

 
กลุ่มกิจกำรได้มีกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นสำมัญให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัท โดยผ่ำนกำรอนุมัติจำกกำรประชุมผู้ถือหุ้น ก ลุ่มกิจกำรไม่ได้บันทึกต้นทุนส ำหรบัมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำท่ีแท้จริง  
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สำมญัดงักล่ำวในขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี ้
 

    
ณ วันท่ี  

31 ธันวำคม 
 

เพ่ิมขึน้  
ณ วันท่ี  

31 มีนำคม 

    พ.ศ. 2562 ระหว่ำงงวด ลดลงระหว่ำงงวด พ.ศ. 2563 

   

 
 

ก ำหนดวันท่ีใช้สิทธิ 

 
 

จ ำนวนคงเหลือ 

 
 

จ ำนวน 

 
 

ใช้สิทธิ 

 อัตรำกำรใช้สิทธิ 
ซือ้หุ้นสำมัญ 
ต่อใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ  

หุ้นสำมัญ 
ออกเพ่ิม 

ระหว่ำงงวด 

 รำคำในกำร 
ใช้สิทธิซือ้ 
หุ้นสำมัญ  

 
 

จ ำนวนเงิน 

 
 

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

             

บริษัท ผูถ้ือหุน้เดิม (MINT - W6) 4 มิถนุำยน 2562 15 สิงหำคม 2562 30 กนัยำยน 2564 231 - 0.0003 1 310 43 13,330 231 

 รวมกำรออกโดยบริษัท    231 - 0.0003  310  13,330 231 

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

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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18 รำยได้อื่น 
 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

รำยไดค้่ำจดัส่งอำหำร 62,033 58,859 - - 
รำยไดจ้ำกกำรขำยของสมนำคณุ 39,554 38,740 - - 
รำยไดค้่ำท่ีปรกึษำ 42,999 40,151 - - 
รำยไดค้่ำเช่ำ 40,985 79,020 - - 
รำยไดค้่ำซ่อมบ ำรุง 16,745 15,168 - - 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมเครื่องหมำยกำรคำ้ 26,189 25,524 - - 
เงินสนบัสนุน 40,014 43,068 - - 
ขำยวตัถดุิบใหแ้ฟรนชำยส ์ 17,752 8,963 - - 

อื่น ๆ 282,874 595,870 15,316 8,493 

รวมรำยไดอ้ื่น 569,145 905,363 15,316 8,493 

 
19 (ก ำไร) ขำดทุนอื่น - สุทธิ 
 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน - สทุธิ (3,394,831) 184,896 (3,489,877) 211,537 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรวดัมลูค่ำ 
   เครื่องมือทำงกำรเงิน - สทุธิ 

 
2,115,669 

 
- 

 
2,115,669 

 
- 

รวม (ก ำไร) ขำดทนุอื่น - สทุธิ (1,279,162) 184,896 (1,374,208) 211,537 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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20 ภำษีเงินได้ 
 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนำคม 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ภำษีเงินไดง้วดปัจจบุนั 220,962 337,758 112,616 16,398 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (558,233) (20,091) (100,885) (50) 

รวมค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ (337,271) 317,667 11,731 16,348 

 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ัง้คำ้งจ่ำยโดยใชวิ้ธีกำรประมำณกำรจำกฝ่ำยบริหำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกับท่ีใชก้ับก ำไร
รวมทัง้ปีท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ บริษัทมีอตัรำภำษีเงินไดท่ี้เกิดขึน้อยู่ท่ีประมำณรอ้ยละ 3 

 
21 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 ำนวนหุ้นส ำมัญท่ีต้อง 
ออกเพิ่ม แลว้น ำจ ำนวนหุน้สำมญัส่วนเพิ่มดงักล่ำวมำรวมกบัหุน้สำมญัท่ีมีอยู่  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุด 
 วันที ่31 มีนำคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พันหุ้น พันหุ้น 
   

จ ำนวนหุน้สำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีใชค้  ำนวณก ำไรต่อหุน้ 4,619,005 4,618,914 

หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรบัลด - - 

จ ำนวนหุน้สำมญัถั่วเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 4,619,005 4,618,914 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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21 ก ำไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุด 
 วันที ่31 มีนำคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั (พนับำท) (1,773,522) 583,135 
หกั ดอกเบีย้จ่ำยสะสมส ำหรบังวดของหุน้กู้   

    ท่ีมีลกัษณะคลำ้ยทนุ (สทุธิจำกภำษี)(พนับำท) (327,842) (325,361) 
   

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ (พนับำท) (2,101,364) 257,774 
   

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) (0.4549) 0.0558 
   

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บำท) (0.4549) 0.0558 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุด 
 วันที ่31 มีนำคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

ก ำไรส ำหรบังวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญั (พนับำท) 1,799,701 283,837 
หกั ดอกเบีย้จ่ำยสะสมส ำหรบังวดของหุน้กู้   

    ท่ีมีลกัษณะคลำ้ยทนุ (สทุธิจำกภำษี) (พนับำท) (327,842) (325,361) 
   

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีใชใ้นกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ (พนับำท) 1,471,859 (41,524) 
   

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) 0.3187 (0.0090) 
   

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บำท) 0.3187 (0.0090) 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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22 หุ้นกู้ทีม่ีลักษณะคล้ำยทุน 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีหุน้กู้ท่ีมีลักษณะคลำ้ยทุนจ ำนวน 24,822 ลำ้นบำทก่อนหักค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กู้
จ ำนวน 1,034 ลำ้นบำท ซึ่งแสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของเจำ้ของในขอ้มลูทำงกำรเงินรวมและขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระหว่ำงกำล 
 
ในระหว่ำงงวดสำมเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 บริษัทไดจ้่ำยดอกเบีย้ใหก้บัผูถื้อหุน้กูแ้ลว้เป็นจ ำนวนเงิน 438 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2562: 435 ลำ้นบำท) 

 
23 หนังสือค ำ้ประกัน 

 

กลุ่มกิจกำรและบริษัทไดใ้หห้นงัสือค ำ้ประกนัต่อไปนีใ้นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
 

 วันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ล้ำน ล้ำน ล้ำน   ล้ำน ล้ำน ล้ำน ล้ำนเหรียญ  ล้ำน ล้ำน ล้ำน  ล้ำน ล้ำน ล้ำน ล้ำนเหรียญ 

 ล้ำน เหรียญ ปอนด ์ เหรียญ ล้ำน ล้ำน เหรียญ เหรียญ เหรียญ มำเลเซีย ล้ำน เหรียญ ปอนด ์ เหรียญ ล้ำน เหรียญ เหรียญ เหรียญ มำเลเซีย 

 บำท สหรัฐฯ สเตอริง ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เอมิเรตส ์ สิงคโ์ปร ์ เรียล ริงกิต บำท สหรัฐฯ สเตอริง ออสเตรเลีย ยูโร เอมิเรตส ์ สิงคโ์ปร ์ เรียล ริงกิต 

                    
หนังสือค ำ้ประกันท่ีธนำคำร                    
    ออกใหบุ้คคลภำยนอก 1,382.4 2.8 - 15.6 39.6 70.0 56.0 - - 0.6 879.1 - - - 0.7 26.0 - - 0.6 
หนังสือค ำ้ประกัน                     
   ท่ีกลุ่มกิจกำรออกใหแ้ก่                    
      สถำบนักำรเงินเพื่อ                     
      ค ำ้ประกัน สินเชื่อ                    
      ของกลุ่มกิจกำร 3,781.1 122.2 6.0 141.2 204.2 125.0 - 55.0 5.0 100.2 1,955.5 122.2 6.0 138.7 - - 55.0 5.0 100.2 

 
 วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ล้ำน ล้ำน   ล้ำน ล้ำน ล้ำนเหรียญ  ล้ำน ล้ำน  ล้ำน ล้ำน ล้ำนเหรียญ 

 ล้ำน เหรียญ เหรียญ ล้ำน ล้ำน เหรียญ เหรียญ มำเลเซีย ล้ำน เหรียญ เหรียญ ล้ำน เหรียญ เหรียญ มำเลเซีย 

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

หนังสือค ำ้ประกันท่ีธนำคำร                
    ออกใหบุ้คคลภำยนอก 1,174.4 4.0 13.7 31.7 - 26.0 - 0.6 797.0 - - - 26.0 - 0.6 
หนังสือค ำ้ประกัน                 
   ท่ีกลุ่มกิจกำรออกใหแ้ก่                
      สถำบนักำรเงินเพื่อ                 
      ค ำ้ประกัน สินเชื่อ                
      ของกลุ่มกิจกำร 5,336.1 124.6 138.9 604.2 125.0 - 5.0 100.2 3,499.5 124.6 138.7 400.0 - 5.0 100.2 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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24 กำรซือ้ธุรกิจ 
 
Spoonful Pte. Ltd. และบริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซื ้อกิจกำร Spoonful Pte. Ltd. และ บริษัท สพูนฟูล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด ในสัดส่วนรอ้ยละ 70 ดว้ยมูลค่ำตกลงซือ้เริ่มแรกท่ี 2,575 ลำ้นบำท โดยมูลค่ำตกลงซือ้เริ่มแรกถูกก ำหนดโดย
กำรประมำณกำรและจะมีกำรปรบัปรุงในภำยหลงัท่ีงบกำรเงินของบริษัทเสรจ็สิน้ รำยกำรซือ้กิจกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยกำรรวมธุรกิจ 
 

รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 

  
รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 2,575 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 38 
  

ค่ำควำมนิยม 2,537 

 
ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้ 
 

 Spoonful  
สพูนฟูล 

(ประเทศไทย) Total 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

เงินสด 39 36 75 
ลกูหนี ้ 9 - 9 
สินทรพัยห์มนุเวียน 8 2 10 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ - 8 8 
เจำ้หนี ้ (5) (37) (42) 

หนีส้ินหมนุเวียน (1) (5) (6) 
  

รวม 50 4 54 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ   (16) 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 38 

 
ณ วันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ุทธิท่ีได้มำให้เสร็จสิน้ โดยจะ
ปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูค่ำยตุิธรรมและรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สรจ็สิน้ 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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24 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจกำรสโกมำดิ และบริษัท มำริน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 
 

ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ.2563 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรไดเ้ขำ้ซือ้กิจกำร บริษัท สโกมำดิ (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษัท 
สโกมำดิ เอเชีย-แปซิฟิก จ ำกัด และ Scomadi Worldwide Holding Limited รวมเรียกว่ำ “กลุ่มกิจกำรสโกมำดิ”  ในสดัส่วนรอ้ยละ 
55 และบริษัท มำริน เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.5 โดยไม่มีมลูค่ำเงินลงทุน รำยกำรซือ้กิจกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยกำร
รวมธุรกิจ 
 

รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้

 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ - 
ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ (56) 
  

ค่ำควำมนิยม 56 
 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้ 
 

 
กลุ่มกิจกำร 

สโกมำดิ 
มำริน 

เอ็นจิเนียร่ิง รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

เงินสด 5 24 29 
ลกูหนี ้ 8 37 45 
สินทรพัยห์มนุเวียน 1 19 20 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 7 28 35 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1 35 36 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร - (29) (29) 
เจำ้หนี ้ (27) (118) (145) 
เงินกู ้ - (82) (82) 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน (16) (4) (20) 
    

รวม (21) (90) (111) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 10 45 55 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทุน (56) 
 

ณ วันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ุทธิท่ีได้มำให้เสร็จสิน้ โดยจะ
ปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูค่ำยตุิธรรมและรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สรจ็สิน้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

60 

25 เหตุกำรณภ์ำยหลังวันทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

ในเดือนเมษำยน ของปี พ.ศ. 2563 BTG Holding Company Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของกลุ่มกิจกำร เสร็จสิน้กำรท ำค ำเสนอซือ้
หุน้ทัง้หมดโดยสมคัรใจอย่ำงมีเงื่อนไขดว้ยเงินสดของ Breadtalk Group Limited บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยส์ิงคโปร ์
โดยมีผูถื้อหุน้ตอบรบัค ำเสนอซือ้หุน้ทัง้หมดรอ้ยละ 98.03 
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