
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดง 
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สุด 
วันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึง 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดหกเดือนสิน้สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้บัผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน รวมและขอ้มูลทาง
การเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนีต้ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้า 
เป็นผูร้บัผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผูร้บัผิดชอบดา้นการเงินและบัญชี และการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น  การสอบทานนีม้ีขอบเขตจ ากัดกว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมั่นวา่จะพบเรื่องที่มีนยัส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเห็นตอ่ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลที่สอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ไดจ้ัดท าขึน้ 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

ข้อมูลและเหตุกำรณท์ีเ่น้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 ที่อธิบายถึงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการน าขอ้ยกเวน้จาก
มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติส  าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี ้ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากเรื่องที่ขา้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี ้ 
 
 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

อโนทยั  ลีกิจวัฒนะ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3442 
กรุงเทพมหานคร 
13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 



บร ิษัท ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันท  ี30 มถิุนายน พ .ศ. 2563

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
สนิทร ัพย ์

สนิทร ัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 19,513,682 13,330,821 5,370,104 302,184
ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน 10 12,034,187 15,554,017 3,270,782 1,626,296
สินคา้คงเหลือ 4,113,486 4,139,131 2,801 4,456
ทีดินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือขาย 1,672,372 1,427,790 - -
สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 7 319,012 - 319,012 -
สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 4,062,849 2,665,313 53,641 42,107
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย 1,479,537 1,481,718 - -

รวมสนิทร ัพยห์มุนเวยีน 43,195,125 38,598,790 9,016,340 1,975,043

สนิทร ัพยไ์ม่หมุนเวยีน

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน 10 2,672,964 3,087,693 276,214 -
สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 7 2,603,260 - 2,512,063 -
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือขาย - 25,632 - 23,662
เงินลงทนุในบรษัิทย่อย 11 - - 8,071,409 8,071,409
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 11 6,996,186 6,359,570 2,787,459 2,783,766
เงินลงทนุในสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 11 2,522,744 2,614,326 - -
เงินลงทนุระยะยาวอืน - 166,326 - -
เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 9 5,446,358 5,677,840 119,767,916 113,868,225
อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ 1,308,988 1,252,329 - -
ทีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 12 123,688,389 123,129,061 171,716 164,877
สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 13 62,114,904 59,706,816 24,309 26,152
คา่เช่าจ่ายลว่งหนา้ - 2,174,695 - 9,240
สิทธิการใชส้ินทรพัย์ 5 88,021,207 - 420,564 -
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,536,750 5,503,260 - -
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอืน 3,604,386 5,887,430 36,942 2,167,485

รวมสนิทร ัพยไ์ม่หมุนเวยีน 306,516,136 215,584,978 134,068,592 127,114,816

รวมสนิทร ัพย ์ 349,711,261 254,183,768 143,084,932 129,089,859

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข ้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันท  ี30 มถิุนายน พ .ศ. 2563

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หนีสนิและส่วนของเจา้ของ

หนีสนิหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสนั
   จากสถาบนัการเงิน 15 131,616 300,000 - 300,000
เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 14 16,065,951 20,036,179 730,760 713,649
เงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 15 - - 4,594,368 4,338,917
หนีสินภายใตส้ญัญาเช่า
   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 11,870,028 11,500 138,373 -
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   สว่นทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 15 3,803,815 5,659,718 654,192 2,935,438
หุน้กูส้ว่นทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 15 4,288,024 4,000,000 4,288,024 4,000,000
รายไดร้อตดับญัชีทีถึงกาํหนดรบัรูภ้ายในหนงึปี   336,894 251,943 245 121
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 905,100 1,859,596 48,877 -
หนีสินหมนุเวียนอืน 3,980,883 3,472,708 38,580 28,824

รวมหนีสนิหมุนเวยีน 41,382,311 35,591,644 10,493,419 12,316,949

หนีสนิไม่หมุนเวยีน

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่า 81,114,899 15,841 615,731 -
หนีสินอนพุนัธท์างการเงิน 7 1,449,599 - 1,321,380 -
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 59,434,451 39,010,773 24,756,055 16,268,953
หุน้กู ้ 15 59,423,687 63,375,520 46,810,569 51,064,613
หนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 1,357,023 1,322,469 18,161 17,614
หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24,682,250 24,144,264 245,195 200,138
หนีสินไมห่มนุเวียนอืน 2,892,010 4,855,411 5,254 5,148

รวมหนีสนิไม่หมุนเวยีน 230,353,919 132,724,278 73,772,345 67,556,466

รวมหนีสนิ 271,736,230 168,315,922 84,265,764 79,873,415

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข ้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันท  ี30 มถิุนายน พ .ศ. 2563

(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หนีสนิและส่วนของเจา้ของ (ตอ่)

ส่วนของเจา้ของ

ทนุเรอืนหุน้ 16
   ทนุจดทะเบียน
      หุน้สามญัจาํนวน 5,887,815,947 หุน้ 
         มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท
         (พ.ศ. 2562 : 4,849,860,006 หุน้
         มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 5,887,816 4,849,860 5,887,816 4,849,860

   ทนุทีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญัจาํนวน 4,619,004,860 หุน้ 
         มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท
         (พ.ศ. 2562 : 4,619,004,550 หุน้
         มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 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
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัทีออก
    โดยบรษัิทย่อยทีหมดอายแุลว้ 104,789 104,789 - -
กาํไรสะสม
    จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 588,782 484,986 588,782 484,986
    ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 26,860,825 40,916,450 7,706,104 5,916,610
องคป์ระกอบอืนของสว่นของเจา้ของ (10,827,158) (9,470,039) (1,195,372) (584,563)

รวม 36,364,657 51,673,592 26,711,280 25,428,786
หุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 22 32,107,888 23,787,658 32,107,888 23,787,658

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 68,472,545 75,461,250 58,819,168 49,216,444
สว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ 9,502,486 10,406,596 - -

รวมส่วนของเจา้ของ 77,975,031 85,867,846 58,819,168 49,216,444

รวมหนีสนิและส่วนของเจา้ของ 349,711,261 254,183,768 143,084,932 129,089,859

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข ้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

4



บร ิษัท ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุน (ยังไม่ไดต้รวจสอบ)
สาํหร ับงวดสามเดอืนสนิสุดวันท  ี30 มถิุนายน พ .ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 1,828,712 23,091,139 15,699 139,298
รายไดจ้ากธรุกิจอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธรุกิจโรงแรม 190,937 970,001 - -
รายไดจ้ากการขายอาหารและเครอืงดืม 3,857,276 5,568,498 - -
รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 589,527 1,106,979 - -
เงินปันผลรบั - - 91,587 230,598
ดอกเบยีรบั 151,004 154,839 1,080,277 1,032,180
รายไดอื้น 422,358 578,691 - -

รวมรายได้ 7,039,814 31,470,147 1,187,563 1,402,076

ค่าใช ้จา่ย
ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 6,177,453 13,865,761 30,952 53,621
ตน้ทนุโดยตรงของธรุกิจอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธรุกิจโรงแรม 67,807 289,532 - -
ตน้ทนุขายอาหารและเครอืงดืม 1,324,821 1,582,527 - -
ตน้ทนุขายการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 386,382 618,416 - -
คา่ใชจ่้ายในการขาย 2,986,940 5,973,942 8,621 25,383
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 3,065,545 5,102,620 85,590 161,633
(กาํไร) ขาดทนุอืน - สทุธิ 670,840 358,838 670,312 362,222
ตน้ทนุทางการเงิน 1,912,483 1,069,215 493,479 524,516

รวมค่าใช ้จา่ย 16,592,271 28,860,851 1,288,954 1,127,375

กาํไร  (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (9,552,457) 2,609,296 (101,391) 274,701
สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม
และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ (341,593) (14,902) - -

กาํไร  (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (9,894,050) 2,594,394 (101,391) 274,701
ภาษีเงินได้ 973,968 (674,436) (1,922) (6,399)

กาํไร  (ขาดทุน) สาํหร ับงวด (8,920,082) 1,919,958 (103,313) 268,302

การแบ่งปันกาํไร  (ขาดทุน) 
สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (8,447,638) 1,786,014 (103,313) 268,302
สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ (472,444) 133,944 - -

(8,920,082) 1,919,958 (103,313) 268,302

กาํไร  (ขาดทุน) ตอ่หุน้ (บาท) 21
กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขนัพืนฐาน (1.9012) 0.3155 (0.0947) (0.0131)
กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ปรบัลด (1.9012) 0.3155 (0.0947) (0.0131)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี
5



บร ิษัท ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จ (ยังไม่ไดต้รวจสอบ)
สาํหร ับงวดสามเดอืนสนิสุดวันท  ี30 มถิุนายน พ .ศ. 2563

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

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด (8,920,082) 1,919,958 (103,313) 268,302

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จอนื

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยังงบกาํไร
หร ือขาดทุนในภายหลัง
กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารทนุ
   ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน 2,929 - 2,592 -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่ไปยังงบกาํไร
หร ือขาดทุนในภายหลัง
การปอ้งกนัความเสียงกระแสเงินสด (3,830) - (140,781) -
สาํรองตน้ทนุของการปอ้งกนัความเสียง (444,468) - (465,959) -
กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผือขาย - 1,556 - 731
ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (988,870) (1,280,573) - -

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จอนืสาํหร ับงวด - สุทธ ิจากภาษี (1,434,239) (1,279,017) (604,148) 731

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จรวมสาํหร ับงวด (10,354,321) 640,941 (707,461) 269,033

การแบ่งปันกาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จรวม
สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (9,598,683) 697,000 (707,461) 269,033
สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ (755,638) (56,059) - -

(10,354,321) 640,941 (707,461) 269,033

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุน (ยังไม่ไดต้รวจสอบ)
สาํหร ับงวดหกเดอืนสนิสุดวันท  ี30 มถิุนายน พ .ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 16,550,499 42,548,859 128,990 314,064
รายไดจ้ากธรุกิจอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธรุกิจโรงแรม 909,968 2,143,077 - -
รายไดจ้ากการขายอาหารและเครอืงดืม 9,269,426 11,495,841 - -
รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 1,578,603 2,343,408 - -
เงินปันผลรบั 702 - 92,289 230,598
ดอกเบยีรบั 315,433 282,897 2,033,109 2,182,149
รายไดอื้น 18 991,503 1,484,054 15,316 8,368

รวมรายได้ 29,616,134 60,298,136 2,269,704 2,735,179

ค่าใช ้จา่ย
ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 18,260,599 26,674,164 93,612 114,031
ตน้ทนุโดยตรงของธรุกิจอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธรุกิจโรงแรม 233,264 625,189 - -
ตน้ทนุขายอาหารและเครอืงดืม 3,014,003 3,322,622 - -
ตน้ทนุขายการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 992,073 1,339,803 - -
คา่ใชจ่้ายในการขาย 8,361,830 11,758,811 34,032 53,366
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 7,444,722 10,562,174 190,869 339,456
(กาํไร) ขาดทนุอืน - สทุธิ 19 (608,322) 543,735 (703,896) 573,759
ตน้ทนุทางการเงิน 3,720,530 2,100,814 945,046 1,079,681

รวมค่าใช ้จา่ย 41,418,699 56,927,312 559,663 2,160,293

กาํไร  (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (11,802,565) 3,370,824 1,710,041 574,886
สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม
และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 11 (384,768) 186,971 - -

กาํไร  (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (12,187,333) 3,557,795 1,710,041 574,886
ภาษีเงินได้ 1,311,239 (992,103) (13,653) (22,747)

กาํไร  (ขาดทุน) สาํหร ับงวด (10,876,094) 2,565,692 1,696,388 552,139

การแบ่งปันกาํไร  (ขาดทุน) 
สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (10,221,160) 2,369,149 1,696,388 552,139
สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ (654,934) 196,543 - -

(10,876,094) 2,565,692 1,696,388 552,139

กาํไร  (ขาดทุน) ตอ่หุน้ (บาท) 21
กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขนัพืนฐาน (2.3561) 0.3713 0.2240 (0.0221)
กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ปรบัลด (2.3561) 0.3713 0.2240 (0.0221)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จ (ยังไม่ไดต้รวจสอบ)
สาํหร ับงวดหกเดอืนสนิสุดวันท  ี30 มถิุนายน พ .ศ. 2563

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

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด (10,876,094) 2,565,692 1,696,388 552,139

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จอนื

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยังงบกาํไร
หร ือขาดทุนในภายหลัง
กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารทนุ
   ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน (3,974) - (4,069) -

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่ไปยังงบกาํไร
หร ือขาดทุนในภายหลัง
การปอ้งกนัความเสียงกระแสเงินสด (19,833) - (140,781) -
สาํรองตน้ทนุของการปอ้งกนัความเสียง (444,468) - (465,959) -
กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผือขาย - 1,265 - 365
ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (835,978) (2,336,847) - -

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จอนืสาํหร ับงวด - สุทธ ิจากภาษี (1,304,253) (2,335,582) (610,809) 365

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จรวมสาํหร ับงวด (12,180,347) 230,110 1,085,579 552,504

การแบ่งปันกาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จรวม
สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (11,536,604) 543,232 1,085,579 552,504
สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ (643,743) (313,122) - -

(12,180,347) 230,110 1,085,579 552,504

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ยังไม่ไดต้รวจสอบ)
สาํหร ับงวดหกเดอืนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2563

ใบสาํคัญ
แสดงสิทธ ิซ ือ ส่วนตาํจาก

หุน้สามัญทอีอก การรวมกิจการ ส่วนตาํจาก การวัดมูลค่า รวมองคป์ระกอบ หุน้กู้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ทนุทอีอก ส่วนเกิน โดยบร ิษัทย่อย ทนุสาํรอง กาํไรสะสมทยีัง ภายใตก้ารควบคุม การลงทนุเพมิ เงนิลงทนุ การแปลงค่า อ ืนของส่วนของ ทมีีลักษณะ ผู้เป็นเจา้ของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าห ุน้ ทหีมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ไดจ้ดัสรร เดยีวกัน ในบร ิษัทย่อย เผือขาย งบการเงนิ เจา้ของ คล้ายทนุ ของบร ิษัทใหญ่ ควบคุม เจา้ของ

ยอดคงเหลือ 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
ณ วันท  ี1 มกราคม พ .ศ. 2562

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

ยอดคงเหลือทปีร ับปรุงแล้ว 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจา้ของ
สาํหร ับงวด

เงินปันผลจ่าย - - - - (1,847,545) - - - - - - (1,847,545) (159,905) (2,007,450)
คา่ใชจ้่ายในการออกหุน้กูท้ีมี
ลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - - - - 9,758 9,758 - 9,758

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูท้ีมี
ลกัษณะคลา้ยทนุ 22 - - - - (658,755) - - - - - - (658,755) - (658,755)

กาํไร (ขาดทนุ) ทนุเบ็ดเสรจ็รวม
สาํหรบังวด - - - - 2,369,149 - - 1,265 (1,827,182) (1,825,917) - 543,232 (313,122) 230,110

ยอดคงเหลือ
ณ วันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2562 4,618,914 15,014,610 104,789 464,179 34,224,995 (755,413) (1,841,755) 5,762 (5,916,000) (8,507,406) 23,787,658 69,707,739 10,651,321 80,359,060

ข้อมูลทางการเงนิรวม (พนับาท)
ส่วนของผู้เป็นเจา้ของของบร ิษัทใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ
กาํไร  (ขาดทนุ) เบด็เสร ็จอ ืน

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท ไมเนอร  ์อ ินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหร ับงวดหกเดือนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2563

การวัดมูลค่า
ใบสาํคัญ ส่วนตาํ เงนิลงทุนใน

แสดงสิทธ ิซ ือ จากการรวม  ผลกระทบ ตราสารทุนด้วย รวม
หุน้สามัญทอีอก กิจการภายใต้ ส่วนตาํจาก   จากสภาพ มูลค่ายุติธรรมผ่าน การป้องกัน สาํรองต้นทุน องคป์ระกอบอืน หุน้กู้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ท ุนทอีอก ส่วนเกิน โดยบริษัทย่อย ทุนสาํรอง กาํไรสะสมทยีัง การควบคุม การลงทุนเพมิ เศรษฐกิจทมีี กาํไร  (ขาดทุน) ความเสียง ของการป้องกัน การแปลงค่า ของส่วนของ ทมีีลักษณะ ผู้เป็นเจา้ของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าห ุน้ ทหีมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จดัสรร เดียวกัน ในบริษัทย่อย เงนิเฟ้อรุนแรง เบ็ดเสร ็จอ ืน กระแสเงนิสด ความเสียง งบการเงนิ เจา้ของ คล้ายทุน ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจา้ของ

ยอดคงเหลือ  ณ วันท ี
1 มกราคม พ .ศ. 2563
(ตามทรีายงานไว้เดิม) 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

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

ยอดคงเหลือทปีร ับปรุงแล้ว 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

การเปลียนแปลงในส่วนของ
เจา้ของสาํหร ับงวด

เงินปันผลจ่าย - - - - - - - - - - - - - - - (3,685) (3,685)
ทนุสาํรองตามกฎหมาย - - - 103,796 (103,796) - - - - - - - - - - - -
ซือธุรกิจ 24 - - - - - - - - - - - - - - - (38,197) (38,197)
จาํหน่ายบรษิัทย่อย - - - - - - - - - - - - - - - (2,355) (2,355)
การใชส้ทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิ 17 - 13 - - - - - - - - - - - - 13 - 13
หุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 22 - - - - - - - - - - - - - 8,320,230 8,320,230 - 8,320,230
ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูท้ีมี 22
ลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - (660,709) - - - - - - - - - (660,709) - (660,709)

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวม
สาํหรบังวด - - - - (10,221,160) - - - (3,974) (19,833) (444,468) (847,169) (1,315,444) - (11,536,604) (643,743) (12,180,347)

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี
30 มิถุนายน พ .ศ. 2563 4,619,005 15,018,414 104,789 588,782 26,860,825 (755,413) (1,841,755) 267,927 93 (61,508) (444,468) (7,992,034) (10,827,158) 32,107,888 68,472,545 9,502,486 77,975,031

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม (พนับาท)
ส่วนของผู้เป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ
กาํไร  (ขาดทุน) เบ็ดเสร ็จอ ืน

10



บร ิษัท ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สาํหร ับงวดหกเดอืนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2563

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จอ ืน
ส่วนตาํจาก การวัดมูลค่า

ท ุนทอีอก ส่วนเกิน ทนุสาํรอง กาํไรสะสม การรวมกิจการภายใต้ เงนิลงทุน รวมองคป์ระกอบอืน หุน้กู้ทมี ีลักษณะ รวมส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าห ุน้ ตามกฎหมาย ทยีังไม่ได้จัดสรร การควบคุมเดยีวกัน เผือขาย ของส่วนของเจ้าของ คล้ายทุน เจ้าของ

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหร ับงวด
คา่ใชจ้่ายในการออกหุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - 9,758 9,758
เงินปันผลจ่าย - - - (1,847,545) - - - - (1,847,545)
ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 22 - - - (658,755) - - - - (658,755)
กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 552,139 - 365 365 - 552,504

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2562 4,618,914 14,988,957 464,179 3,296,787 (587,398) 4,156 (583,242) 23,787,658 46,573,253

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ  (พันบาท)
องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ยังไม่ไดต้รวจสอบ) 
สาํหร ับงวดหกเดอืนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2563

การวัดมูลค่า
เงนิลงทุนใน

ส่วนตาํจาก ตราสารทุนดว้ย รวม
การรวมกจิการ มูลค่ายุตธิรรมผ่าน การป้องกัน สาํรองตน้ท ุน องคป์ระกอบอนื หุน้กู้

ท ุนทอีอก ส่วนเกนิ ท ุนสาํรอง กาํไรสะสม ภายใตก้ารควบคุม  กาํไร  (ขาดทุน) ความเสียงใน ของการป้องกัน ของส่วนของ ทมีีลักษณะ รวมส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าห ุน้ ตามกฎหมาย ทยีังไม่ไดจ้ดัสรร เดยีวกัน เบด็เสร ็จอนื กระแสเงนิสด ความเสียง เจา้ของ คล้ายทุน เจา้ของ

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี1 มกราคม พ .ศ. 2563
   (ตามทรีายงานไว้เดมิ) 4,619,005 14,992,748 484,986 5,916,610 (587,398) 2,835 - - (584,563) 23,787,658 49,216,444
การปรบัปรุงยอ้นหลงัจากการเปลียนแปลง
   นโยบายการบญัชี 5 - - - 857,611 - - - - - - 857,611

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจา้ของสาํหร ับงวด
การใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 17 - 13 - - - - - - - - 13
ทนุสาํรองตามกฎหมาย - - 103,796 (103,796) - - - - - - -
หุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 22 - - - - - - - - - 8,320,230 8,320,230
ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 22 - - - (660,709) - - - - - - (660,709)
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 1,696,388 - (4,069) (140,781) (465,959) (610,809) - 1,085,579

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2563 4,619,005 14,992,761 588,782 7,706,104 (587,398) (1,234) (140,781) (465,959) (1,195,372) 32,107,888 58,819,168

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  (พันบาท)
องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จอนื
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหร ับงวดหกเดอืนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2563

พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562
หมายเหตุ พ ันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (12,187,333) 3,557,795 1,710,041 574,886
รายการปรบัปรุง 
   คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 9,767,837 4,553,518 44,912 16,628
   ตดัจาํหน่ายตน้ทนุการกูยื้ม 15 126,985 129,192 46,293 110,107
   คา่เผือผลขาดทนุของลกูหนี (กลบัรายการ) 169,376 (41,505) (4,326) 19
   คา่เผือสนิคา้เสือมสภาพ 36,411 17,508 - -
   สว่นแบง่ (กาํไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม
     และสว่นไดเ้สีย ในกิจการรว่มคา้ 11 384,768 (186,971) - -
   ตน้ทนุทางการเงิน 3,720,530 2,100,814 945,046 1,079,681
   ดอกเบียรบั (315,433) (282,897) (2,033,109) (2,182,149)
   เงินปันผลรบั (702) - (92,289) (230,598)
   การแปลงคา่งบการเงิน (2,109,326) 5,450,599 - -
   (กาํไร) ขาดทนุทียงัไมเ่กิดขนึจากอตัราแลกเปลียน 124,223 (3,451,803) (1,782,282) 479,568
   (กาํไร) ขาดทนุจากการขาย ตดัจาํหน่ายและการดอ้ยคา่
      ทีดนิ อาคารและอปุกรณ ์สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตนและสทิธิการใชส้นิทรพัย์ 185,152 235,864 4,605 (5,726)
   (กาํไร) ขาดทนุทียงัไมเ่กิดขนึจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรม
      ของสญัญาอนพุนัธ์ 1,372,806 - 1,385,035 -

การเปลียนแปลงในสินทร ัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน
   ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน 4,491,709 (1,276,518) (1,541,095) (48,732)
   สนิคา้คงเหลือ (7,187) (113,619) 1,655 3,309
   ทีดนิและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือขาย (245,103) 472,497 - -
   สนิทรพัยห์มนุเวียนอืน (378,389) (74,820) (1,111) 42,825
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย 2,181 653,304 - -
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอืน 1,184,576 (1,589,550) (6,965) (1,160)
   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (3,801,228) (1,259,535) 22,279 (123,099)
   หนีสนิหมนุเวียนอืน 540,181 266,361 3,205 (19,555)
   หนีสนิผลประโยชนพ์นกังาน 34,554 58,447 548 4,724
   หนีสนิไมห่มนุเวียนอืน (1,915,743) (260,916) 101 391

เงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 1,180,845 8,957,765 (1,297,457) (298,881)
    จ่ายดอกเบีย (2,005,800) (1,718,533) (967,080) (821,840)
    ภาษีเงินไดจ้่าย (1,755,110) (1,083,147) (9,825) (38,821)

เงนิสดสุทธ ิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (2,580,065) 6,156,085 (2,274,362) (1,159,542)

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหร ับงวดหกเดอืนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2563

พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562
หมายเหตุ พ ันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 9 (113,676) (164,247) (7,611,315) (2,972,018)
เงินสดรบัคืนจากเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 9 128,375 82,372 3,701,392 15,715,618
เงินใหกู้ยื้มแก่บรษัิทอืนลดลง (เพิมขนึ) 23,404 130,325 (11,142) (40)
เงินสดจ่ายเพือซือบรษัิทยอ่ย (สทุธิจากเงินสดทีไดม้า) 24 (2,500,366) - - -
เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือขาย - (208) - (102)
เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทนุเพิมในบรษัิทยอ่ย - - - (1,522,000)
เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทนุเพิมในบรษัิทรว่ม 11 (1,090,161) - (3,693) -
เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทนุเพิมในกิจการรว่มคา้ 11 (2,500) (19,575) - -
เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุ - 75,476 - -
ดอกเบียรบั 315,433 282,897 1,968,830 2,182,149
เงินปันผลรบั 134,110 281,398 92,289 230,598
เงินสดจ่ายเพือซืออสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ (10,270) (13,305) - -
เงินสดจ่ายเพือซือทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (4,089,616) (6,916,727) (372) (5,152)
เงินสดจ่ายเพือซือสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน 13 (462,553) (380,031) (465) (13,022)
เงินสดรบัจากการจาํหน่ายทีดนิ อาคารและอปุกรณ์
  สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตนและสทิธิการใชส้นิทรพัย์ 211,463 84,557 - 22,102

เงนิสดสุทธ ิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (7,456,357) (6,557,068) (1,864,476) 13,638,133

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขนึ (ลดลง) - - 183,617 830,884
เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 35,713,247 25,310,875 35,641,330 25,310,875
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (35,976,641) (25,152,738) (35,976,641) (25,152,738)
เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 20,145,528 15,401,600 8,052,015 1,972,818
เงินสดจ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 (2,590,759) (41,287,209) (2,271,478) (41,063,991)
เงินสดจ่ายหนีสนิภายใตส้ญัญาเช่า (5,017,302) (25,290) (81,619) -
เงินสดรบัจากการออกหุน้กู้ - 32,894,070 - 32,894,070
เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนหุน้กู้ 15 (4,000,000) (4,500,000) (4,000,000) (4,500,000)
เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพิมจากการใชส้ทิธิซือหุน้สามญั 17 13 - 13 -
ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 22 (660,709) (658,755) (660,709) (658,755)
เงินสดรบัจากการออกหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 22 8,320,230 - 8,320,230 -
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ - (1,847,545) - (1,847,545)
เงินปันผลจ่ายใหส้ว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ (3,685) (159,905) - -

เงนิสดสุทธ ิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 15,929,922 (24,897) 9,206,758 (12,214,382)

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหร ับงวดหกเดอืนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2563

พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562
หมายเหตุ พ ันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพมิข ึน (ลดลง) สุทธ ิ 5,893,500 (425,880) 5,067,920 264,209
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 13,330,821 12,712,988 302,184 111,546
กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลียน 266,401 (431,128) - -

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด 19,490,722 11,855,980 5,370,104 375,755

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันท  ี30 มิถุนายน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 19,513,682 12,034,955 5,370,104 375,755
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 15 (22,960) (178,975) - -

19,490,722 11,855,980 5,370,104 375,755

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทไีม่ใช ่เงนิสด

รายการทีไมใ่ช่เงินสดทีมีสาระสาํคญัสาํหรบังวดสนิสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

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

ซือทีดนิ อาคารและอปุกรณโ์ดยยงัไมช่าํระเงิน 173,532 347,321 22,841 -

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตลุำคม พ.ศ. 2531 และมีที่อยู่ที่ไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี ้
 
กรุงเทพฯ :  88 อำคำรเดอะปำรค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110  
พทัยำ : 218/2-4 หมู่ 10 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรอื อ.บำงละมงุ จ.ชลบรุ ี20260  
 
เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษัิทและบรษัิทย่อยวำ่ “กลุม่กิจกำร” 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลักในดำ้นกำรลงทุน กำรประกอบกิจกำรโรงแรม  ภัตตำคำร และกำรจัดจ ำหน่ำยและผลิตสินคำ้  
กลุ่มกิจกำรประกอบกิจกำรส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจกำรในประเทศต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปยุโรป  
ประเทศสิงคโปร ์ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน ประเทศสำธำรณรฐัมลัดีฟส ์ประเทศสำธำรณรฐัอำหรบัเอมิเรต็ส ์ประเทศศรลีงักำ 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบรำซิล และ ประเทศตำ่ง ๆ ในทวีปแอฟรกิำใต ้เป็นตน้ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินรวมและขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลนีแ้สดงในสกุลเงินบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุ
เป็นอย่ำงอื่น 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมัติใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ของบรษัิทเมื่อวนัที่ 13 สิงหำคม พ.ศ. 2563 
 

2 เหตุกำรณส์ ำคัญระหว่ำงงวดทีร่ำยงำน 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุกำรณ์
ดงักลำ่วมีผลตอ่สภำพเศรษฐกิจโดยรวม 
 
ธุรกิจโรงแรม 
 
ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ทัง้ในประเทศไทยและแต่ละภูมิภำคเริ่มกลบัมำเปิดใหบ้ริกำรในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2563 
ในขณะที่โรงแรมในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดย์งัเปิดใหบ้รกิำรตลอดช่วงกำรระบำดของโรค 
 
ธุรกิจอำหำร 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2563 ธุรกิจรำ้นอำหำรในประเทศไทยไดเ้ริ่มกลบัมำเปิดใหบ้ริกำรเกือบทัง้หมด และยงัคง
มุ่งเนน้กำรขำยผ่ำนบริกำรจดัส่งอำหำรและซือ้กลบับำ้นอย่ำงต่อเน่ือง 
 
ในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน หลังจำกรำ้นอำหำรส่วนใหญ่ปิดให้บริกำรชั่วครำวในเดือนกุมภำพันธ์อันเน่ืองจำก
สถำนกำรณไ์วรสัระบำดรุนแรง กลุม่กิจกำรไดก้ลบัมำเปิดรำ้นอำหำรสว่นใหญ่แลว้ตัง้แตต่น้เดือนมีนำคม 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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2 เหตุกำรณส์ ำคัญระหว่ำงงวดทีร่ำยงำน (ต่อ) 
 
ธุรกิจจ ำหน่ำย 
 
ธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้เริ่มเปิดใหบ้ริกำรเกือบทั้งหมดในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2563 และยังคงมุ่งเน้นที่กำรขำยผ่ำนช่องทำง 
อีคอมเมิรซ์ 
 
ส ำหรบัทุกหน่วยงำนธุรกิจ กลุ่มกิจกำรใหค้วำมสนใจอย่ำงใกลช้ิดต่อสถำนกำรณ์ COVID-19 และประเมินผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนรวมถึงวำงกลยทุธท์ี่เหมำะสม 
 

3 เกณฑใ์นกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทยฉบับที่ 34  
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเก่ียวกบัรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใตพ้ระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลนีค้วรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงินของรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ตวัเลขที่น  ำมำแสดงเปรยีบเทียบไดม้ีกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อใหเ้ปรียบเทียบไดถ้ึงกำรแสดงรำยกำรที่เปลี่ยนไปในปีปัจจบุนั  
และใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะที่แทจ้รงิของรำยกำร มีดงัต่อไปนี ้
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ตำมที ่

รำยงำนไว้เดิม 
จัดประเภท 
รำยกำรใหม ่

จัดประเภท
ใหม ่

ตำมที ่
รำยงำนไว้เดิม 

จัดประเภท 
รำยกำรใหม ่

จัดประเภท
ใหม ่

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
งบก ำไรขำดทุนส ำหรับ 
   งวดสำมเดอืนสิน้สุด    

   

   วันที ่30 มิถุนำยน  
   พ.ศ. 2562    

   

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 5,461,458 (358,838) 5,102,620 523,855 (362,222) 161,633 
(ก ำไร) ขำดทนุอื่น - สทุธิ - 358,838 358,838 - 362,222 362,222 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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3 เกณฑใ์นกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ตำมที ่

รำยงำนไว้เดิม 
จัดประเภท 
รำยกำรใหม ่

จัดประเภท
ใหม ่

ตำมที ่
รำยงำนไว้เดิม 

จัดประเภท 
รำยกำรใหม ่

จัดประเภท
ใหม ่

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

งบก ำไรขำดทุนส ำหรับ 
   งวดหกเดอืนสิน้สุด   
   วันที ่30 มิถุนำยน  
   พ.ศ. 2562 

      

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 11,105,909 (543,735) 10,562,174 913,215 (573,759) 339,456 
(ก ำไร) ขำดทนุอื่น - สทุธิ - 543,735 543,735 - 573,759 573,759 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินรวมและขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
ภำษำไทยที่จดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนือ้ควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบำยกำรบัญชีที่ใชใ้นกำรจัดท ำขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบญัชีที่ใชใ้นกำรจัดท ำ  
งบกำรเงินส ำหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี ้ 
 
1) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่มำถือปฏิบตัิ 
2) กำรน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 

(มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19) ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี มำถือปฏิบตัิส  ำหรบัรอบระยะเวลำ
รำยงำนสิน้สดุภำยในช่วงเวลำระหวำ่งวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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4 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจกำรไดเ้ลือกปฏิบตัิตำมมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนำ 2019 ดงัต่อไปนี ้
 
(ก) ไม่น ำขอ้มลูเก่ียวกบัสถำนกำรณ ์COVID-19 มำเป็นขอ้บ่งชีใ้นกำรดอ้ยค่ำและไม่น ำมำกระทบต่อกำรพยำกรณท์ำงกำรเงิน

ในอนำคตที่ใชป้ระกอบกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์ค่ำควำมนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ภำยใต้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 36 เรื่อง กำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์และกำรกลบัรำยกำรสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

(ข) ไม่น ำขอ้มลูที่มีกำรคำดกำรณไ์ปในอนำคต (Forward looking information) มำใชใ้นกำรพิจำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดิต 
ที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ำรคำ้ที่ใชก้ำรประมำณกำรผลขำดทนุดำ้นเครดิตภำยใตว้ิธีกำรอย่ำงง่ำย 

(ค) ส ำหรับกำรยกเว้นและส่วนลดค่ำเช่ำที่ได้รบัจำกเหตุกำรณ์ COVID-19 กลุ่มกิจกำรกำรลดหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำ 
ตำมสดัส่วนระหวำ่งงวดที่กลุม่กิจกำรไดร้บักำรยกเวน้และสว่นลดคำ่เช่ำ นอกจำกนี ้กลุม่กิจกำรกลบัรำยกำรคำ่ตดัจ ำหน่ำย
ของสิทธิกำรใชส้ินทรพัยแ์ละค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ของหนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงกำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำ 
และกำรกลบัรำยกำรที่รบัรูผ้่ำน (ก ำไร) ขำดทุนอื่น แทนกำรปรบัปรุงมูลค่ำสินทรพัยส์ิทธิกำรใชแ้ละวดัมูลค่ำหนีส้ินตำม
สัญญำเช่ำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำใหม่ แทนกำรปรบัปรุงมูลค่ำสินทรพัยส์ิทธิกำรใช้และวัดมูลค่ำหนีส้ินตำม
สญัญำเช่ำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำใหม่ 

(ง) วดัมลูค่ำเงินลงทนุในตรำสำรทนุที่ไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชีดว้ยมลูค่ำเดียวกบัมลูค่ำ
ยตุิธรรมของเงินลงทนุดงักลำ่ว ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

 
5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถอืปฏิบัตแิละกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

 
กลุ่มกิจกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และที่เก่ียวกับ
สัญญำเช่ำ (TFRS 16) โดยปรบัปรุงย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไม่ได้ท ำกำรปรบัปรุงย้อนหลัง 
งบกำรเงินที่แสดงเปรียบเทียบส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทำงที่สำมำรถกระท ำได้ตำมข้อก ำหนด 
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำว ทั้งนีก้ลุ่มกิจกำรไดท้ ำกำรปรบัปรุงรำยกำรและจัดประเภทรำยกำร ใหม่ 
ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ในยอดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินจำกกำรปรบัใชก้ลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกับ
เครื่องมือทำงกำรเงิน (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมีดงันี ้



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถอืปฏิบัติและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 
 

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 ์     
     

สินทรัพยห์มุนเวยีน     
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 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     
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 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) - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่ 
   กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 

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

รวมสินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 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 ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถอืปฏิบัตแิละกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 
 

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 

     

หนีส้ินและส่วนของเจ้ำของ     
     

หนีส้ินหมุนเวียน     
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 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 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 23,520,387 3,742 12,363,658 35,887,787 

     
หนีส้ินไม่หมุนเวยีน     
หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำ 15,841 - 75,654,221 75,670,062 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน - 883,345 - 883,345 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 24,144,264 107,999 698,531 24,950,794 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 4,855,411 (35,613) (40,027) 4,779,771 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 29,015,516 955,731 76,312,725 106,283,972 
     

รวมหนีส้นิ 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 

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจำ้ของ (9,470,039) (41,675) - (9,511,714) 

รวมส่วนผู้เป็นเจำ้ของ 
   ของบริษัทใหญ่ 

 
31,446,411 

 
(679,158) 

 
(2,432,477) 

 
28,334,776 

สว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 10,406,596 (1) (216,129) 10,190,466 

รวมส่วนของเจ้ำของ 41,853,007 (679,159) (2,648,606) 38,525,242 
     

รวมหนีส้นิและสว่นของเจ้ำของ 94,388,910 280,314 86,027,777 180,697,001 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถอืปฏิบัตแิละกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 
 

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 ์     
     

สินทรัพยห์มุนเวยีน     
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 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) - - 
ค่ำเช่ำจ่ำยลว่งหนำ้ 9,240 - (9,240) - 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ - - 393,733 393,733 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - - 1,892 1,892 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น 2,167,485 (2,132,416) - 35,069 

รวมสินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 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 ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถอืปฏิบัตแิละกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ตอ่) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 
 

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 
     

หนีส้ินและส่วนของเจ้ำของ     
     

หนีส้ินหมุนเวียน     
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 713,649 2,112 (4,000) 711,761 
หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำ 
   ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
- 

 
- 

 
158,513 

 
158,513 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 28,824 1,630 - 30,454 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 742,473 3,742 154,513 900,728 

     
หนีส้ินไม่หมุนเวยีน     
หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำ - - 625,800  625,800 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน - 788,197 - 788,197 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 200,138 107,999 - 308,137 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 200,138 896,196 625,800 1,722,134 

     

รวมหนีส้นิ 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 
     

รวมหนีส้นิและสว่นของเจ้ำของ 6,859,221 1,761,118 776,744 9,397,083 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถอืปฏิบัตแิละกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ตอ่) 
 
กำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธี
ปฏิบัตทิำงบัญชีของกลุ่มกิจกำรทีเ่ป็นสำระส ำคัญในเรื่องดังต่อไปนี ้
 
กำรจัดประเภทหนีสิ้นทำงกำรเงนิและส่วนของเจ้ำของ 
 
เครื่องมือทำงกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้ออกตอ้งจัดประเภทเป็นหนีส้ินทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุน โดยพิจำรณำภำระผูกพัน  
ตำมสญัญำ  
 

- หำกกลุม่กิจกำรมีภำระผกูพนัตำมสญัญำที่จะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรพัยท์ำงกำรเงินอื่นใหก้บักิจกำรอื่น โดยไม่สำมำรถ
ปฏิเสธกำรช ำระหรือเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนดได้นั้น เครื่องมือทำงกำรเงินนั้นจะจัดประเภทเป็นหนีส้ิน 
ทำงกำรเงิน เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกิจกำรเองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนที่คงที่ 
แลกเปลี่ยนกบัจ ำนวนเงินที่คงที่ 

- หำกกลุม่กิจกำรไม่มีภำระผกูพนัตำมสญัญำ หรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผกูพนัตำมสญัญำไปได ้เครื่องมือทำงกำรเงิน
ดงักลำ่วจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทนุ 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลำ้ยทนุจ ำนวน 23,788 ลำ้นบำท ซึ่งปัจจบุนัไดแ้สดงอยู่ในส่วน
ของเจำ้ของ ซึง่ตำมเงื่อนไขของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงินนัน้ กลุม่กิจกำรจะตอ้ง
แสดงรำยกำรหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ำยทุนจ ำนวนดังกล่ำวเป็นหนี้สินทำงกำรเงิน ทั้งนี ้สภำวิชำชีพบัญชีฯได้ออกประกำศ 
สภำวิชำชีพบัญชีที่ 95/2562 เพื่อเป็นกำรผ่อนผันกำรจัดประเภทหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ำยทุนที่ออกและไดร้บัช ำระก่ อนวันที่  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เป็นสว่นหนึ่งของสว่นของเจำ้ของไดจ้นถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565  
 
กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำของเงนิลงทุนในตรำสำรทุน (เดมิจัดประเภทเป็นเงนิลงทุนทั่วไป) 
 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่กลุ่มกิจกำรถือจะตอ้งจัดกลุ่มเป็น 2 ประเภทตำมกำรวัดมูลค่ำ (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได)้ คือ 
จัดเป็นประเภท ก) มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือ ข) มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งจะไม่สำมำรถ  
จดัประเภทใหม่ไปยงัก ำไรหรอืขำดทนุในภำยหลงั 
 
ปัจจบุนักลุ่มกิจกำรมีเงินลงทนุในตรำสำรทนุที่แสดงดว้ยวิธีรำคำทนุจ ำนวน 127 ลำ้นบำท โดยเงินลงทนุในตรำสำรทนุดงักล่ำว
จะตอ้งวดัมลูค่ำใหม่ตำมวิธีมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถอืปฏิบัตแิละกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 
กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำของสินทรัพยอ์นุพนัธท์ำงกำรเงนิและหนีสิ้นอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยกำรสญัญำอนพุนัธเ์มื่อเริ่มแรกดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัที่เขำ้ท ำสญัญำและวดัมลูค่ำต่อมำในภำยหลงัดว้ย
มลูค่ำยุติธรรม ณ วันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กำรบัญชีส ำหรบักำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลงัขึน้อยู่กับว่ำ  
กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดใหส้ญัญำอนุพันธ์ดังกล่ำวเป็นเครื่องมือที่ใชป้้องกันควำมเสี่ยงหรือไม่ รวมทัง้ลกัษณะของรำยกำรที่มี  
กำรปอ้งกนัควำมเสี่ยง 
 
เครื่องมือทำงกำรเงิน เช่น กำรแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ กำรแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัรำดอกเบีย้ และกำรซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ถูกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน สินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่เก่ียวขอ้งถูกจัดประเภทและแสดงไวใ้น “สินทรพัย์
อนพุนัธท์ำงกำรเงิน” และ “หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน” 
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรอนพุนัธท์ำงกำรเงิน จ ำนวน 3,922 ลำ้นบำท และ 883 ลำ้นบำท ไดจ้ดัประเภทใหม่
จำกสินทรพัยแ์ละหนีส้ินอื่นไปยงัสินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงินและหนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงินตำมล ำดบั 
 
กำรด้อยค่ำ 
 
ขอ้ก ำหนดทำงบัญชีใหม่เก่ียวกับกำรรบัรูร้ำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ท ำใหก้ลุ่มกิจกำรตอ้งพิจำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุน  
ดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ณ วนัที่รบัรูเ้ริ่มแรกและในรอบระยะเวลำบญัชีถดัไป ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำร
รบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นจ ำนวน 1,195 ลำ้นบำท และของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั
จ ำนวน 308 ลำ้นบำท โดยรบัรูก้ำรปรบัปรุงเมื่อเริ่มน ำมำตรฐำนมำใชค้รัง้แรกในก ำไรสะสมตน้งวด  
 
กำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำมำถอืปฏิบัตมีิผลกระทบต่อวิธีปฏิบัตทิำงบัญชี
ของกลุ่มกิจกำรทีเ่ป็นสำระส ำคัญในเรื่องดังต่อไปนี ้
 
กลุ่มกิจกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิ โดยกำรรบัรูห้นีส้ินตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำที่ไดเ้คยถกูจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำ
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี ้หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น  ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิ
ดังกล่ำวจะรบัรูด้้วยมูลค่ำปัจจุบันของหนี้สินที่จะต้องช ำระ คิดลดด้วยอัตรำกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
โดยอตัรำกูย้ืมสว่นเพ่ิมถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัที่กลุม่กิจกำรน ำมำใชใ้นกำรคิดลดดงักลำ่วอยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 3.00 ถึงรอ้ยละ 12.76 
 
ส ำหรบัสญัญำเช่ำที่เดิมกลุ่มกิจกำรไดร้บัรูเ้ป็นสญัญำเช่ำกำรเงินนั้น จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำ
กำรเงินและหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น  ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสินทรพัยส์ิทธิกำรใชแ้ละหนีส้ิน
ตำมสญัญำเช่ำ ทั้งนี ้กลุ่มกิจกำรจะเริ่มน ำขอ้ก ำหนดของกำรรบัรูร้ำยกำรภำยใต ้TFRS 16 มำถือปฏิบัติกับรำยกำรดังกล่ำว
ภำยหลงัวนัที่ถือปฏิบตัิครัง้แรก 
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ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เฉพำะกิจกำร 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่ไดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

 
96,435 

 
848 

หกั: ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้ืมสว่นเพ่ิมของผูเ้ช่ำ  
    ณ วนัที่น  ำใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
(6,537) 

 
(64) 

บวก:  หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินที่ไดร้บัรู ้ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 27 - 
หกั: สญัญำเช่ำระยะสัน้ที่รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเสน้ตรง  (926) - 
หกั: สญัญำเช่ำซึง่สินทรพัยอ์ำ้งอิงมีมลูค่ำต ่ำที่รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำย 

   ตำมวิธีเสน้ตรง  
 

(11) 
 

- 
หกั: สว่นของคำ่บริหำรที่ไดม้ำรวมอยู่ในค่ำเช่ำ  (694) - 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 88,294 784 

   
   หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - สว่นที่หมนุเวียน 12,624 162 

   หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - สว่นที่ไม่หมนุเวียน 75,670 622 

 
กลุ่มกิจกำรรบัรูส้ินทรพัยส์ิทธิกำรใชท้ี่เป็นกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยเ์สมือนหนึ่งว่ำกลุ่มกิจกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิตัง้แต่ 
วันเริ่มตน้สัญญำเช่ำนั้น และกลุ่มกิจกำรรบัรูส้ินทรพัยส์ิทธิกำรใชป้ระเภทอื่น ๆ ดว้ยจ ำนวนเดียวกับหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ 
ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงินค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ หรือ ค่ำเช่ำค้ำงช ำระที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่  
31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี ้กลุ่มกิจกำรไม่มีสญัญำเช่ำที่เป็นสญัญำที่สรำ้งภำระที่ตอ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้
ณ วนัที่น  ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก  
 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใชท้ี่รบัรูน้ัน้ เป็นกำรเช่ำสินทรพัยด์งัต่อไปนี ้
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 มิถุนำยน  
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

30 มิถุนำยน  
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ที่ดินและอสงัหำรมิทรพัย ์ 87,861 85,891 414 391 
อปุกรณ ์ 125 2 - 3 
ยำนพำหนะ 35 28 7 - 
รวมสินทรัพยส์ทิธิกำรใช ้ 88,021 85,921 421 394 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถอืปฏิบัตแิละกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 
วิธีผ่อนปรนในทำงปฏิบัตทิีก่ลุ่มกิจกำรเลือกใช้ 
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเช่ำที่กิจกำรมีอยู่ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไดเ้ลือกใช้
วิธีผ่อนปรนในทำงปฏิบตัิตำมมำตรฐำนดงันี ้
 
• ใชอ้ตัรำคิดลดอตัรำเดียวส ำหรบักลุม่สญัญำเช่ำสินทรพัยอ์ำ้งอิงที่มีลกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอย่ำงสมเหตสุมผล 
• พิจำรณำวำ่สญัญำเช่ำเป็นสญัญำที่สรำ้งภำระหรอืไม่ตำมกำรประเมินก่อนน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิ 
• ถือวำ่สญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่มีอำยสุญัญำเช่ำคงเหลือนอ้ยกว่ำ 12 เดือนนบัจำกวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเช่ำ

ระยะสัน้ 
• ไม่รวมตน้ทนุทำงตรงเริ่มแรกในกำรวดัมลูค่ำสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้
• ใชข้อ้เท็จจริงที่ทรำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีที่สญัญำใหส้ิทธิเลือกขยำยอำยสุญัญำเช่ำหรือยกเลิก

สญัญำเช่ำ 
• เลือกที่จะไม่พิจำรณำใหม่ว่ำสัญญำต่ำง ๆ เขำ้เง่ือนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตำมกำรพิจำรณำของ

มำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 

 
นโยบำยกำรบัญชีที่เปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน 
และมำตรฐำนเรื่องสัญญำเช่ำมำถอืปฏิบัต ิ 
 
เงนิลงทุนและสินทรัพยท์ำงกำรเงนิอื่น 
 

การจดัประเภทและการวดัมูลคา่ 
 
ตัง้แตว่นัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุม่กิจกำรจดัประเภทสินทรพัยท์ำงกำรเงิน โดยแบง่เป็นแตล่ะประเภทดงันี ้
- สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ (FVPL) หรือดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไร

ขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) 
- สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำดว้ยวิธีรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
 

กลุ่มกิจกำรรบัรูส้ินทรพัยท์ำงกำรเงินในวันซือ้ขำยดว้ยมูลค่ำยุติธรรม บวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเก่ียวขอ้งโดยตรงกับ  
กำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยท์ำงกำรเงิน ยกเวน้สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ซึ่งกลุ่มกิจกำรจะรบัรู ้
ตน้ทนุกำรท ำรำยกำรในก ำไรหรอืขำดทนุ 
 

กลุ่มกิจกำรพิจำรณำลักษณะของกระแสเงินสดโดยรวมของสินทรพัย์ทำงกำรเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝง (Embedded derivatives)  
เพื่อพิจำรณำวำ่เขำ้เง่ือนไขกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงินตน้และดอกเบีย้หรือไม ่
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ตรำสำรทุน 
 

กลุ่มกิจกำรจดัประเภทเงินลงทนุในตรำสำรทนุเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมลูค่ำ (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได)้ คือ ก) มลูค่ำยตุิธรรม
ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ หรอื ข) มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นซึ่งจะไม่สำมำรถรบัรูไ้ปยงัก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั 
โดยกลุ่มกิจกำรพิจำรณำกำรวัดมูลค่ำดังกล่ำวในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกัน ส ำหรบัเงินปันผลจำกตรำสำรทุน
ดงักลำ่วจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทนุและแสดงรวมอยู่ในรำยไดอ้ื่น 
 
กำรด้อยค่ำ 
 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรตอ้งพิจำรณำและรบัรูผ้ลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ โดยรวมกำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสินทรพัยท์ำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรหนีท้ี่วดัมลูค่ำดว้ยวิธีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นและดว้ยวิธีรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย ซึ่งวิธีกำรวดัมลูค่ำผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำนัน้ ขึน้อยู่กบัว่ำมีกำรเพิ่มขึน้
ของควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตของสินทรพัยห์รือไม่ ยกเวน้กำรดอ้ยค่ำของลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น ซึ่งกลุ่มกิจกำรเลือกใชว้ิธีกำร
อย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 

ทัง้นี ้กลุ่มกิจกำรเลือกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี 
มำถือปฏิบตัิโดยมีรำยละเอียดในหมำยเหต ุ4 
 
สัญญำค ำ้ประกันทำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูส้ัญญำค ำ้ประกันทำงกำรเงินเป็นหนีส้ินทำงกำรเงินเมื่อใหก้ำรค ำ้ประกันดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และวัดมูลค่ำ  
ในภำยหลงัดว้ยมลูค่ำที่สงูกว่ำระหว่ำง ก) จ ำนวนเงินค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของสญัญำค ำ้ประกนัและ 
ข) จ ำนวนเงินที่รบัรูเ้มื่อเริ่มแรกหกัดว้ยจ ำนวนเงินสะสมของรำยไดท้ี่รบัรู ้
 
อนุพันธท์ำงกำรเงนิทีใ่ช้ป้องกันควำมเส่ียง 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยกำรสญัญำอนพุนัธเ์มื่อเริ่มแรกดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัที่เขำ้ท ำสญัญำและวดัมลูค่ำต่อมำในภำยหลงัดว้ย
มลูค่ำยุติธรรม ณ วันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กำรบัญชีส ำหรบักำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลงัขึน้อยู่กับ ว่ำ 
กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดใหส้ญัญำอนุพันธ์ดังกล่ำวเป็นเครื่องมือที่ใชป้้องกันควำมเสี่ยงหรือไม่ รวมทัง้ลกัษณะของรำยกำรที่มี 
กำรปอ้งกนัควำมเสี่ยง กลุม่กิจกำรก ำหนดใหส้ญัญำอนพุนัธส์ว่นหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ใชป้อ้งกนัควำมเสี่ยง ดงัต่อไปนี ้ 
 
- กำรป้องกันควำมเสี่ยงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท์รพัยห์รือหนีส้ินที่รบัรูร้ำยกำรแลว้ หรือสญัญำผูกมัดที่ยงัไม่ไดร้บัรู ้

รำยกำร (กำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงในมลูค่ำยตุิธรรม) 
- กำรป้องกันควำมเสี่ยงส่วนที่เก่ียวขอ้งกับกระแสเงินสดของรำยกำรสินทรพัยห์รือหนีส้ินที่รบัรูร้ำยกำรแลว้ หรือรำยกำร  

ที่คำดกำรณท์ี่มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสงูมำก (กำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด) 
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ณ วนัที่รบัรูค้วำมสมัพันธใ์นกำรป้องกันควำมเสี่ยง กลุ่มกิจกำรมีกำรจัดท ำเอกสำรที่ระบุควำมสมัพันธท์ำงเศรษฐกิจระหว่ำง
เครื่องมือที่ใชป้อ้งกนัควำมเสี่ยงและรำยกำรที่มีกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยง ซึง่รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของเครื่องมือที่
ใชป้อ้งกนัควำมเสี่ยงที่คำดวำ่จะชดเชยกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของรำยกำรที่มีกำรป้องกนัควำมเสี่ยง กลุม่กิจกำรจดัท ำ
เอกสำรเก่ียวกับวัตถุประสงคข์องกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกลยุทธ์ที่น  ำมำใชใ้นกำรจัดกำรกับรำยกำรที่มีควำมเสี่ยง มูลค่ำ
ยุติธรรมของสัญญำอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยงได้มีกำรจัดประเภทเป็นสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนหรือหนีส้ินไม่หมุนเวียน 
เมื่อระยะเวลำจนถึงวันครบก ำหนดของรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงมีจ ำนวนมำกกว่ำ 12 เดือน และจัดประเภทเป็น
สินทรพัยห์มนุเวียนหรือหนีส้ินหมนุเวียนเมื่อระยะเวลำจนถึงวนัครบก ำหนดของรำยกำรที่มีกำรป้องกนัควำมเสี่ยงมีจ ำนวนไม่เกิน 
12 เดือน  
 
กลุม่กิจกำรรบัรูส้ว่นที่มีประสิทธิผลของกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมของสญัญำอนพุนัธซ์ึง่มีกำรก ำหนดและเขำ้เง่ือนไขของ
กำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสดในส ำรองกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสดซึ่งรวมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุน้ และรบัรู ้
ก ำไรหรือขำดทุนที่เก่ียวขอ้งกับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลในก ำไรหรือขำดทุนทันทีที่เกิดขึน้ ซึ่งแสดงรวมอยู่ในรำยกำรก ำไรหรือ
ขำดทนุอื่น 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูส้่วนต่ำงอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศที่เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรที่มีกำรป้องกนัควำมเสี่ยง เป็นก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่นในสว่นของส ำรองตน้ทนุในกำรป้องกนัควำมเสี่ยงซึง่แสดงรวมอยู่ในสว่นของผูถื้อหุน้ และตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำ
ของกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงในงบก ำไรหรอืขำดทนุ  
 
จ ำนวนที่สะสมในส่วนของผูถื้อหุน้จะมีกำรจดัประเภทรำยกำรเป็นก ำไรหรือขำดทนุในงวดที่กลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยกำรที่มีกำรป้องกนั
ควำมเสี่ยงเป็นก ำไรหรอืขำดทนุ 
 
เมื่อเครื่องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยงนั้นสิน้สุดอำยุ มีกำรจ ำหน่ำยหรือยกเลิก หรือเมื่อกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว 
ไม่เขำ้เง่ือนไขของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง กลุ่มกิจกำรจะจัดประเภทรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนและตน้ทุนในกำรป้องกัน  
ควำมเสี่ยงที่สะสมและเคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้จนกระทั่งเกิดรำยกำรที่คำดกำรณ์ หรือ เมื่อรำยกำรที่คำดกำรณ ์
ไม่คำดว่ำจะเกิดอีกต่อไป กลุ่มกิจกำรจะจัดประเภทรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนและตน้ทุนในกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่สะสมและ  
เคยแสดงรวมไวใ้นสว่นของผูถื้อหุน้เป็นก ำไรหรอืขำดทนุทนัที 
 
นโยบำยกำรบัญชีทีเ่ปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกี่ยวกับมำตรฐำนเรื่องสัญญำเช่ำ
มำถอืปฏิบัติ  
 
กลุม่กิจกำรมีสญัญำเช่ำที่ดิน อำคำร อปุกรณ ์และรถยนต ์โดยสญัญำเช่ำสว่นใหญ่จะมีระยะเวลำกำรเช่ำคงที่จ  ำนวน 3 ถึง 60 ปี 
โดยบำงสญัญำมีเง่ือนไขใหส้ำมำรถต่อสญัญำได ้ 
 
ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไดจ้ัดประเภทสัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นสัญญำเช่ำประเภทสัญญำเช่ำ
กำรเงิน และสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยค่ำเช่ำที่จ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน สทุธิจำกเงินจูงใจตำมสญัญำเช่ำที่ไดร้บัจำก
ผูใ้หเ้ช่ำ จะรบัรูต้ำมวิธีเสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถอืปฏิบัตแิละกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

ตั้งแต่วันที่  1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรรับรูส้ัญญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ  
เป็นสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้และหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช  ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนีส้ินและตน้ทนุทำงกำรเงิน 
โดยตน้ทนุทำงกำรเงินจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทนุตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบีย้คงที่จำกยอดหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ
ที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสินทรพัยส์ิทธิกำรใชต้ำมวิธีเสน้ตรงตำมอำยุที่สัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสินทรพัยแ์ละ
ระยะเวลำกำรเช่ำ 
 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยเกณฑม์ลูค่ำปัจจบุนั มลูค่ำปัจจบุนัของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ย 
 

• ค่ำเช่ำคงที่สทุธิดว้ยเงินจงูใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรที่อำ้งอิงจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำที่คำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลือ 
• รำคำสิทธิเลือกซือ้หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตสุมผลที่กลุม่กิจกำรจะใชส้ิทธิ และ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลิกสญัญำ หำกอำยขุองสญัญำเช่ำสะทอ้นถึงกำรที่กลุม่กิจกำรคำดวำ่จะยกเลิกสญัญำนัน้ 
 

กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบีย้โดยนัยตำมสัญญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบีย้โดยนัยได ้ 
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดดว้ยอตัรำกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่ำ ซึ่งก็คืออตัรำที่สะทอ้นถึงกำรกูย้ืม เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสินทรพัยท์ี่มีมูลค่ำ
ใกลเ้คียงกนั ในสภำวะเศรษฐกิจ อำยสุญัญำ และเงื่อนไขที่ใกลเ้คียงกนั 
 

สินทรพัยส์ิทธิกำรใชจ้ะรบัรูต้ำมทนุ ซึง่ประกอบไปดว้ย 
 

• รบัรูต้ำมจ ำนวนเริ่มแรกของ หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ  
• รวมถึงคำ่เช่ำจ่ำยที่ไดช้  ำระก่อนเริ่ม หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สทุธิจำกเงินจงูใจที่ไดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
• ตน้ทนุทำงตรงเริ่มแรก และ 
• ตน้ทนุกำรปรบัสภำพสินทรพัย ์ 
 

โดยค่ำเช่ำที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสินทรพัยท์ี่มีมลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเสน้ตรง สญัญำเช่ำ
ระยะสัน้คือสญัญำเช่ำที่มีอำยุสญัญำเช่ำนอ้ยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 เดือน สินทรพัยท์ี่มีมลูค่ำต ่ำประกอบดว้ย อุปกรณ์ไอที และ
อปุกรณส์ ำนกังำนขนำดเล็ก 

 

6 กำรประมำณกำร 
 

ในกำรจัดท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติที่มีผลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบัญชีมำใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึน้จริงอำจจะแตกต่ำงจำก 
กำรประมำณกำร 
 

ในกำรจัดท ำขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ดุลยพินิจที่ส  ำคญัที่จัดท ำโดยผูบ้ริหำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
และแหล่งที่มำของขอ้มลูที่ส  ำคัญในกำรประมำณกำรที่มีควำมไม่แน่นอนเป็นวิธีกำรเดียวกันกับที่ใชใ้นงบกำรเงินรวมส ำหรบั 
ปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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7 กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรม 
 

ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงถึงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำและรบัรูด้ว้ยมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม (ล้ำนบำท) 

 ข้อมูลระดับที ่1 ข้อมูลระดับที ่2 ข้อมูลระดับที ่3 รวม 
     

ณ วันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563     

สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ     
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ  
   (จดัประเภทอยูใ่นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น) - - 71 71 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น  
   (จดัประเภทอยูใ่นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น) 21 - 106 127 

สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน - 2,922 - 2,922 
     

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 21 2,922 177 3,120 

     

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ     

หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน - 1,450 - 1,450 
     

รวมหนีส้ินทำงกำรเงิน - 1,450 - 1,450 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (ล้ำนบำท) 

 ข้อมูลระดับที ่1 ข้อมูลระดับที ่2 ข้อมูลระดับที ่3 รวม 
     

ณ วันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563     

สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ     
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น  
   (จดัประเภทอยูใ่นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น) 19 - - 19 

สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน - 2,831 - 2,831 
     

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 19 2,831 - 2,850 
     

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ     

หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน - 1,321 - 1,321 
     

รวมหนีส้ินทำงกำรเงิน - 1,321 - 1,321 
 

มลูค่ำยตุิธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินในระดบั 1 ค ำนวณจำกรำคำปิดของหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง โดยอำ้งอิงจำกตลำดที่มีสภำพคลอ่ง 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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7 กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรม (ต่อ) 
 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุตธิรรมระดับที ่2  
 
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศค ำนวณโดยใชอ้ัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหนำ้ที่ก  ำหนดไวใ้นตลำดที่มีกำร  
ซือ้ขำยคล่อง มลูค่ำยตุิธรรมของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ถกูก ำหนดจำกอตัรำดอกเบีย้ล่วงหนำ้ซึ่งอำ้งอิงจำกเสน้อตัรำ
ผลตอบแทนที่สงัเกตได ้(observable yield curve) ผลกระทบของกำรคิดลดรำคำส ำหรบัตรำสำรอนพุนัธซ์ึ่งมีมลูค่ำยตุิธรรมอยู่
ในระดบั 2 ไม่มีสำระส ำคญั 
 
มลูค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนีค้  ำนวณจำกกระแสเงินสดตำมสญัญำ คิดลดดว้ยอัตรำอำ้งอิงจำกรำคำตลำดของ  
ตรำสำรหนีอ้ื่นที่มีรำคำที่สำมำรถสงัเกตไดข้องคูส่ญัญำ 
 
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุตธิรรมระดับที ่3 
 
ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินของกลุ่มกิจกำรได้ใช้ผู้ประเมินอิสระ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนวิชำชีพและเป็นผู้มี
ประสบกำรณใ์นกำรประเมินมลูค่ำในสินทรพัยป์ระเภทเดียวกัน และอยู่ในท ำเลที่ตัง้เดียวกับหรือใกลเ้คียงกับสินทรพัยท์ี่ไดร้บั
กำรประเมินมลูค่ำดงักล่ำว ในกำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์  ำหรบักำรรำยงำนในงบกำรเงิน รวมถึงมลูค่ำยุติธรรม
ระดบัที่ 3 คณะท ำงำนนีไ้ดร้ำยงำนโดยตรงต่อผูบ้ริหำรสงูสดุทำงดำ้นกำรเงิน กำรประชุมระหว่ำงคณะท ำงำนกบัผูบ้ริหำรสงูสดุ
ทำงดำ้นกำรเงินกบักระบวนกำรประเมินมลูค่ำยตุธรรมไดจ้ดัขึน้อย่ำงนอ้ยหนึ่งครัง้ในแต่ละไตรมำสซึง่สอดคลอ้งกบัวนัที่รำยงำน
ไตรมำสของกลุม่กิจกำร 
 
ขอ้มลูที่ไม่สำมำรถสงัเกตไดท้ี่ส  ำคญัของล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยตุิธรรมระดบั 3 คืออตัรำคิดลดอำ้งอิงกบัโครงสรำ้งทำงกำรเงินของ
บริษัทและปัจจัยทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งผูบ้ริหำรเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม โดยบวกดว้ยอัตรำควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม อตัรำคิดลดที่ใชส้ะทอ้นถึงกำรประเมินสภำวะตลำดปัจจบุนัในเรื่องมลูค่ำของกำรเงินและปัจจยัควำมเสี่ยงที่เหมำะสม 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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7 กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรม (ต่อ) 
 
ตำรำงต่อไปนีแ้สดงมูลค่ำยุติธรรมและมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์ทำงกำรเงินและหนีส้ินทำงกำรเงินในแต่ละประเภท   
แตไ่ม่รวมถึงรำยกำรที่รำคำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมลูค่ำยตุิธรรม 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 

มูลค่ำยุตธิรรม
ผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทุน 

มูลค่ำยุตธิรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
รำคำทุน 

ตัดจ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบัญชี มูลค่ำยุตธิรรม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
      

ณ วันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563      
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      
   สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัดว้ย 
      มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 71 - - 71 71 
   สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัดว้ย 
      มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ 
         เบ็ดเสรจ็อื่น - 127 - 127 127 

   สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน 2,922 - - 2,922 2,922 

 
2,993 127 - 3,120 3,120 

      
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่ไม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 19,514 19,514 - 

   ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น - - 14,707 14,707 - 

 
- - 34,221 34,221 - 

      

หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      

   หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 1,450 - - 1,450 1,450 

 
1,450 - - 1,450 1,450 

      

หนีส้ินทำงกำรเงินที่ไม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      
   เงินกูย้ืม - - 127,173 127,173 - 

   หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - - 92,985 92,985 - 

 - - 220,158 220,158 - 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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7 กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรม (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำยุตธิรรม
ผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทุน 

มูลค่ำยุตธิรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทนุ

เบด็เสร็จอ่ืน 
รำคำทุน 

ตัดจ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบัญชี มูลค่ำยุตธิรรม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
      

ณ วันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563      
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ 
      เบ็ดเสรจ็อื่น - 19 - 19 19 

   สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน 2,831 - - 2,831 2,831 

 
2,831 19 - 2,850 2,850 

      

สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่ไม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 5,370 5,370 - 

   ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น - - 3,547 3,547 - 

 
- - 8,917 8,917 - 

      

หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      

   หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 1,321 - - 1,321 1,321 

 1,321 - - 1,321 1,321 

      

หนีส้ินทำงกำรเงินที่ไม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      
   เงินกูย้ืม - - 76,509 76,509 - 

   หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - - 754 754 - 

 - - 77,263 77,263 - 

 
 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

กลุ่มกิจกำรเปิดเผยส่วนงำนที่รำยงำนสี่ส่วนงำน ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมและสปำ ธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรำ้นอำหำรและธุรกิจคำ้ปลีก ส่วนงำนที่รำยงำนในปีปัจจบุนัแบ่งตำมส่วนงำนที่น  ำเสนอและ
ไดร้บักำรสอบทำนโดยผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำน โดยรวมสว่นงำนที่มีลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบรกิำรที่คลำ้ยคลงึกนัเขำ้ดว้ยกนัตำมที่เปิดเผยในขอ้มลูทำงกำรเงินรวม ดงัต่อไปนี ้
 

8.1 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 
 ส ำหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน (ล้ำนบำท) 

  ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง     
 ธุรกิจโรงแรมและสปำ กับธุรกิจโรงแรม 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 

รำยได้             
   รวมรำยได ้ 16,921 43,117 1,384 2,801 9,925 12,235 1,569 2,368 (183) (223) 29,616 60,298 
             

ต้นทุน             
   รวมตน้ทนุ (10,420) (23,054) (226) (690) (2,991) (3,299) (970) (1,323) - - (14,607) (28,366) 
             

ก ำไรข้ันต้นและรำยได้อื่น 6,501 20,063 1,158 2,111 6,934 8,936 599 1,045 (183) (223) 15,009 31,932 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร (6,433) (12,688) (1,110) (1,497) (5,324) (7,039) (639) (906) 183 223 (13,323) (21,907) 
ก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงนิ ภำษีเงนิได้             
   ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 68 7,375 48 614 1,610 1,897 (40) 139 - - 1,686 10,025 
คำ่เส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (8,032) (3,594) (127) (86) (1,462) (778) (147) (95) - - (9,768) (4,553) 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (3,219) (1,767) (171) (119) (299) (200) (31) (15) - - (3,720) (2,101) 
สว่นแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและกิจกำรรว่มคำ้ (141) 88 (1) (18) (243) 117 - - - - (385) 187 
ผลกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ (11,324) 2,102 (251) 391 (394) 1,036 (218) 29 - - (12,187) 3,558 
ภำษีเงินได ้ 1,470 (757) (77) (28) (105) (205) 23 (2) - - 1,311 (992) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (9,854) 1,345 (328) 363 (499) 831 (195) 27 - - (10,876) 2,566 
             

กำรรับรู้รำยได้             
   เมื่อปฏิบตัิตำมภำระที่ตอ้งปฏิบตัิเสรจ็สิน้ 96 144 821 1,983 8,760 10,756 1,569 2,343 - - 11,246 15,226 
   ตลอดช่วงเวลำที่ปฏิบตัิตำมภำระที่ตอ้งปฏิบตัิ 16,825 42,973 563 818 1,165 1,479 - 25 (183) (223) 18,370 45,072 

รวมรำยได้ 16,921 43,117 1,384 2,801 9,925 12,235 1,569 2,368 (183) (223) 29,616 60,298 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
8.2 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร ์

 ส ำหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน (ล้ำนบำท) 

  ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง     

 ธุรกิจโรงแรมและสปำ กับธุรกิจโรงแรม 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 

รำยได้             
ประเทศไทย 2,154 4,941 294 907 7,247 7,793 1,569 2,368 (183) (223) 11,081 15,786 
ทวีปยโุรป 10,616 30,081 - - 57 180 - - - - 10,673 30,261 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 1,822 2,675 - - 837 1,330 - - - - 2,659 4,005 
สำธำรณรฐัมลัดีฟสแ์ละกลุม่ประเทศตะวนัออกกลำง 681 1,155 - - 125 215 - - - - 806 1,370 
สำธำรณรฐัประชำชนจีน 2 25 8 1 979 1,768 - - - - 989 1,794 
กลุม่ประเทศละตินอเมรกิำ 1,082 2,989 - - - - - - - - 1,082 2,989 

อื่น ๆ 564 1,251 1,082 1,893 680 949 - - - - 2,326 4,093 

รวม 16,921 43,117 1,384 2,801 9,925 12,235 1,569 2,368 (183) (223) 29,616 60,298 

             

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ             
ประเทศไทย (835) 116 67 348 42 642 (195) 27 - - (921) 1,133 
ทวีปยโุรป (7,577) 428 - - (43) (17) - - - - (7,620) 411 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ (368) (43) - - 27 120 - - - - (341) 77 
สำธำรณรฐัมลัดีฟสแ์ละกลุม่ประเทศตะวนัออกกลำง 160 563 - - (12) 12 - - - - 148 575 
สำธำรณรฐัประชำชนจีน (11) 24 18 17 (260) 85 - - - - (253) 126 
กลุม่ประเทศละตินอเมรกิำ (602) 124 - - - - - - - - (602) 124 

อื่น ๆ (621) 133 (413) (2) (253) (11) - - - - (1,287) 120 

รวม (9,854) 1,345 (328) 363 (499) 831 (195) 27 - - (10,876) 2,566 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 

37 

9 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 
บรษัิทเป็นบรษัิทใหญ่ขัน้สดุทำ้ย เงินลงทนุที่มีสำระส ำคญัในบริษัทย่อย บรษัิทรว่มและกิจกำรรว่มคำ้เปิดเผยในหมำยเหต ุ11 
 
รำยกำรต่อไปนีเ้ป็นรำยกำรที่มีสำระส ำคญักบับคุคลหรอืกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 
 

 ส ำหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

บริษัทย่อย     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบรกิำร - - 19,018 30,506 
เงินปันผลรบั - - - 111,137 
ดอกเบีย้รบั - - 1,936,892 2,161,585 
รำยไดอ้ื่น - - 16,047 720 
กำรซือ้สินคำ้และบรกิำร - - (219) (567) 
ค่ำบรกิำรจ่ำย - - (25,391) (46,367) 
ดอกเบีย้จ่ำย - - (29,735) (26,664) 
     

บริษัทร่วม     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบรกิำร 56,654 255,123 - - 
เงินปันผลรบั - - 91,587 119,459 
ดอกเบีย้รบั 28,996 28,060 - - 
กำรซือ้สินคำ้และบรกิำร (57,929) (57,783) - - 
     

กิจกำรร่วมค้ำ     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบรกิำร 53,019 69,571 7,336 10,000 
ดอกเบีย้รบั 62,535 53,089 23,229 18,261 
กำรซือ้สินคำ้และบรกิำร (32,612) (42,492) - - 
     

กิจกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกัน     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบรกิำร 1,857 1,896 - - 
กำรซือ้สินคำ้และบรกิำร (51,217) (32,593) - - 
ค่ำบรกิำรจ่ำย (5,710) (12,880) - - 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น (15,601) (11,586) (7,482) (5,415) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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9 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 
ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรของกลุม่กิจกำรและเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 มีจ  ำนวน 181 ลำ้นบำท 
และ 48 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ (วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 : 172 ลำ้นบำท และ 68 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ) โดยค่ำตอบแทน
ดงักลำ่วเป็นผลประโยชนร์ะยะสัน้ ซึง่ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัและสวสัดิกำรอื่น 
 
ยอดค้ำงช ำระทีเ่กิดจำกกำรขำยและซือ้สินค้ำและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ก) ลูกหนีก้จิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั     
บรษัิทย่อย - - 3,438,587 1,506,826 
บรษัิทรว่ม 348,665 464,795 - 3,973 
กิจกำรรว่มคำ้ 471,022 521,594 89,195 62,534 

กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 866 2,474 14 966 

รวมลกูหนีกิ้จกำรที่เก่ียวขอ้งกนั  
   (หมำยเหต ุ10) 820,553 988,863 3,527,796 1,574,299 

     

ข) เจ้ำหนีก้ิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน    
บรษัิทย่อย  - - 33,416 21,581 
บรษัิทรว่ม 1,902 16,631 3 3 
กิจกำรรว่มคำ้ 18,039 15,676 - 161 

กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 22,017 32,475 293 13,455 

รวมเจำ้หนีกิ้จกำรที่เก่ียวขอ้งกนั     

   (หมำยเหต ุ14) 41,958 64,782 33,712 35,200 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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9 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ค) เงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั    
บรษัิทย่อย - - 118,804,410 113,003,327 
บรษัิทรว่ม 1,151,762 1,268,639 - - 

กิจกำรรว่มคำ้ 4,294,596 4,409,201 963,506 864,898 

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่     

   กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 5,446,358 5,677,840 119,767,916 113,868,225 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั สำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 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  - - 7,515,653 6,984,169 
รบัช ำระคืน - - (3,701,392) (26,997,453) 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
   ที่ยงัไม่เกิดขึน้ - - 1,986,822 (7,887,436) 

ยอดคงเหลอืปลำยงวด - - 118,804,410 113,003,327 
     

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

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

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 7,923 (89,161) - - 

ยอดคงเหลอืปลำยงวด 1,151,762 1,268,639 - - 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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9 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 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) - - - 

ยอดยกมำตน้งวดที่ปรบัปรุงแลว้ 4,225,855 4,587,185 864,898 617,081 
เพิ่มขึน้ 113,676 291,907 95,662 257,000 
รบัช ำระคืน (128,375) (216,615) - - 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
   ที่ยงัไม่เกิดขึน้ 2,946 (9,183) 2,946 (9,183) 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 80,494 (244,093) - - 

ยอดคงเหลอืปลำยงวด 4,294,596 4,409,201 963,506 864,898 

 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันเป็นเงินใหกู้้ยืมที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ  
มีอัตรำดอกเบีย้ตำมอัตรำตลำดซึ่งอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย์ เงินให้กู้ยืมดังกล่ำวมีก ำหนดช ำระคืน  
เมื่อทวงถำมแต่กลุ่มกิจกำรจะไม่เรียกช ำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่ำวในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำ เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม 
และกิจกำรรว่มคำ้เป็นไปตำมสญัญำผูถื้อหุน้ซึง่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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9 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ง) เงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั    

บรษัิทย่อย - - 4,594,368 4,338,917 

รวมเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำร     

    ที่เก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ15) - - 4,594,368 4,338,917 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมจำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 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 - - 810,071 2,427,394 
จ่ำยช ำระคืน - - (626,454) (150,959) 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
   ที่ยงัไม่เกิดขึน้ - - 71,834 (26,698) 

ยอดคงเหลอืปลำยงวด - - 4,594,368 4,338,917 

 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบริษัทย่อยเป็นเงินกูย้ืมที่ไม่มีหลกัประกนัในสกลุเงินบำทและสกลุเงินต่ำงประเทศ มีก ำหนดช ำระคืน 
เมื่อทวงถำม และมีอตัรำดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำดซึง่อำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย ์
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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10 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น - ยอดรวม 3,964,830 7,077,632 4,138 14,512 

หกั  ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (722,395) (420,001) (702) (92) 

ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น - สทุธิ 3,242,435 6,657,631 3,436 14,420 
สว่นของลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว     
   ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - สทุธิ 3,470,984 3,301,521 - - 
สว่นของลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำ     
   ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 569,307 - - - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยลว่งหนำ้ 889,211 1,104,858 10,645 9,472 
ลกูหนีอ้ื่น 3,041,697 3,501,144 5,119 28,105 

ลกูหนีกิ้จกำรที่เก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ9) 820,553 988,863 3,251,582 1,574,299 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 12,034,187 15,554,017 3,270,782 1,626,296 
     

ไม่หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว 2,853,937 3,467,516 - - 
หกั  รำยไดด้อกเบีย้รอกำรรบัรู ้ (228,667) (256,337) - - 

หกั  ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (983,014) (123,486) - - 

ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว - สทุธิ 1,642,256 3,087,693 - - 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำ 1,030,708 - - - 

ลกูหนีกิ้จกำรที่เก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ9) - - 276,214 - 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 2,672,964 3,087,693 276,214 - 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

บรษัิทย่อย - - 8,071,409 8,071,409 
บรษัิทรว่ม 6,996,186 6,359,570 2,787,459 2,783,766 

สว่นไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 2,522,744 2,614,326 - - 

รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย บรษัิทรว่ม     

   และสว่นไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 9,518,930 8,973,896 10,858,868 10,855,175 

 
ก) เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท 
  

ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563  

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ 8,071,409 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 8,071,409 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
บรษัิทย่อยที่ถกูถือหุน้ทำงตรงโดยบริษัทมีดงันี ้
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

   

สัดสว่นของกำรถอืหุน้  
(ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 30 มิถนุำยน 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

บรษัิท เจำ้พระยำ รซีอรท์ จ ำกดั โรงแรมและศนูยก์ำรคำ้ ประเทศไทย 81.2 81.2 
บรษัิท หวัหิน รซีอรท์ จ ำกดั ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท แม่รมิเทอเรซ รซีอรท์ จ ำกดั (“MTR”) โรงแรม ประเทศไทย 45.3(1) 45.3(1) 
บรษัิท สมยุ รซีอรท์ แอนด ์สปำ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท โรงแรมรำชด ำร ิจ ำกดั (มหำชน) โรงแรม ประเทศไทย 99.2 99.2 
บรษัิท เอ็มไอ สแควร ์จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท หวัหิน วิลเลจ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท บำ้นโบรำณเชียงรำย จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท สมยุ วิลเลจ จ ำกดั อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัชี ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท โคโค ปำลม์ โฮเต็ล แอนด ์รสีอรท์ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท โกโก ้รคีรเีอชั่น จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท สมยุ  บีช คลบั โอนเนอร ์จ ำกดั โรงแรมและใหเ้ช่ำ ประเทศไทย 100 100 
 อสงัหำรมิทรพัย ์    
บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 99.7 99.7 
บรษัิท รอยลักำรเ์ดน้ พลำซ่ำ จ ำกดั ศนูยก์ำรคำ้ ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท เอ็ม สปำ อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั  ธุรกิจสปำ ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท สมยุ บีช เรสซิเดน้ท ์จ ำกดั ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท โกโก ้เรสซิเด็นซ ์จ ำกดั ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย 100 100 
 
(1) สดัส่วนกำรถือหุน้ รอ้ยละ 45.3 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MTR อีกรอ้ยละ 25.7 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบรษัิทย่อย 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

   

สัดสว่นของกำรถอืหุน้  
(ร้อยละ) 

  จัดตัง้ขึน้ 30 มิถนุำยน 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

บรษัิท ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ จ ำกดั (“MHG”) บรหิำรโรงแรม ประเทศไทย 27.8(2) 27.8(2) 
บรษัิท ไมเนอร ์ซพัพลำยเชน โซลชูั่น จ ำกดั บรหิำรงำนจดัซือ้ ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท ไมเนอร ์โกลบอล โซลชูั่น จ ำกดั อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัชี ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท เจำ้พระยำ รซีอรท์ แอนด ์ 
   เรสซิเดน้ท ์จ ำกดั 

โรงแรมและขำย
อสงัหำรมิทรพัย ์

ประเทศไทย 100 100 

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

จ ำหน่ำยสินคำ้ ประเทศไทย 91.4(3) 91.4(3) 

RGR International Limited บรหิำรจดักำร หมู่เกำะบรติิชเวอรจ์ิน  100 100 
R.G.E. (HKG) Limited บรหิำรจดักำร ประเทศฮ่องกง 100 100 
M&H Management Limited บรหิำรจดักำร ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
  มอรเิชียส   
Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศมำเลเชีย 100 100 
Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมำเลเชีย 100 100 
AVC Club Developer Limited ขำยหน่วยกำรเขำ้พกั ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
 ในสถำนที่พกัผ่อน มอรเิชียส   
AVC Vacation Club Limited ขำยหน่วยกำรเขำ้พกั ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
 ในสถำนที่พกัผ่อน มอรเิชียส   
บรษัิท ภเูก็ต บีช คลบั โอนเนอร ์จ ำกดั บรหิำรจดักำร ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท เอ็มเอชจี ภเูก็ต จ ำกดั (“MHGP”) โรงแรม ประเทศไทย 96.9(4) 96.9(4) 

บรษัิท ไมเนอร ์สกำย ไรเดอร ์จ ำกดั ธุรกิจบนัเทิง ประเทศไทย 100 100 
Minor Continental Holding (Mauritius) ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
  มอรเิชียส   

 
(2) สดัสว่นกำรถือหุน้ รอ้ยละ 27.8 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MHG อีกรอ้ยละ 72.2 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบรษัิทย่อย 
(3) สดัสว่นกำรถือหุน้ รอ้ยละ 91.4 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MINOR อีกรอ้ยละ 8.6 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบรษัิทย่อย 
(4) สดัสว่นกำรถือหุน้ รอ้ยละ 96.9  เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MHGP อีกรอ้ยละ 3.1 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบรษัิทย่อย 
 
กลุ่มกิจกำรไดใ้ชหุ้น้ของบริษัทย่อยและอสงัหำริมทรพัยข์องโรงแรม มลูค่ำตำมบญัชีประมำณ 16,072 ลำ้นบำท เพื่อเป็น
หลักประกันส ำหรับเงินกู้ยืมและกำรท ำหน้ำที่ผู้ค  ้ำประกันหุ้นกู้โดยสถำบันกำรเงินตำมที่ เปิดเผยในหมำยเหตุ  22  
กลุม่กิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรจดทะเบียนจ ำน ำหุน้ตำมขอ้ก ำหนดและกฎหมำยที่บงัคบัใช ้



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในบรษัิทร่วม 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ 6,359,570 2,783,766 
ลงทนุเพิ่มขึน้ 1,090,161 3,693 
สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในบริษัทรว่ม (291,093) - 
เงินปันผลรบั (133,408) - 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (29,044) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 6,996,186 2,787,459 

 
บรษัิทรว่มมีดงันี ้
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

  
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกจิกำร  

(ร้อยละ) 
   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ในประเทศ 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 หมู่เกำะบรติิช เวอรจ์ิน 50 50 

Zanzibar Tourism and Hospitality 
   Investment Limited 

ลงทนุในบรษัิทอื่น หมู่เกำะบรติิช เวอรจ์ิน 50 50 

Sizzler China Pte. Ltd. เจำ้ของลิขสิทธ์ิ ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

  
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกจิกำร  

(ร้อยละ) 
   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

บรษัิท ซเีลค เซอรว์ิส พำรท์เนอร ์จ ำกดั ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 51(1) 51(1) 
Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนำม 30.4 30.4 
บรษัิท ซูม่ำ กรุงเทพ จ ำกดั ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 51(2) 51(2) 
บรษัิท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 35.9 35.9 
Rani Minor Holding Limited โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 25 25 
  อำหรบัเอมิเรตส ์   
Serendib Hotels PLC โรงแรม ประเทศศรลีงักำ 25 25 
MHG Lesotho (Proprietary) Limited โรงแรม ประเทศเลโซโท 46.9 46.9 
บรษัิท นำยณ ์แอนด ์อำรจี์พ ี ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย 40 40 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั      
Breadtalk Group Limited ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ - 14.2(3) 
BTG Holding Company Pte. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศสิงคโปร ์ 25.1 - 
Cardamom Tented Camp Co., Ltd. โรงแรม ประเทศกมัพชูำ 35 35 
Borakay Beach, S.L. โรงแรม รำชอำณำจกัร 50 50 
  สเปน   
Consorcio Grupo Hotelero T2, S.A. de C.V โรงแรม ประเทศสหรฐัเม็กซิโก 10 10 

 
(1) กลุ่มกิจกำรไม่มีอ  ำนำจควบคมุเหนือบริษัท ซีเลค เซอรว์ิส พำรท์เนอร ์จ ำกดั แมว้ำ่กลุ่มกิจกำรถือหุน้ในบรษัิทดงักล่ำว

ในอตัรำรอ้ยละ 51 จึงถือว่ำบรษัิทดงักล่ำวเป็นบรษัิทรว่มและใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในกำรบนัทึกเงินลงทนุในบริษัทดงักล่ำว
ในงบกำรเงินรวม 

(2) สดัส่วนของกำรถือหุน้ในบริษัท ซูม่ำ กรุงเทพ จ ำกดั เท่ำกบัรอ้ยละ 51 แตต่ำมสญัญำของกำรถือหุน้ กลุม่กิจกำรมีสิทธิ 
ออกเสียงเพียงรอ้ยละ 35 

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



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

   
สัดส่วนในส่วนได้เสีย 

ของกลุ่มกจิกำร  
(ร้อยละ) 

   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ในประเทศ 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 ประเทศรำชอำณำจกัร 36 36 
  สเปน   

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   
สัดส่วนของกำรถอืหุน้  

(ร้อยละ) 
   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

บรษัิท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั  ขำยอำหำร ประเทศไทย 35.9 35.9 
   (มหำชน) และเครื่องด่ืม    
 
กำรเปลี่ยนแปลงที่ส  ำคญัของเงินลงทนุในบริษัทรว่มส ำหรบังวดสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2563 BTG Holding Company Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของกลุ่มกิจกำร เสร็จสิน้ 
กำรท ำค ำเสนอซือ้หุน้ทั้งหมด โดยสมัครใจอย่ำงมีเง่ือนไขดว้ยเงินสดของ Breadtalk Group Limited ท ำใหก้ลุ่มกิจกำรมี
สัดส่วนกำรถือหุ้นเพิ่มในบริษัท Breadtalk Group Limited ผ่ำนบริษัท BTG Holding Company Pte. Ltd. จำกรอ้ยละ 
14.2 เป็นรอ้ยละ 25.1 ทัง้นีก้ำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วไม่กระทบต่อกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงินรวม 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ค) เงนิลงทุนในส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ  
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
  พันบำท 
   

ส ำหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ  2,614,326 
ลงทนุเพิ่ม  2,500 
สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) ในกิจกำรรว่มคำ้  (93,675) 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน  (407) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ  2,522,744 

 

รำยละเอียดของเงินลงทนุในสว่นไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ มีดงันี ้
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม  

   

สัดส่วนในส่วนไดเ้สีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

   30 มิถนุำยน 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

PH Resorts (Private) Ltd.  โรงแรม ประเทศศรลีงักำ 49.9 49.9 
MHG Deep Blue Financing บรหิำรจดักำร ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
  มอรเิชียส   
O Plus E Holdings Private Limited ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
  มลัดีฟส ์   
บรษัิท พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ผลิตสว่นผสมอำหำร ประเทศไทย 49.9 49.9 
Liwa Minor Food & Beverage LLC ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสำธำรณรฐั 49 49 
  อำหรบัเอมิเรตส ์   
Rani Minor Holding II Limited ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศสำธำรณรฐั 49 49 
  อำหรบัเอมิเรตส ์   
บรษัิท เอ็มเอสซี ไทย คซูีน จ ำกดั โรงเรยีนสอนท ำอำหำร ประเทศไทย 43.8 43.8 
บรษัิท เอ็มเอชจี เอ็นพำรค์  
   ดีเวลอปเมน้ท ์จ ำกดั 

ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 

MHG Signity Assets Holding ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
   (Mauritius) Limited  มอรเิชียส   
บรษัิท ภทัรำ ฟำยน ์ไทยคซูีน จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม สหรำชอำณำจกัร 50 50 
PT Wika Realty Minor Development โรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 50 50 
MHG GP Pte. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม  

   

สัดส่วนในส่วนไดเ้สีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

   30 มิถนุำยน 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตัง้ขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

บรษัิท อวำดีนะ ฮิลส ์จ ำกดั ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 
บรษัิท ลำยนั ฮิลล ์เรสซิเด็นซ ์จ ำกดั ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 
บรษัิท ลำยนั บำงเทำ  ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั     
Plexus Maldives Private Limited  โรงแรม สำธำรณรฐัมลัดีฟส ์ 50 50 
บรษัิท เฮชแอนดเ์อ พำรค์ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 50 50 
บรษัิท อำรต์ ออฟ เบคกิง้ จ ำกดั ผลิตสว่นผสมอำหำร ประเทศไทย 51(1) 51(1) 
Ya Hua International Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 
Barbarons Beach Hotel MHG Limited แอรพ์อรต์เลำ้จ ์ ประเทศสำธำรณรฐั

เซเชลส ์
40 40 

TCC Holding Joint Stock Company ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศเวียดนำม 50 50 
Dining Collective Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 
บรษัิท เวอริตำ เอ็มเอ็ชจี จ ำกดั ธุรกิจบรกิำรดำ้นสขุภำพ ประเทศไทย 50 - 

 
(1) แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำวในสัดส่วนรอ้ยละ 51 เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมร่วมตำมที่ได้ 

ตกลงในสญัญำผูถื้อหุน้ ดงันัน้จงึท ำใหบ้รษัิทดงักลำ่วยงัคงจดัประเภทเป็นกิจกำรรว่มคำ้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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12 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ (ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม) 123,129,061 164,877 

กำรปรบัปรุงยอ้นหลงัจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (หมำยเหต ุ5) (123,008) - 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ ที่ปรบัปรุงแลว้ 123,006,053 164,877 
ซือ้สินทรพัย ์ 4,158,297 23,213 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุในบรษัิทย่อย (หมำยเหต ุ24) 42,931 - 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (118,676) - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (328,782) (56) 
โอนจำก (ไป) บญัชีอื่น (341,891) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (3,686,919) (16,318) 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำ 143,892 - 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 813,484 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 123,688,389 171,716 

 
บริษัทย่อยหลำยแห่งของกลุ่มกิจกำรไดใ้ชท้ี่ดินและอำคำรซึ่งมีมูลค่ำ 14,243 ลำ้นบำท (วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : มูลค่ำ 
8,747 ลำ้นบำท) เพื่อค ำ้ประกนัเงินกูย้ืมจำกธนำคำร (หมำยเหต ุ15) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนยูโร 
   

ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำก่อสรำ้งและ   
   กำรซือ้สินทรพัย ์ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 404 25 
ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำก่อสรำ้งและ   
   กำรซือ้สินทรพัย ์ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 634 38 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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13 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ (ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม) 59,706,816 26,152 

กำรปรบัปรุงยอ้นหลงัจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (หมำยเหต ุ5) (1,038,171) - 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ ที่ปรบัปรุงแลว้ 58,668,645 26,152 
ซือ้สินทรพัย ์ 462,553 465 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุในบรษัิทย่อย (หมำยเหต ุ24) 2,593,027 - 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (29,469) - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (1,888) - 
โอนจำก (ไป) บญัชีอื่น 27,506 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (602,148) (2,308) 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำ 1,170 - 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 995,508 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 62,114,904 24,309 

 
บรษัิทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรไดน้ ำสิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย ์ซึ่งมีมลูค่ำ 3,359 ลำ้นบำท (วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : 
3,417 ลำ้นบำท) ไปวำงเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกธนำคำรตำ่งประเทศ 

 
14 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เจำ้หนีก้ำรคำ้ - บรษัิทอื่น 8,300,441 11,242,774 1,428 8,188 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ - กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ9) 35,178 45,686 11,652 24,818 
เจำ้หนีกิ้จกำรที่เก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ9) 6,780 19,096 22,060 10,382 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 5,877,134 6,831,587 592,062 657,213 
เจำ้หนีค้่ำก่อสรำ้ง 340,975 286,783 22,838 39 

เจำ้หนีอ้ื่น 1,505,443 1,610,253 80,720 13,009 

รวมเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 16,065,951 20,036,179 730,760 713,649 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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15 เงนิกู้ยมื 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 22,960 - - - 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 108,656 300,000 - 300,000 

รวม 131,616 300,000 - 300,000 
เงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ9) - - 4,594,368 4,338,917 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสว่นที่     
   ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 3,803,815 5,659,718 654,192 2,935,438 

หุน้กูส้ว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 4,288,024 4,000,000 4,288,024 4,000,000 

รวมเงินกูย้ืมหมนุเวียน 8,223,455 9,959,718 9,536,584 11,574,355 
     

ไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 59,434,451 39,010,773 24,756,055 16,268,953 

หุน้กู ้ 59,423,687 63,375,520 46,810,569 51,064,613 

รวมเงินกูย้ืมไม่หมนุเวียน 118,858,138 102,386,293 71,566,624 67,333,566 
     

รวมเงนิกู้ยมื 127,081,593 112,346,011 81,103,208 78,907,921 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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15 เงนิกู้ยมื (ตอ่) 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 44,670,491 19,204,391 
กำรกูย้ืมเพิ่ม 20,145,528 8,052,015 
กำรจ่ำยช ำระคืน (2,590,759) (2,271,478) 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ 67,638 23,859 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้ 395,493 401,460 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 549,875 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 63,238,266 25,410,247 
 

เงนิกู้ยมืจำกสถำบันกำรเงนิ 
 

เงินกูย้ืมเพิ่มเติมจำกสถำบนักำรเงินที่มีสำระส ำคญัของกลุ่มกิจกำรและบริษัทส ำหรบังวดสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563
ประกอบดว้ย  
 

ก) บริษัทเบิกใชว้งเงินกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 118 ลำ้นยโูร ซึ่งเป็นเงินกูย้ืมไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบีย้
ลอยตัว EURIBOR บวกดว้ยอัตรำรอ้ยละคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2569 บริษัทจะตอ้งปฏิบัติตำม
เง่ือนไขที่ส  ำคญับำงประกำรที่ก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้ืม 

 

ข) บรษัิทมีเงินกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 4,000 ลำ้นบำท ซึง่เป็นเงินกูย้ืมที่มีหลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 
BIBOR บวกดว้ยอตัรำรอ้ยละคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2568 บรษัิทจะตอ้งปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ส  ำคญั
บำงประกำรที่ก ำหนดไวต้ลอดอำยุสญัญำเงินกู้ยืม บริษัทไดใ้ชส้ินทรพัยเ์พื่อเป็นหลกัประกันส ำหรบัเงินกูย้ืมจำกสถำบัน
กำรเงิน 
 

ค) บรษัิทย่อยแห่งหนึ่งกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 293.5 ลำ้นยโูร ซึง่เป็นเงินกูย้ืมไมม่ีหลกัประกนั โดยมีอตัรำดอกเบีย้
ลอยตวั โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2580 บริษัทย่อยจะตอ้งปฏิบัติตำมเง่ือนไขที่ส  ำคัญ 
บำงประกำรที่ก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้ืม 

 

ง) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งเบิกใชว้งเงินกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 335.4 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นเงินกูย้ืมที่มีหลกัประกัน โดยมี
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั MLR บวกดว้ยอตัรำรอ้ยละคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2574 
บริษัทย่อยจะตอ้งปฏิบัติตำมเง่ือนไขที่ส  ำคัญบำงประกำรที่ก ำหนดไวต้ลอดอำยุสญัญำเงินกูย้ืม  และไดใ้ชส้ินทรพัยข์อง
โรงแรมเพื่อค ำ้ประกนั 
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จ) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 6 ลำ้นปอนดส์เตอริง ซึ่งเป็นเงินกูย้ืมที่มีหลกัประกัน โดยมีอตัรำ
ดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกดว้ยอตัรำรอ้ยละคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2568 
บรษัิทย่อยจะตอ้งปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ส  ำคญับำงประกำรที่ก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้ืม 

 
ฉ) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งกูย้ืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 7 ลำ้นยูโร ซึ่งเป็นเงินกูย้ืมไม่มีหลกัประกัน โดยมีอตัรำดอกเบีย้

ลอยตวั บวกดว้ยอตัรำรอ้ยละคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในระหวำ่งปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2582 บรษัิทย่อยจะตอ้ง
ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ส  ำคญับำงประกำรที่ก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้ืม 

 
ช) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งกูย้ืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 47.7 ลำ้นเหรียญสิงคโปร ์ซึ่งเป็นเงินกูย้ืมที่มีหลกัประกัน โดยมี

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2566 บริษัทย่อยจะตอ้งปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ส  ำคญับำงประกำร
ที่ก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้ืม 

 
หุน้กู ้
 
หุน้กูป้ระกอบดว้ย 
 

   
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

  
   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม   

  ระยะเวลำ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 อัตรำ  
วันทีอ่อก ก ำหนดช ำระคืน (ปี) ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ดอกเบีย้ เงือ่นไข 

         
ตลุำคม 2554 ตลุำคม 2564 10 300 300 300 300 รอ้ยละคงที่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
สิงหำคม 2555 สิงหำคม 2565 10 2,700 2,700 2,700 2,700 รอ้ยละคงที่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2563 5 - 4,000 - 4,000 รอ้ยละคงที่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2568 10 4,000 4,000 4,000 4,000 รอ้ยละคงที่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
มีนำคม 2559 มีนำคม 2564 5 2,800 2,800 2,800 2,800 รอ้ยละคงที่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
มีนำคม 2559 มีนำคม 2574 15 1,200 1,200 1,200 1,200 รอ้ยละคงที่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
เมษำยน 2560 ตลุำคม 2566 6 12,613 12,311 - - รอ้ยละคงที่ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
กรกฎำคม 2560 กรกฎำคม 2570 10 1,545 1,508 1,545 1,508 รอ้ยละคงที่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2567 7 1,000 1,000 1,000 1,000 รอ้ยละคงที่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2575 15 1,000 1,000 1,000 1,000 รอ้ยละคงที่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
มีนำคม 2561 มีนำคม 2571 10 1,000 1,000 1,000 1,000 รอ้ยละคงที่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
ตลุำคม 2561 ตลุำคม 2576 15 2,776 2,698 2,776 2,698 รอ้ยละคงที่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2564 2 1,500 1,500 1,500 1,500 รอ้ยละคงที่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2565 3 7,700 7,700 7,700 7,700 รอ้ยละคงที่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2567 5 6,800 6,800 6,800 6,800 รอ้ยละคงที่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2572 10 7,500 7,500 7,500 7,500 รอ้ยละคงที่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2574 12 4,000 4,000 4,000 4,000 รอ้ยละคงที่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2577 15 5,500 5,500 5,500 5,500 รอ้ยละคงที่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
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กำรเปลี่ยนแปลงของหุน้กูส้ำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 67,375,520 55,064,613 
จ่ำยคืน (4,000,000) (4,000,000) 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ 59,347 22,434 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้ 11,546 11,546 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 265,298 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 63,711,711 51,098,593 
 

16 ทุนเรือนหุน้และส่วนเกินมูลค่ำหุน้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
 จ ำนวน  ส่วนเกนิ  
 หุน้สำมัญ หุน้สำมัญ มูลค่ำหุน้ รวม 
 พันหุน้ พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ส ำหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563     
ยอดคงเหลอืตน้งวด 4,619,005 4,619,005 15,018,401 19,637,406 

กำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ - - 13 13 

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

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 จ ำนวน  ส่วนเกนิ  
 หุน้สำมัญ หุน้สำมัญ มูลค่ำหุน้ รวม 
 พันหุน้ พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563     
ยอดคงเหลอืตน้งวด 4,619,005 4,619,005 14,992,748 19,611,753 

กำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ - - 13 13 

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

ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 ทนุจดทะเบียนทัง้หมดประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 5,888 ลำ้นหุน้ (วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : 
จ ำนวน 4,850 ลำ้นหุน้) ซึ่งมีมลูค่ำหุน้ละ 1 บำท โดยมีหุน้สำมญัจ ำนวน 4,619 ลำ้นหุน้ (วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 
4,619 ลำ้นหุน้) ซึง่มีมลูค่ำหุน้ละ 1 บำท ที่ไดอ้อกและช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 

57 

 
17 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซือ้หุน้สำมัญ 

 

กลุ่มกิจกำรไดม้ีกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิซือ้หุน้สำมัญใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท โดยผ่ำนกำรอนุมัติจำกกำรประชุมผูถื้อหุน้ ก ลุ่มกิจกำรไม่ไดบ้ันทึกตน้ทุนส ำหรบัมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำที่แทจ้ริง 
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สำมญัดงักลำ่วในขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี ้
 

    
ณ วันที ่ 

31 ธันวำคม 
 

เพิม่ขึน้  
ณ วันที ่ 

30 มิถุนำยน 

    พ.ศ. 2562 ระหว่ำงงวด ลดลงระหวำ่งงวด พ.ศ. 2563 

   

 
 

ก ำหนดวันทีใ่ช้สิทธ ิ

 
 

จ ำนวน
คงเหลอื 

 
 

จ ำนวน 

 
 

ใช้สิทธิ 

 อัตรำกำรใช้สิทธ ิ
ซือ้หุ้นสำมญั 
ต่อใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ  

หุ้นสำมญั 
ออกเพิม่ 

ระหว่ำงงวด 

 รำคำในกำร 
ใช้สิทธิซือ้ 
หุ้นสำมญั  

 
 

จ ำนวนเงนิ 

 
 

จ ำนวนคงเหลือ 
ออกโดย จัดสรรให้แก ่ วันทีอ่นุมัติ ครั้งแรก ครั้งสุดทำ้ย ล้ำนหน่วย ล้ำนหน่วย ล้ำนหน่วย  1 หน่วย  หุ้น บำท  บำท ล้ำนหน่วย 

             

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

บรษัิท ผูถื้อหุน้เดิม (MINT - W7) 19 มิถนุำยน 2563 16 พฤศจกิำยน 2563 31 กรกฎำคม 2566 - 236 - 1 - 21.6 - 236 

 รวมกำรออกโดยบรษัิท    231 236 0.0003  310  13,330 467 

 

ที่ประชุมสำมัญประจ ำปีของผูถื้อหุน้ของบริษัทเมื่อวนัที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2562 ไดม้ีมติอนุมัติใหอ้อกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญของบริษัท (MINT-W6) จ ำนวนไม่เกิน 230,945,715 หน่วย เพื่อจัดสรร 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วมีอำยไุม่เกิน 2 ปี นบัจำกวนัที่ไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้แรก และมีอตัรำกำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ ที่รำคำใชส้ิทธิ 43 บำทต่อหุน้ 
 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 บริษัทไดแ้จง้ปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิและอัตรำกำรใชส้ิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญจำกรำคำหุน้ละ 43 บำท เป็น 41.878 บำทต่อหุน้ และอัตรำ 1 หุน้สำมัญ  
เป็น 1.027 หุน้สำมญัต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย กำรปรบัสิทธินีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที่ 26 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
 

ที่ประชมุสำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุน้ของบริษัทเมื่อวนัที่ 19 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิใหอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท (MINT-W7) จ ำนวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพื่อจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วมีอำยไุม่เกิน 3 ปี นบัจำกวนัที่ไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้แรก และมีอตัรำกำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ ที่รำคำใชส้ิทธิ 21.6 บำทต่อหุน้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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18 รำยได้อื่น 
 

 ส ำหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

รำยไดค้่ำจดัส่งอำหำร 129,029 100,908 - - 
รำยไดจ้ำกกำรขำยของสมนำคณุ 68,916 81,399 - - 
รำยไดค้่ำที่ปรกึษำ 59,149 270,452 - - 
รำยไดค้่ำเช่ำ 52,708 131,339 - - 
รำยไดค้่ำซอ่มบ ำรุง 33,867 30,283 - - 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมเครื่องหมำยกำรคำ้ 48,633 53,475 - - 
เงินสนบัสนนุ 59,403 87,172 - - 
ขำยวตัถดุิบใหแ้ฟรนชำยส ์ 42,078 15,111 - - 

อื่น ๆ 497,720 713,915 15,316 8,368 

รวมรำยไดอ้ื่น 991,503 1,484,054 15,316 8,368 

 
19 (ก ำไร) ขำดทุนอื่น - สุทธิ 
 

 ส ำหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน - สทุธิ (1,696,836) 543,735 (1,785,614) 573,759 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรวดัมลูค่ำ 
   เครื่องมือทำงกำรเงิน - สทุธิ 1,088,514 - 1,081,718 - 

รวม (ก ำไร) ขำดทนุอื่น - สทุธิ (608,322) 543,735 (703,896) 573,759 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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20 ภำษีเงนิได้ 
 
ภำษีเงินไดร้บัรูด้ว้ยกำรประมำณกำรที่ดีที่สดุของฝ่ำยบริหำรจำกอตัรำภำษีเงินไดท้ี่คำดไวส้  ำหรบัปีเต็มปีที่ซึ่งค ำนวณจำกรำยได้
ก่อนภำษีของงวดระหว่ำงกำล อัตรำภำษีเงินไดท้ี่แทจ้ริงรวมในกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนำยน  
พ.ศ. 2563 ของบริษัทคือ รอ้ยละ 1 (วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 4) กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำภำษีเงินไดท้ี่แทจ้ริง
ของขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรสว่นใหญ่เกิดจำกค่ำใชจ้่ำยที่ใชห้กัภำษีไดเ้พิ่มเติม 

 
21 ก ำไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 

 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสทุธิสว่นที่เป็นของบรษัิทใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัที่ช  ำระแลว้
และออกจ ำหน่ำยอยู่ในระหวำ่งงวด 
 
ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรบัลด จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยไดป้รบัปรุงดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรบัลดโดยถือว่ำ  
หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรบัลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 
 
ในกำรค ำนวณจ ำนวนหุน้สำมัญที่เพิ่มขึน้หำกมีกำรใชส้ิทธิ บริษัทค ำนวณว่ำหำกน ำเงินที่ไดร้บัจำกกำรใชส้ิทธิจำกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่เหลืออยู่ดงักล่ำวมำซือ้หุน้สำมญักลบัคืนในรำคำตลำดถวัเฉลี่ยของงวดเพื่อก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมญัที่ตอ้งออกเพิ่ม 
แลว้น ำจ ำนวนหุน้สำมญัสว่นเพ่ิมดงักลำ่วมำรวมกบัหุน้สำมญัที่มีอยู่  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดอืนสิน้สุด ส ำหรับงวดหกเดอืนสิน้สุด 
 วันที ่30 มิถุนำยน วันที ่30 มิถุนำยน 

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

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัที่ใช ้     

   ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ - สทุธิ 4,619,005 4,618,914 4,619,005 4,618,914 
     

ผลกระทบของหุน้สำมัญเทยีบเทำ่ปรับลด     

หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรบัลด - - - - 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัที่ใช ้     

   ในกำรค ำนวณก ำไรตอ่หุน้ปรบัลด 4,619,005 4,618,914 4,619,005 4,618,914 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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21 ก ำไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดอืนสิน้สุด ส ำหรับงวดหกเดอืนสิน้สุด 
 วันที ่30 มิถุนำยน วันที ่30 มิถุนำยน 

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

ก ำไร(ขำดทนุ)ส ำหรบังวดที่เป็นของผูถื้อหุน้สำมญั  
   (พนับำท) (8,447,638) 1,786,014 (10,221,160) 2,369,149 
หกั  ดอกเบีย้จ่ำยสะสมส ำหรบังวดของหุน้กู ้     

         ที่มีลกัษณะคลำ้ยทนุ (สทุธิจำกภำษี) (พนับำท) (334,026) (328,899) (661,868) (654,260) 
     

ก ำไร(ขำดทนุ)ส ำหรบังวดที่ใชใ้นกำรค ำนวณ 
   ก ำไรตอ่หุน้ (พนับำท) (8,781,664) 1,457,115 (10,883,028) 1,714,889 
     

ก ำไร(ขำดทนุ)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) (1.9012) 0.3155 (2.3561) 0.3713 
     

ก ำไร(ขำดทนุ)ต่อหุน้ปรบัลด (บำท) (1.9012) 0.3155 (2.3561) 0.3713 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดอืนสิน้สุด ส ำหรับงวดหกเดอืนสิน้สุด 
 วันที ่30 มิถุนำยน วันที ่30 มิถุนำยน 

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

ก ำไร(ขำดทนุ)ส ำหรบังวดที่เป็นของผูถื้อหุน้สำมญั  
   (พนับำท) (103,313) 268,302 1,696,388 552,139 
หกั  ดอกเบีย้จ่ำยสะสมส ำหรบังวดของหุน้กู ้     

       ที่มีลกัษณะคลำ้ยทนุ (สทุธิจำกภำษี) (พนับำท) (334,026) (328,899) (661,868) (654,260) 
     

ก ำไร(ขำดทนุ)ส ำหรบังวดที่ใชใ้นกำรค ำนวณ  
   ก ำไรตอ่หุน้ (พนับำท) (437,339) (60,597) 1,034,520 (102,121) 

ก ำไร(ขำดทนุ)ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) (0.0947) (0.0131) 0.2240 (0.0221) 
     

ก ำไร(ขำดทนุ)ต่อหุน้ปรบัลด (บำท) (0.0947) (0.0131) 0.2240 (0.0221) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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22 หุน้กู้ทีมี่ลักษณะคล้ำยทุน 
 
ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2563 บริษัทไดอ้อกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคล้ำยทุน จ ำนวนเงินรวม 300 ลำ้นเหรียญสหรฐั หรือ
เทียบเท่ำ 9,269 ลำ้นบำท ก่อนหักค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กูจ้  ำนวน 949 ลำ้นบำท ซึ่งรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของผูถื้อหุน้ในขอ้มูล 
ทำงกำรเงินรวมและขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยมีอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 3.10 ต่อปี ใน 3 ปีแรก และส ำหรบักำรก ำหนด
อตัรำดอกเบีย้ในทกุๆ 3 ปีถดัไปจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมที่ก ำหนดไว้ในขอ้ก ำหนดสิทธิ หุน้กูด้งักล่ำวเก่ียวขอ้งกบักำรท ำหนำ้ที่ 
ผูค้  ำ้ประกนัหุน้กูโ้ดยสถำบนักำรเงิน ซึง่สถำบนักำรเงินดงักลำ่วรบัประกนักำรซือ้คืนตำมขอ้ก ำหนดสิทธิของหุน้กู ้
 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 บริษัทมียอดคงเหลือหุน้กู้ที่มีลักษณะคลำ้ยทุนจ ำนวน 34,091 ลำ้นบำทก่อนหักค่ำใชจ้่ำย 
ในกำรออกหุน้กูจ้  ำนวน 1,983 ลำ้นบำท ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจำ้ของในขอ้มลูทำงกำรเงินรวมและขอ้มลูทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำล 
 
ในระหว่ำงงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 บริษัทไดจ้่ำยดอกเบีย้ใหก้บัผูถื้อหุน้กูแ้ลว้เป็นจ ำนวนเงิน 661 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2562: 659 ลำ้นบำท) 

 
23 หนังสือค ำ้ประกัน 

 
กลุม่กิจกำรและบรษัิทไดใ้หห้นงัสือค ำ้ประกนัต่อไปนีใ้นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
 

 วันท่ี 30 มิถุนำยน 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 ล้ำน เหรียญ เหรียญ เหรียญ มำเลเซีย 

 บำท สหรัฐฯ สเตอริง ออสเตรเลยี ยูโร หยวน เอมิเรตส ์ สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต บำท สหรัฐฯ สเตอริง ออสเตรเลยี ยูโร หยวน เอมิเรตส ์ สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต 

                     
หนงัสือค ำ้ประกนัท่ีธนำคำร                     
    ออกใหบ้คุคลภำยนอก 1,353.1 2.5 - 19.7 42.1 70.0 56.0 - - 0.6 898.7 - - - 0.7 70.0 26.0 - - 0.6 
หนงัสือค ำ้ประกนั                      
   ท่ีกลุ่มกิจกำรออกใหแ้ก่                     
      สถำบนักำรเงินเพื่อ                      
      ค ำ้ประกนั สินเชื่อ                     
      ของกลุ่มกิจกำร 5,348.1 122.1 6.1 138.7 604.2 125.0 - 55.0 5.0 100.2 3,499.5 122.1 6.1 138.7 603.0 - - 55.0 5.0 100.2 

 
 วันที ่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 
                

หนงัสือค ำ้ประกนัท่ีธนำคำร                
    ออกใหบ้คุคลภำยนอก 1,174.4 4.0 13.7 31.7 - 26.0 - 0.6 797.0 - - - 26.0 - 0.6 
หนงัสือค ำ้ประกนั                 
   ท่ีกลุ่มกิจกำรออกใหแ้ก่                
      สถำบนักำรเงินเพื่อ                 
      ค ำ้ประกนั 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 ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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24 กำรซือ้ธุรกิจ 
 
Spoonful Pte. Ltd. และบริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้กิจกำร Spoonful Pte. Ltd. และ บริษัท สพูนฟูล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด ในสัดส่วนรอ้ยละ 70 ดว้ยมูลค่ำตกลงซือ้เริ่มแรกที่ 2,575 ลำ้นบำท โดยมูลค่ำตกลงซือ้เริ่มแรกถูกก ำหนด 
โดยกำรประมำณกำรและจะมีกำรปรบัปรุงในภำยหลงัที่งบกำรเงินของบรษัิทเสรจ็สิน้ รำยกำรซือ้กิจกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยกำร
รวมธุรกิจ 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  
รำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 2,575 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 38 
  

ค่ำควำมนิยม 2,537 

 
ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้นิที่ไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 

 Spoonful  
สพูนฟูล 

(ประเทศไทย) Total 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

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

หนีส้ินหมนุเวียน (1) (5) (6) 
  

รวม 50 4 54 

สว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ   (16) 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 38 

 
ณ วันที่  30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ ได้มำให้เสร็จสิ ้น  
โดยจะปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูค่ำยตุิธรรมและรำคำที่ตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหลำ่นีเ้สรจ็สิน้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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24 กำรซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 
 
กลุ่มกิจกำรสโกมำด ิและบริษัท มำริน เอ็นจเินียริ่ง จ ำกัด 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ.2563 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้กิจกำร บริษัท สโกมำดิ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
บริษัท สโกมำดิ เอเชีย -แปซิฟิก จ ำกัด และ Scomadi Worldwide Holding Limited รวมเรียกว่ำ “กลุ่มกิจกำรสโกมำดิ”  
ในสดัส่วนรอ้ยละ 55 และบริษัท มำริน เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.5 โดยไม่มีมูลค่ำเงินลงทุน รำยกำรซือ้กิจกำร
ดงักลำ่วถือเป็นรำยกำรรวมธุรกิจ 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ - 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ (56) 
  

ค่ำควำมนิยม 56 

 
ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้นิที่ไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 

 
กลุ่มกิจกำร 

สโกมำด ิ
มำริน 

เอ็นจเินียริ่ง รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

เงินสด 5 24 29 
ลกูหนี ้ 8 37 45 
สินทรพัยห์มนุเวียน 1 19 20 
ที่ดิน 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) 

สว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 10 45 55 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้ำตำมสดัสว่นของกำรลงทนุ (56) 

 
ณ วันที่  30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ ได้มำให้เสร็จสิ ้น  
โดยจะปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูค่ำยตุิธรรมและรำคำที่ตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหลำ่นีเ้สรจ็สิน้  



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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25 เหตุกำรณภ์ำยหลังวันทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

เมื่อวนัที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสำมัญประจ ำปีของผูถื้อหุน้ของบริษัทไดม้ีมติอนุมัติกำรจัดสรรหุน้ที่ออกใหม่  เพื่อ
เสนอขำยใหก้บัผูถื้อหุน้สำมญัเดิมของบริษัท บริษัทไดม้ีกำรจัดสรรหุน้สำมญัที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยใหก้บัผูถื้อหุน้สำมญัเดิม
ของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offerings) จ ำนวน 563,293,276 หุน้ ในอัตรำส่วนหุน้สำมัญเดิม 8.2 หุน้ต่อ 1 หุน้
สำมัญที่ออกใหม่ ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 17.50 บำท โดยเสนอขำยวันที่  17 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 23 กรกฎำคม  
พ.ศ. 2563 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท ำกำร) ทัง้นี ้บริษัทไดร้ำยงำนผลกำรขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ดงักล่ำว โดยมีจ ำนวนหุน้ที่ขำยได้
ทัง้หมด 563,293,156 หุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงินรบั 9,857 ลำ้นบำท 
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