
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมระหว่ำงกำลและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
(ยังไม่ไดต้รวจสอบ) 
 
วันที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดง 
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุด 
วันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึง 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูล 
ทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้บัผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูล 
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนีต้ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้ 
เป็นผูร้บัผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

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

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึน้ 
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

ข้อมูลและเหตุกำรณท์ีเ่น้น 
 

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

บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 

อโนทัย  ลีกิจวัฒนะ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3442 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2563

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 31,675,060 13,330,821 11,084,361 302,184

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 10 12,937,455 15,554,017 4,098,793 1,626,296

สินคา้คงเหลือ 4,070,059 4,139,131 2,589 4,456

ทดีินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือขาย 1,817,402 1,427,790 - -

สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 7 115,262 - 115,262 -

สินทรพัยห์มนุเวียนอนื 4,543,345 2,665,313 83,832 42,107

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย 1,164,590 1,481,718 - -

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 56,323,173 38,598,790 15,384,837 1,975,043

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 10 2,392,154 3,087,693 238,886 -

สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 7 674,930 - 674,930 -

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือขาย - 25,632 - 23,662

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 11 - - 8,074,409 8,071,409

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 11 6,896,729 6,359,570 2,787,459 2,783,766

เงินลงทนุในสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 11 2,474,910 2,614,326 - -

เงินลงทนุระยะยาวอนื - 166,326 - -

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแกก่ิจการทเีกียวขอ้งกนั 9 5,518,573 5,677,840 127,983,862 113,868,225

อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ 1,303,673 1,252,329 - -

ทดีิน อาคารและอปุกรณ ์ 12 128,984,716 123,129,061 163,991 164,877

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 13 65,992,845 59,706,816 23,167 26,152

คา่เช่าจ่ายลว่งหนา้ - 2,174,695 - 9,240

สินทรพัยส์ิทธิการใช้ 5 94,825,251 - 399,632 -

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,844,140 5,503,260 - -

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอนื 3,701,616 5,887,430 32,241 2,167,485

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 320,609,537 215,584,978 140,378,577 127,114,816

รวมสินทรัพย์ 376,932,710 254,183,768 155,763,414 129,089,859

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2563

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสนั

   จากสถาบนัการเงิน 15 128,316 300,000 - 300,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 14 17,014,786 20,036,179 435,390 713,649

เงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทเีกียวขอ้งกนั 15 - - 5,079,910 4,338,917

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่า

   ทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 12,369,643 11,500 170,420 -

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   สว่นทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 15 10,507,502 5,659,718 248,130 2,935,438

หุน้กูส้ว่นทีถงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 15 4,292,419 4,000,000 4,292,419 4,000,000

รายไดร้อตดับญัชีทีถงึกาํหนดรบัรูภ้ายในหนงึปี   321,156 251,943 237 121

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 993,780 1,859,596 - -

หนีสินหมนุเวียนอนื 4,689,436 3,472,708 116,933 28,824

รวมหนีสินหมุนเวียน 50,317,038 35,591,644 10,343,439 12,316,949

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่า 86,546,383 15,841 539,466 -

หนีสินอนพุนัธท์างการเงิน 3,895,452 - 3,854,396 -

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 62,934,067 39,010,773 25,872,972 16,268,953

หุน้กู ้ 15 60,360,876 63,375,520 47,056,877 51,064,613

หนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 1,407,226 1,322,469 18,139 17,614

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25,704,234 24,144,264 196,896 200,138

หนีสินไม่หมนุเวียนอนื 2,999,858 4,855,411 6,207 5,148

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 243,848,096 132,724,278 77,544,953 67,556,466

รวมหนีสิน 294,165,134 168,315,922 87,888,392 79,873,415

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2563

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

ส่วนของเจ้าของ

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

   ทนุทอีอกและชาํระแลว้

      หุน้สามญัจาํนวน 5,182,298,016 หุน้ 

         มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

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

         มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 16 5,182,298 4,619,005 5,182,298 4,619,005

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 16 24,214,188 15,018,401 24,188,535 14,992,748

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซอืหุน้สามญัทอีอก

    โดยบรษัิทยอ่ยทีหมดอายแุลว้ 104,789 104,789 - -

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 588,782 484,986 588,782 484,986

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 20,823,236 40,916,450 7,490,129 5,916,610

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (9,991,116) (9,470,039) (1,653,431) (584,563)

รวม 40,922,177 51,673,592 35,796,313 25,428,786

หุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 22 32,078,709 23,787,658 32,078,709 23,787,658

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 73,000,886 75,461,250 67,875,022 49,216,444

สว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ 9,766,690 10,406,596 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 82,767,576 85,867,846 67,875,022 49,216,444

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 376,932,710 254,183,768 155,763,414 129,089,859

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได้

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 7,888,900 21,225,113 30,980 135,594

รายไดจ้ากธรุกิจอนืๆ ทีเกียวขอ้งกบัธรุกิจโรงแรม 662,931 952,304 - -

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครอืงดมื 4,918,290 5,380,840 - -

รายไดจ้ากการจดัจาํหนา่ยและการผลิตสินคา้ 1,001,316 1,196,787 - -

เงินปันผลรบั - - - 7,027

ดอกเบียรบั 104,161 147,603 1,115,033 916,224

รายไดอ้นื 479,546 5,402,125 196 237,279

รวมรายได้ 15,055,144 34,304,772 1,146,209 1,296,124

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 10,431,304 13,675,129 29,042 51,812

ตน้ทนุโดยตรงของธรุกิจอนืๆ ทีเกียวขอ้งกบัธรุกิจโรงแรม 340,147 171,094 - -

ตน้ทนุขายอาหารและเครอืงดมื 1,457,592 1,556,596 - -

ตน้ทนุขายการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 655,239 668,981 - -

คา่ใชจ่้ายในการขาย 3,351,851 5,820,615 20,636 23,724

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 2,531,396 6,135,947 129,235 129,212

(กาํไร) ขาดทนุอนื - สทุธิ 390,507 175,905 141,624 69,780

ตน้ทนุทางการเงิน 2,334,173 951,298 706,082 429,505

รวมค่าใช้จ่าย 21,492,209 29,155,565 1,026,619 704,033

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (6,437,065) 5,149,207 119,590 592,091

สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม

และส่วนไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ (151,018) (28,188) - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (6,588,083) 5,121,019 119,590 592,091

ภาษีเงินได้ 704,619 (568,761) 106,791 (7,221)

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (5,883,464) 4,552,258 226,381 584,870

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (5,595,233) 4,560,337 226,381 584,870

สว่นทีเป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคมุ (288,231) (8,079) - -

(5,883,464) 4,552,258 226,381 584,870

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 21

กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขนัพืนฐาน (1.1995) 0.9160 (0.0363) 0.0553

กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ปรบัลด (1.1995) 0.9160 (0.0363) 0.0553

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2563

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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด (5,883,464) 4,552,258 226,381 584,870

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทจีะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังงบกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารทนุ

   ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผ่านกาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อนื (855) - (1,150) -

รายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังงบกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

การป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด (14,858) - (541,829) -

สาํรองตน้ทนุของการป้องกนัความเสียง 89,628 - 84,920 -

กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผือขาย - (1,167) - (955)

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 1,317,009 (1,688,882) - -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 1,390,924 (1,690,049) (458,059) (955)

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด (4,492,540) 2,862,209 (231,678) 583,915

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (4,759,191) 3,404,005 (231,678) 583,915

สว่นทีเป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคมุ 266,651 (541,796) - -

(4,492,540) 2,862,209 (231,678) 583,915

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได้

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 24,439,399 63,773,972 159,970 449,658

รายไดจ้ากธรุกิจอนืๆ ทีเกียวขอ้งกบัธรุกิจโรงแรม 1,572,899 3,095,381 - -

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครอืงดมื 14,187,716 16,876,681 - -

รายไดจ้ากการจดัจาํหนา่ยและการผลิตสินคา้ 2,579,919 3,540,195 - -

เงินปันผลรบั 702 - 92,289 237,625

ดอกเบียรบั 419,594 430,500 3,148,142 3,098,373

รายไดอ้นื 18 1,471,049 6,886,179 15,512 245,647

รวมรายได้ 44,671,278 94,602,908 3,415,913 4,031,303

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 28,691,903 40,349,293 122,654 165,843

ตน้ทนุโดยตรงของธรุกิจอนืๆ ทีเกียวขอ้งกบัธรุกิจโรงแรม 573,411 796,283 - -

ตน้ทนุขายอาหารและเครอืงดมื 4,471,595 4,879,218 - -

ตน้ทนุขายการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 1,647,312 2,008,784 - -

คา่ใชจ่้ายในการขาย 11,713,681 17,579,426 54,668 77,090

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 9,976,118 16,698,122 320,104 468,669

(กาํไร) ขาดทนุอนื - สทุธิ 19 (217,815) 719,639 (562,272) 643,539

ตน้ทนุทางการเงิน 6,054,703 3,052,112 1,651,128 1,509,186

รวมค่าใช้จ่าย 62,910,908 86,082,877 1,586,282 2,864,327

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (18,239,630) 8,520,031 1,829,631 1,166,976

สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม

และส่วนไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 11 (535,786) 158,783 - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (18,775,416) 8,678,814 1,829,631 1,166,976

ภาษีเงินได้ 2,015,858 (1,560,864) 93,138 (29,968)

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (16,759,558) 7,117,950 1,922,769 1,137,008

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (15,816,393) 6,929,486 1,922,769 1,137,008

สว่นทีเป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคมุ (943,165) 188,464 - -

(16,759,558) 7,117,950 1,922,769 1,137,008

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 21

กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขนัพืนฐาน (3.5561) 1.2873 0.1796 0.0332

กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ปรบัลด (3.5561) 1.2873 0.1796 0.0332

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2563

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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด (16,759,558) 7,117,950 1,922,769 1,137,008

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทจีะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังงบกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารทนุ

   ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผ่านกาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อนื (4,829) - (5,219) -

รายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังงบกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

การป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด (34,691) - (682,610) -

สาํรองตน้ทนุของการป้องกนัความเสียง (354,840) - (381,039) -

กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผือขาย - 98 - (589)

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 481,031 (4,025,729) - -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 86,671 (4,025,631) (1,068,868) (589)

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด (16,672,887) 3,092,319 853,901 1,136,419

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (16,295,795) 3,947,237 853,901 1,136,419

สว่นทีเป็นของส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคมุ (377,092) (854,918) - -

(16,672,887) 3,092,319 853,901 1,136,419

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ใบสําคัญ

แสดงสิทธิซือ ส่วนตาํจาก

หุ้นสามัญทอีอก การรวมกิจการ ส่วนตาํจาก การวัดมูลค่า รวมองคป์ระกอบ หุ้นกู้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทอีอก ส่วนเกนิ โดยบริษัทย่อย ทุนสํารอง กาํไรสะสมทียัง ภายใต้การควบคุม การลงทุนเพมิ เงินลงทุน การแปลงค่า อนืของส่วนของ ทมีีลักษณะ ผู้เป็นเจ้าของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลคา่หุ้น ทหีมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร เดียวกัน ในบริษัทย่อย เผือขาย งบการเงิน เจ้าของ คล้ายทุน ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ

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

รายการปรบัปรุงจากการเปลยีนแปลง

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

ยอดคงเหลือทปีรับปรุงแล้ว 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวด

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

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

สว่นลดของคา่ใชจ่้ายในการออกหุน้กู้

ทมีีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - - - - 9,758 9,758 - 9,758

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูที้มี

ลกัษณะคลา้ยทนุ 22 - - - - (1,101,111) - - - - - - (1,101,111) - (1,101,111)

กาํไร (ขาดทนุ) ทนุเบ็ดเสรจ็รวม

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

ยอดคงเหลือ

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

ข้อมูลทางการเงินรวม (พันบาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนื

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

9



บริษัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2563

การวัดมูลค่า

ใบสาํคัญ ส่วนตาํ เงนิลงทุนใน

แสดงสิทธิซอื จากการรวม  ผลกระทบ ตราสารทุนด้วย รวม

หุ้นสามัญทอีอก กจิการภายใต้ ส่วนตาํจาก   จากสภาพ มูลค่ายุติธรรมผ่าน การป้องกัน สาํรองต้นทุน องคป์ระกอบอนื หุ้นกู้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทอีอก ส่วนเกนิ โดยบริษัทย่อย ทนุสาํรอง กาํไรสะสมทยัีง การควบคุม การลงทุนเพมิ เศรษฐกจิทมีี กาํไร (ขาดทุน) ความเสยีง ของการป้องกัน การแปลงค่า ของส่วนของ ทมีีลักษณะ ผู้เป็นเจ้าของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ทหีมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร เดียวกัน ในบริษัทย่อย เงนิเฟ้อรุนแรง เบ็ดเสร็จอนื กระแสเงนิสด ความเสยีง งบการเงนิ เจ้าของ คล้ายทนุ ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที

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

จากการเปลียนแปลง

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

ยอดคงเหลือทปีรับปรุงแล้ว 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

การเปลยีนแปลงในส่วนของ

เจ้าของสาํหรับงวด

การเพมิหุน้สามญั 16 563,293 9,195,787 - - - - - - - - - - - - 9,759,080 - 9,759,080

เงินปันผลจา่ย - - - - - - - - - - - - - - - (6,132) (6,132)

ทนุสาํรองตามกฎหมาย - - - 103,796 (103,796) - - - - - - - - - - - -

ซอืธุรกิจ 24 - - - - - - - - - - - - - - - (38,197) (38,197)

จาํหน่ายบรษัิทย่อย - - - - - - - - - - - - - - - (2,355) (2,355)

หุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 22 - - - - - - - - - - - - - 8,291,051 8,291,051 - 8,291,051

ดอกเบียจา่ยสาํหรบัหุน้กูท้ีมี

ลกัษณะคลา้ยทนุ 22 - - - - (1,103,065) - - - - - - - - - (1,103,065) - (1,103,065)

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวม

สาํหรบังวด - - - - (15,816,393) - - - (4,831) (34,691) (354,840) (85,040) (479,402) - (16,295,795) (377,092) (16,672,887)

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี

30 กันยายน พ.ศ. 2563 5,182,298 24,214,188 104,789 588,782 20,823,236 (755,413) (1,841,755) 267,927 (764) (76,366) (354,840) (7,229,905) (9,991,116) 32,078,709 73,000,886 9,766,690 82,767,576

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม (พันบาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

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

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสนิสุดวนัท ี30 กันยายน พ.ศ. 2563

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อนื

ส่วนตาํจาก การวดัมูลค่า

ทุนทอีอก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง กาํไรสะสม การรวมกิจการภายใต้ เงินลงทุน รวมองคป์ระกอบอืน หุน้กู้ทมีีลักษณะ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ทยีังไม่ได้จัดสรร การควบคุมเดียวกัน เผือขาย ของส่วนของเจ้าของ คล้ายทุน เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรับงวด

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

การใชส้ทิธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 63 2,634 - - - - - - 2,697

สว่นลดของค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้

  ทมีีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - 9,758 9,758

ดอกเบยีจ่ายสาํหรบัหุน้กูท้มีีลกัษณะคลา้ยทนุ 22 - - - (1,101,111) - - - - (1,101,111)

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

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

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรับงวดเก้าเดือนสนิสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2563

การวัดมูลค่า

เงนิลงทุนใน

ส่วนตาํจาก ตราสารทุนด้วย รวม

การรวมกจิการ มูลค่ายุติธรรมผ่าน การป้องกัน สาํรองต้นทุน องคป์ระกอบอืน หุ้นกู้

ทุนทอีอก ส่วนเกนิ ทุนสาํรอง กาํไรสะสม ภายใต้การควบคุม  กาํไร (ขาดทุน) ความเสยีงใน ของการป้องกัน ของส่วนของ ทมีีลักษณะ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ทยีังไม่ได้จัดสรร เดียวกัน เบด็เสรจ็อืน กระแสเงนิสด ความเสยีง เจ้าของ คลา้ยทุน เจ้าของ

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563

   (ตามทรีายงานไว้เดิม) 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

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

การเปลยีนแปลงในสว่นของเจ้าของสาํหรับงวด

การเพมิหุน้สามญั 16 563,293 9,195,787 - - - - - - - - 9,759,080

ทนุสาํรองตามกฎหมาย - - 103,796 (103,796) - - - - - - -

หุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 22 - - - - - - - - - 8,291,051 8,291,051

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 22 - - - (1,103,065) - - - - - - (1,103,065)

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 1,922,769 - (5,219) (682,610) (381,039) (1,068,868) - 853,901

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2563 5,182,298 24,188,535 588,782 7,490,129 (587,398) (2,384) (682,610) (381,039) (1,653,431) 32,078,709 67,875,022

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ (พันบาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

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

งบกระแสเงนิสด (ยังไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรับงวดเก้าเดอืนสนิสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (18,775,416) 8,678,814 1,829,631 1,166,976

รายการปรบัปรุง 

   ค่าเสือมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 14,678,968 6,792,157 66,901 26,250

   ตดัจาํหน่ายตน้ทนุการกูยื้ม 15 224,791 178,119 77,240 140,667

   ค่าเผือผลขาดทนุของลกูหนี (กลบัรายการ) 251,746 (1,858) (4,259) (9)

   ค่าเผือสินคา้เสือมสภาพ (กลบัรายการ) 31,280 (16,293) - -

   ส่วนแบง่ (กาํไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม

     และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 11 535,786 (158,783) - -

   ตน้ทนุทางการเงิน 6,054,703 3,052,112 1,651,128 1,509,186

   ดอกเบยีรบั (419,594) (430,500) (3,148,142) (3,098,373)

   เงินปันผลรบั (702) - (92,289) (237,625)

   การแปลงคา่งบการเงิน (6,551,151) 8,108,988 - -

   (กาํไร) ขาดทนุทยีงัไมเ่กิดขนึจากอตัราแลกเปลียน 3,129,580 (4,272,937) (3,747,373) 1,605,229

   กาํไรจากการขายและเช่ากลบั - (4,743,437) - -

   (กาํไร) ขาดทนุจากการขาย ตดัจาํหนา่ยและการดอ้ยคา่

      ทีดิน อาคารและอปุกรณ ์สินทรพัยไ์มม่ตีวัตนและสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 199,683 963,771 281 (5,726)

   (กาํไร) ขาดทนุทยีงัไมเ่กิดขนึจากการปรบัมลูคา่ยตุิธรรม

      ของสญัญาอนพุนัธ์ 4,257,294 - 4,014,340 -

การเปลยีนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

   ลกูหนกีารคา้และลกูหนีอนื 4,135,725 (1,053,719) (2,331,845) 346,912

   สินคา้คงเหลือ 50,946 (299,203) 1,867 3,146

   ทีดินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือขาย (394,399) 342,813 - -

   สินทรพัยห์มนุเวียนอนื 439,529 (90,047) (7,836) 28,362

   สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนทีถือไวเ้พอืขาย (35,843) 699,554 - -

   สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอนื 654,461 (2,124,455) (3,704) (608)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (2,980,162) (635,302) 98,729 (113,863)

   หนสิีนหมนุเวียนอนื 510,641 394,072 3,625 (22,378)

   หนสิีนผลประโยชนพ์นกังาน 84,757 37,750 525 5,025

   หนสิีนไมห่มนุเวียนอืน (1,895,251) (288,282) 1,057 1,279

เงนิสดไดม้าจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 4,187,372 15,133,334 (1,590,124) 1,354,450

    จ่ายดอกเบีย (3,330,135) (2,877,649) (2,021,049) (1,578,222)

    ภาษีเงินไดจ่้าย (2,602,481) (1,824,690) (14,718) (56,102)

เงนิสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (1,745,244) 10,430,995 (3,625,891) (279,874)

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยังไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรับงวดเก้าเดอืนสนิสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพอืใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 9 (119,326) (393,874) (10,824,144) (4,789,824)

เงินสดรบัคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทเีกียวขอ้งกนั 9 166,849 94,324 3,756,647 26,315,213

เงินใหกู้ยื้มแก่บรษัิทอนืลดลง (เพิมขนึ) (15,064) 102,607 (19,812) (40)

เงินสดจ่ายเพอืซือบรษัิทย่อย (สทุธิจากเงินสดทไีดม้า) 24 (4,270,670) (105,622) - -

เงินสดรบัจากการขายสินทรพัยภ์ายใตก้ารขาย

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

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือขาย - (208) - (102)

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทนุเพมิในบรษัิทย่อย 11 - - (3,000) (1,522,000)

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทนุเพมิในบรษัิทรว่ม 11 (1,090,161) (1,243) (3,693) (478)

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทนุเพมิในกิจการรว่มคา้ 11 (13,741) (19,600) - -

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุ - 75,476 - -

ดอกเบียรบั 442,683 430,500 2,996,298 3,098,373

เงินปันผลรบั 151,792 335,673 92,289 237,625

เงินสดจ่ายเพอืซืออสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทนุ (16,857) (17,856) - -

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (5,415,376) (9,867,448) (24,196) (14,569)

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 (561,717) (583,522) (482) (17,183)

เงินสดรบัจากการขายทดิีน อาคารและอปุกรณ์

   สินทรพัยไ์มม่ตีวัตนและสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 570,596 116,762 (204) 22,102

เงนิสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (10,170,992) (289,419) (4,030,297) 23,329,117

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขนึ (ลดลง) - - 594,506 981,315

เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 35,713,247 42,214,822 35,641,330 42,214,822

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (35,976,641) (43,689,391) (35,976,641) (43,688,271)

เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 29,720,896 15,820,959 8,056,866 1,972,818

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 (5,669,638) (50,290,021) (2,710,974) (49,998,801)

เงินสดจ่ายหนีสินภายใตส้ญัญาเช่า (7,504,232) (27,391) (113,788) -

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

เงินสดจ่ายเพอืชาํระคืนหุน้กู้ 15 (4,000,000) (4,500,000) (4,000,000) (4,500,000)

เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพมิทนุ 16 9,759,080 2,697 9,759,080 2,697

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 22 (1,103,065) (1,101,111) (1,103,065) (1,101,111)

เงินสดรบัจากการออกหุน้กูท้มีีลกัษณะคลา้ยทนุ 22 8,291,051 - 8,291,051 -

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ - (1,847,545) - (1,847,545)

เงินปันผลจ่ายใหส้ว่นไดเ้สียทไีมมี่อาํนาจควบคมุ (6,132) (176,194) - -

เงนิสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ 29,224,566 (10,699,105) 18,438,365 (23,070,006)

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยังไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหรับงวดเก้าเดอืนสนิสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 17,308,330 (557,529) 10,782,177 (20,763)

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

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลียน 1,008,182 (176,706) - -

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด 31,647,333 11,978,753 11,084,361 90,783

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันท ี30 กันยายน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 31,675,060 11,986,820 11,084,361 90,783

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 15 (27,727) (8,067) - -

31,647,333 11,978,753 11,084,361 90,783

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทไีม่ใช่เงนิสด

รายการทไีมใ่ช่เงินสดทีมีสาระสาํคญัสาํหรบังวดสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ซือทีดิน อาคารและอปุกรณโ์ดยยงัไมช่าํระเงิน 547,725 179,670 22,841 -

สินทรพัยที์อาจเกิดขนึจากการปรบัราคาซอืขายเงินลงทนุ 268,876 - - -

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทยและเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตลุำคม พ.ศ. 2531 และมีที่อยู่ท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี ้
 
กรุงเทพฯ :  88 อำคำรเดอะปำรค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110  
พทัยำ : 218/2-4 หมู่ 10 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรือ อ.บำงละมงุ จ.ชลบรุี 20260  
 
เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลู จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ำ “กลุ่มกิจกำร” 
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลักในด้ำนกำรลงทุน กำรประกอบกิจกำรโรงแรม  ภัตตำคำร และกำรจัดจ ำหน่ำยและผลิตสินค้ำ  
กลุ่มกิจกำรประกอบกิจกำรส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจกำรในประเทศต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปยุโรป  
ประเทศสิงคโปร ์ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน ประเทศสำธำรณรฐัมลัดีฟส ์ประเทศสำธำรณรฐัอำหรบัเอมิเรต็ส ์ประเทศศรีลงักำ 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบรำซิล และ ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปแอฟริกำใต ้เป็นตน้ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินรวมและขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลนีแ้สดงในสกุลเงินบำทดว้ยหน่วยพนับำท เวน้แต่ไดร้ะบุ
เป็นอย่ำงอื่น 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รบักำรอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ของบริษัทเมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 
 

2 เหตุกำรณส์ ำคัญระหว่ำงงวดทีร่ำยงำน 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุกำรณ์
ดงักล่ำวมผีลต่อสภำพเศรษฐกิจโดยรวม 
 
ธุรกิจโรงแรม 
 
ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ทัง้ในประเทศไทยและแต่ละภมูิภำคเริ่มกลบัมำเปิดใหบ้ริกำรในไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2563 ในขณะท่ีโรงแรม
ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดย์งัเปิดใหบ้ริกำรตลอดช่วงกำรระบำดของโรค 
 
ธุรกิจอำหำร 
 
ในไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2563 ธุรกิจรำ้นอำหำรในประเทศไทยได้เริ่มกลับมำเปิดใหบ้ริกำรเกือบทั้งหมด และยังคงมุ่งเน้น  
กำรขำยผ่ำนบริกำรจดัส่งอำหำรและซือ้กลบับำ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
 
ในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน หลังจำกรำ้นอำหำรส่วนใหญ่ปิดให้บริกำรชั่วครำวในเดือนกุมภำพันธ์อันเน่ืองจำก
สถำนกำรณไ์วรสัระบำดรุนแรง กลุ่มกิจกำรไดก้ลบัมำเปิดรำ้นอำหำรส่วนใหญ่แลว้ตัง้แต่ตน้เดือนมีนำคม 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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2 เหตุกำรณส์ ำคัญระหว่ำงงวดทีร่ำยงำน (ต่อ) 
 
ธุรกิจจ ำหน่ำย 
 
ธุรกิจจ ำหน่ำยสินค้ำเริ่มเปิดให้บริกำรเกือบทั้งหมดในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2563 และยังคงมุ่งเน้นท่ีกำรขำยผ่ำนช่องทำง 
อีคอมเมิรซ์ 
 
ส ำหรบัทุกหน่วยงำนธุรกิจ กลุ่มกิจกำรใหค้วำมสนใจอย่ำงใกลช้ิดต่อสถำนกำรณ์ COVID-19 และประเมินผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนรวมถึงวำงกลยทุธท่ี์เหมำะสม 
 

3 เกณฑใ์นกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีไทยฉบับท่ี 34  
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมอื่นเก่ียวกับรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนีค้วรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
 
ตวัเลขท่ีน ำมำแสดงเปรียบเทียบไดม้ีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อใหเ้ปรียบเทียบไดถ้ึงกำรแสดงรำยกำรท่ีเปลี่ยนไปในปีปัจจุบัน  
และใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะท่ีแทจ้ริงของรำยกำร มีดงัต่อไปนี ้
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ตำมที่ 

รำยงำนไว้เดิม 
จัดประเภท 
รำยกำรใหม่ 

จัดประเภท
ใหม่ 

ตำมที่ 
รำยงำนไว้เดิม 

จัดประเภท 
รำยกำรใหม่ 

จัดประเภท
ใหม่ 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
       

งบก ำไรขำดทุนส ำหรับ 
   งวดสำมเดือนสิน้สุด    

   

   วันที ่30 กันยำยน  
   พ.ศ. 2562    

   

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 6,311,852 (175,905) 6,135,947 198,992 (69,780) 129,212 
(ก ำไร) ขำดทนุอื่น - สทุธิ - 175,905 175,905 - 69,780 69,780 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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3 เกณฑใ์นกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ตำมที่ 

รำยงำนไว้เดิม 
จัดประเภท 
รำยกำรใหม่ 

จัดประเภท
ใหม่ 

ตำมที่ 
รำยงำนไว้เดิม 

จัดประเภท 
รำยกำรใหม่ 

จัดประเภท
ใหม่ 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

งบก ำไรขำดทุนส ำหรับ 
   งวดเก้ำเดือนสิน้สุด   
   วันที ่30 กันยำยน  
   พ.ศ. 2562 

      

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 17,417,761 (719,639) 16,698,122 1,112,208 (643,539) 468,669 
(ก ำไร) ขำดทนุอื่น - สทุธิ - 719,639 719,639 - 643,539 643,539 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงินรวมและขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจัดท ำขึน้จำกขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ภำษำไทยท่ีจัดท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเนือ้ควำมขดัแยง้กันหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบำยกำรบัญชีท่ีใชใ้นกำรจัดท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีท่ีใชใ้นกำรจัดท ำ  
งบกำรเงินส ำหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี ้ 
 
1) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่มำถือปฏิบตัิ 
2) กำรน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 

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



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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4 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจกำรไดเ้ลือกปฏิบตัิตำมมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนำ 2019 ดงัต่อไปนี ้
 
(ก) ไม่น ำขอ้มลูเก่ียวกับสถำนกำรณ ์COVID-19 มำเป็นขอ้บ่งชีใ้นกำรดอ้ยค่ำและไม่น ำมำกระทบต่อกำรพยำกรณท์ำงกำรเงิน

ในอนำคตท่ีใชป้ระกอบกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ ์ค่ำควำมนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ภำยใต้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 36 เรื่อง กำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์และกำรกลบัรำยกำรสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

(ข) ไม่น ำขอ้มลูท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใชใ้นกำรพิจำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดิต 
ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ำรคำ้ท่ีใชก้ำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตภำยใตวิ้ธีกำรอย่ำงง่ำย 

(ค) ส ำหรับกำรยกเว้นและส่วนลดค่ำเช่ำท่ีได้รับจำกเหตุกำรณ์  COVID-19 กลุ่มกิจกำรลดหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำ 
ตำมสดัส่วนระหว่ำงงวดท่ีกลุ่มกิจกำรไดร้บักำรยกเวน้และส่วนลดค่ำเช่ำ นอกจำกนี ้กลุ่มกิจกำรกลบัรำยกำรค่ำตดัจ ำหน่ำย
ของสินทรพัยส์ิทธิกำรใชแ้ละค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ของหนีส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงกำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำ 
และกำรกลบัรำยกำรรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุ แทนกำรปรบัปรุงมลูค่ำสินทรพัยส์ิทธิกำรใชแ้ละวดัมลูค่ำหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำใหม่  

(ง) วดัมลูค่ำเงินลงทนุในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชีดว้ยมลูค่ำเดียวกับมลูค่ำ
ยตุิธรรมของเงินลงทนุดงักล่ำว ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

 
5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

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



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 
 

ณ วันที ่31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2562 

TAS 32 และ TFRS 9 
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

TFRS 16 
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

 
ณ วันที ่1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563  
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

สินทรัพย ์     
     

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

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 15,554,017 17,565 594,293 16,165,875 

     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 3,087,693 (727,120) 1,273,546 3,634,119 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน - 3,436,233 - 3,436,233 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 25,632 (25,632) - - 
เงินลงทนุระยะยำวอื่น 166,326 (166,326) - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก ่
   กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 

 
5,677,840 

 
(308,146) 

 
- 

 
5,369,694 

ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์ 123,129,061 - (123,008) 123,006,053 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 59,706,816 - (1,038,171) 58,668,645 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ 2,174,695 - (2,174,695) - 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ - - 85,921,126 85,921,126 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 5,503,260 17,860 1,574,686 7,095,806 

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

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

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

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 
 

ณ วันที ่31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2562 

TAS 32 และ TFRS 9 
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

TFRS 16 
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

 
ณ วันที ่1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563  
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

     

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ     
     

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

 
11,500 

 
- 

 
12,612,890 

 
12,624,390 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 3,472,708 1,630 - 3,474,338 

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

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

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

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

รวมหนี้สิน 52,535,903 959,473 88,676,383 142,171,759 

     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม 40,916,450 (637,483) (2,432,477) 37,846,490 

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

รวมส่วนผู้เป็นเจ้ำของ 
   ของบริษัทใหญ่ 

 
31,446,411 

 
(679,158) 

 
(2,432,477) 

 
28,334,776 

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

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

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



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ณ วันที ่31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2562 

TAS 32 และ TFRS 9 
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

TFRS 16 
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

 
ณ วันที ่1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563  
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

สินทรัพย ์     
     

สินทรัพยห์มุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 1,626,296 (4,936) 390,359 2,011,719 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน - 485,899 - 485,899 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,626,296 480,963 390,359 2,497,618 
     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน - 3,436,233 - 3,436,233 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 23,662 (23,662) - - 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ 9,240 - (9,240) - 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ - - 393,733 393,733 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - - 1,892 1,892 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 2,167,485 (2,132,416) - 35,069 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,200,387 1,280,155 386,385 3,866,927 
     

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



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
 

ณ วันที ่31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2562 

TAS 32 และ TFRS 9 
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

TFRS 16 
กำรจัดประเภทใหม่
และรำยกำรปรับปรุง 

 
ณ วันที ่1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563  
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ     
     

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

 
- 

 
- 

 
158,513 

 
158,513 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 28,824 1,630 - 30,454 

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

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

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี 200,138 107,999 - 308,137 

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

     

รวมหนี้สิน 942,611 899,938 780,313 2,622,862 

     
ส่วนของเจ้ำของ     

ก ำไรสะสม 5,916,610 861,180 (3,569) 6,774,221 

รวมส่วนของเจ้ำของ 5,916,610 861,180 (3,569) 6,774,221 
     

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 6,859,221 1,761,118 776,744 9,397,083 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
กำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่เกี่ยวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธี
ปฏิบัติทำงบัญชีของกลุ่มกิจกำรทีเ่ป็นสำระส ำคัญในเร่ืองดังต่อไปนี ้
 
กำรจัดประเภทหนีส้ินทำงกำรเงินและส่วนของเจ้ำของ 
 
เครื่องมือทำงกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ออกตอ้งจัดประเภทเป็นหนีส้ินทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุน โดยพิจำรณำภำระผูกพัน  
ตำมสญัญำ  
 

- หำกกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัตำมสญัญำท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรพัยท์ำงกำรเงินอื่นใหก้บักิจกำรอื่น โดยไม่สำมำรถ
ปฏิเสธกำรช ำระหรือเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนดได้นั้น เครื่องมือทำงกำรเงินนั้นจะจัดประเภทเป็นหนีส้ิน 
ทำงกำรเงิน เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของกลุ่มกิจกำรเองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนท่ีคงท่ี 
แลกเปลี่ยนกบัจ ำนวนเงินท่ีคงที่ 

- หำกกลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผกูพนัตำมสญัญำ หรือสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผกูพนัตำมสญัญำไปได ้เครื่องมือทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทนุ 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีหุ้นกู้ท่ีมีลักษณะคล้ำยทุนจ ำนวน 23,788 ล้ำนบำท ซึ่งปัจจุบันได้แสดงอยู่ใน 
ส่วนของเจำ้ของ ซึ่งตำมเงื่อนไขของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงินนัน้ กลุ่มกิจกำร
จะตอ้งแสดงรำยกำรหุน้กู้ท่ีมีลักษณะคลำ้ยทุนจ ำนวนดังกล่ำวเป็นหนีส้ินทำงกำรเงิน ทั้งนีส้ภำวิชำชีพบัญชีฯไดอ้อกประกำศ 
สภำวิชำชีพบัญชีท่ี 95/2562 เพื่อเป็นกำรผ่อนผันกำรจัดประเภทหุ้นกู้ท่ีมีลักษณะคล้ำยทุนท่ีออกและได้รบัช ำระก่อนวันท่ี  
31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหน่ึงของส่วนของเจำ้ของไดจ้นถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2565  
 
กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุน 
 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีกลุ่มกิจกำรถือจะต้องจัดกลุ่มเป็น 2 ประเภทตำมกำรวัดมูลค่ำ (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) คือ 
จัดเป็นประเภท ก) มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือ ข) มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งจะไม่สำมำรถ  
จดัประเภทใหม่ไปยงัก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีแสดงด้วยรำคำตำมบัญชีจ ำนวน 192 ลำ้นบำท โดย 
เงินลงทนุในตรำสำรทนุดงักล่ำวจะตอ้งวดัมลูค่ำใหม่ตำมวิธีมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนและก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
กำรจัดประเภทและวัดมูลค่ำของสินทรัพยอ์นุพันธท์ำงกำรเงินและหนีส้ินอนุพันธท์ำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยกำรสญัญำอนพุนัธเ์มื่อเริ่มแรกดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัท่ีเขำ้ท ำสญัญำและวดัมลูค่ำต่อมำในภำยหลงัดว้ย
มูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กำรบัญชีส  ำหรบักำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลังขึน้อยู่กับว่ำ  
กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดให้สัญญำอนุพันธ์ดังกล่ำวเป็นเครื่องมือท่ีใช้ป้องกันควำมเสี่ยงหรือไม่ รวมทั้งลักษณะของรำยกำร 
ท่ีมีกำรป้องกนัควำมเสี่ยง 
 
เครื่องมือทำงกำรเงิน เช่น กำรแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ กำรแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ และกำรซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ถูกวัดมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน สินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีเก่ียวขอ้งถูกจัดประเภทและแสดงไวใ้น “สินทรพัย์
อนพุนัธท์ำงกำรเงิน” และ “หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน” 
 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรอนุพนัธท์ำงกำรเงิน จ ำนวน 3,922 ลำ้นบำท และ 883 ลำ้นบำท ไดจ้ัดประเภทใหม่
จำกสินทรพัยอ์ื่นและหนีส้ินอื่นไปยงัสินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงินและหนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงินตำมล ำดบั 
 
กำรด้อยค่ำ 
 
ขอ้ก ำหนดทำงบัญชีใหม่เก่ียวกับกำรรบัรูร้ำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ท ำให้กลุ่มกิจกำรตอ้งพิจำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุน  
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ ณ วนัท่ีรบัรูเ้ริ่มแรกและในรอบระยะเวลำบญัชีถัดไป ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำร
รบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นจ ำนวน 1,195 ลำ้นบำท และของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน
จ ำนวน 308 ลำ้นบำท โดยรบัรูก้ำรปรบัปรุงเมื่อเริ่มน ำมำตรฐำนมำใชค้รัง้แรกในก ำไรสะสมตน้งวด  
 
กำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำมำถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทำงบัญชี
ของกลุ่มกิจกำรทีเ่ป็นสำระส ำคัญในเร่ืองดังต่อไปนี ้
 
กลุ่มกิจกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิ โดยกำรรบัรูห้นีส้ินตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำท่ีไดเ้คยถูกจัดประเภทเป็นสญัญำเช่ำ
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี ้หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ีน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบัติ
ดังกล่ำวจะรบัรูด้้วยมูลค่ำปัจจุบันของหนี้สินท่ีจะต้องช ำระ คิดลดด้วยอัตรำกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
โดยอตัรำกูย้ืมส่วนเพิ่มถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีกลุ่มกิจกำรน ำมำใชใ้นกำรคิดลดดงักล่ำวอยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 3.00 ถึงรอ้ยละ 12.76 
 
ส ำหรบัสัญญำเช่ำท่ีเดิมกลุ่มกิจกำรไดร้บัรูเ้ป็นสัญญำเช่ำกำรเงินนั้น จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรพัย์ตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงินและหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ีน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก โดยจัดประเภทเป็นสินทรพัยส์ิทธิกำรใชแ้ละหนีส้ิน
ตำมสัญญำเช่ำ ทั้งนี ้กลุ่มกิจกำรจะเริ่มน ำขอ้ก ำหนดของกำรรบัรูร้ำยกำรภำยใต ้TFRS 16 มำถือปฏิบัติกับรำยกำรดังกล่ำว
ภำยหลงัวนัท่ีถือปฏิบตัิครัง้แรก 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
  

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีไดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562  

 
96,435 

 
848 

หกั: ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่ำ  
    ณ วนัท่ีน ำใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
(6,537) 

 
(64) 

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

   ตำมวิธีเสน้ตรง  
 

(11) 
 

- 
หกั: ส่วนของค่ำบริกำรท่ีไดม้ำรวมอยู่ในค่ำเช่ำ  (694) - 

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

   
   หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนท่ีหมนุเวียน 12,624 158 

   หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนท่ีไม่หมนุเวียน 75,670 626 

 
กลุ่มกิจกำรรบัรูส้ินทรพัยส์ิทธิกำรใชท่ี้เป็นกำรเช่ำอสังหำริมทรพัยเ์สมือนหน่ึงว่ำกลุ่มกิจกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิตัง้แต่ 
วันเริ่มต้นสัญญำเช่ำนั้น และกลุ่มกิจกำรรบัรูส้ินทรพัยส์ิทธิกำรใชป้ระเภทอื่น ๆ ด้วยจ ำนวนเดียวกับหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ 
ปรับปรุงด้วยยอดยกมำของจ ำนวนเงินค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ หรือ ค่ำเช่ำค้ำงช ำระท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี  
31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี ้กลุ่มกิจกำรไม่มีสญัญำเช่ำท่ีเป็นสญัญำท่ีสรำ้งภำระท่ีตอ้งน ำมำปรบัปรุงกับสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้
ณ วนัท่ีน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก  
 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใชท่ี้รบัรูน้ัน้ เป็นกำรเช่ำสินทรพัยด์งัต่อไปนี ้
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน  
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

30 กันยำยน  
พ.ศ. 2563 

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ท่ีดินและอสงัหำริมทรพัย ์ 94,679 85,891 394 391 
อปุกรณ ์ 116 2 - 3 
ยำนพำหนะ 30 28 6 - 

รวมสินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ 94,825 85,921 400 394 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
วิธีผ่อนปรนในทำงปฏิบัติทีก่ลุ่มกิจกำรเลือกใช้ 
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรกนัน้กับสญัญำเช่ำท่ีกิจกำรมีอยู่ก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไดเ้ลือกใช้
วิธีผ่อนปรนในทำงปฏิบตัิตำมมำตรฐำนดงันี ้
 
• ใชอ้ตัรำคิดลดอตัรำเดียวส ำหรบักลุ่มสญัญำเช่ำสินทรพัยอ์ำ้งอิงที่มีลกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอย่ำงสมเหตสุมผล 
• พิจำรณำว่ำสญัญำเช่ำเป็นสญัญำท่ีสรำ้งภำระหรือไม่ตำมกำรประเมินก่อนน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิ 
• ถือว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีมีอำยสุญัญำเช่ำคงเหลือนอ้ยกว่ำ 12 เดือนนบัจำกวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเช่ำ

ระยะสัน้ 
• ไม่รวมตน้ทนุทำงตรงเริ่มแรกในกำรวดัมลูค่ำสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้
• ใชข้อ้เท็จจริงท่ีทรำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ในกรณีท่ีสัญญำใหส้ิทธิเลือกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรือยกเลิก

สญัญำเช่ำ 
• เลือกท่ีจะไม่พิจำรณำใหม่ว่ำสัญญำต่ำง ๆ เขำ้เงื่อนไขของสัญญำเช่ำตำม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตำมกำรพิจำรณำของ

มำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 

 
นโยบำยกำรบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกี่ยวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
และมำตรฐำนเร่ืองสัญญำเช่ำมำถือปฏิบัติ  
 
เงินลงทุนและสินทรัพยท์ำงกำรเงินอื่น 
 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 
 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรจดัประเภทสินทรพัยท์ำงกำรเงิน โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี ้
• สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำในภำยหลังดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  (FVPL) หรือดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
 

กลุ่มกิจกำรรบัรูส้ินทรพัย์ทำงกำรเงินในวันซือ้ขำยด้วยมูลค่ำยุติธรรม บวกด้วยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเก่ียวขอ้งโดยตรงกับ  
กำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยท์ำงกำรเงิน ยกเวน้สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ซึ่งกลุ่มกิจกำรจะรบัรู ้
ตน้ทนุกำรท ำรำยกำรในก ำไรหรือขำดทุน 
 

กลุ่มกิจกำรพิจำรณำลักษณะของกระแสเงินสดโดยรวมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝง (Embedded derivatives)  
เพื่อพิจำรณำว่ำเขำ้เงื่อนไขกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงินตน้และดอกเบีย้หรือไม่ 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
ตรำสำรทุน 
 
กลุ่มกิจกำรจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมลูค่ำ (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได)้ คือ ก) มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ หรือ ข) มลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นซึ่งจะไม่สำมำรถรบัรูไ้ปยงัก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 
โดยกลุ่มกิจกำรพิจำรณำกำรวัดมูลค่ำดังกล่ำวในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกัน ส ำหรับเงินปันผลจำกตรำสำรทุน
ดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทนุและแสดงรวมอยู่ในรำยไดอ้ื่น 
 
ทัง้นี ้กลุ่มกิจกำรเลือกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี
เรื่อง กำรวดัมลูค่ำเงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด มำถือปฏิบตัิโดยมีรำยละเอียดในหมำยเหต ุ4 
 
กำรด้อยค่ำ 
 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรตอ้งพิจำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ โดยรวมกำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward-looking) ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรหนี้ท่ีวัดมูลค่ำด้วยวิธีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและดว้ยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ซึ่ งวิธีกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำนั้น ขึน้อยู่กับว่ำมีกำร
เพิ่มขึน้ของควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตของสินทรพัยห์รือไม่ ยกเวน้กำรดอ้ยค่ำของลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น ซึ่งกลุ่มกิจกำรเลือกใช้
วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 

ทัง้นี ้กลุ่มกิจกำรเลือกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี 
มำถือปฏิบตัิโดยมีรำยละเอียดในหมำยเหต ุ4 
 
สัญญำค ำ้ประกันทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกิจกำรรับรูส้ัญญำค ำ้ประกันทำงกำรเงินเป็นหนีส้ินทำงกำรเงินเมื่อให้กำรค ำ้ประกันด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวัดมูลค่ำ  
ในภำยหลงัดว้ยมลูค่ำท่ีสงูกว่ำระหว่ำง ก) จ ำนวนเงินค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ของสญัญำค ำ้ประกันและ 
ข) จ ำนวนเงินท่ีรบัรูเ้มื่อเริ่มแรกหกัดว้ยจ ำนวนเงินสะสมของรำยไดท่ี้รบัรู ้
 
อนุพันธท์ำงกำรเงินทีใ่ช้ป้องกันควำมเสี่ยง 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยกำรสญัญำอนพุนัธเ์มื่อเริ่มแรกดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัท่ีเขำ้ท ำสญัญำและวดัมลูค่ำต่อมำในภำยหลงัดว้ย
มูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กำรบัญชีส  ำหรบักำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลังขึน้อยู่กับ ว่ำ 
กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดให้สัญญำอนุพันธ์ดังกล่ำวเป็นเครื่องมือท่ีใช้ป้องกันควำมเสี่ยงหรือไม่ รวมทั้ งลักษณะของรำยกำร 
ท่ีมีกำรป้องกนัควำมเสี่ยง กลุ่มกิจกำรก ำหนดใหส้ญัญำอนพุนัธส์่วนหน่ึงเป็นเครื่องมือท่ีใชป้้องกันควำมเสี่ยง ดงัต่อไปนี ้ 
 
• กำรป้องกันควำมเสี่ยงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท์รพัยห์รือหนีส้ินท่ีรบัรูร้ำยกำรแลว้ หรือสัญญำผูกมัดท่ียังไม่ไดร้บัรู ้

รำยกำร (กำรป้องกนัควำมเสี่ยงในมลูค่ำยตุิธรรม) 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
• กำรป้องกันควำมเสี่ยงส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกระแสเงินสดของรำยกำรสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีรบัรูร้ำยกำรแล้ว หรือรำยกำร  

ท่ีคำดกำรณท่ี์มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสงูมำก (กำรป้องกนัควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด) 
 
ณ วนัท่ีรบัรูค้วำมสัมพันธ์ในกำรป้องกันควำมเสี่ยง กลุ่มกิจกำรมีกำรจัดท ำเอกสำรท่ีระบุควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจระหว่ำง
เครื่องมือท่ีใชป้้องกนัควำมเสี่ยงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเสี่ยง ซึ่งรวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของเครื่องมือ  
ท่ีใชป้้องกันควำมเสี่ยงท่ีคำดว่ำจะชดเชยกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเสี่ยง กลุ่มกิจกำร
จดัท ำเอกสำรเก่ียวกับวตัถปุระสงคข์องกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกลยทุธท่ี์น ำมำใชใ้นกำรจดักำรกบัรำยกำรท่ีมีควำมเสี่ยง มลูค่ำ
ยุติธรรมของสัญญำอนุพันธ์ท่ีใช้ป้องกันควำมเสี่ยงได้มีกำรจัดประเภทเป็นสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนหรือหนี้สินไม่หมุนเวียน 
เมื่อระยะเวลำจนถึงวันครบก ำหนดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเสี่ยงมีจ ำนวนมำกกว่ำ 12 เดือน และจัดประเภทเป็น
สินทรพัยห์มนุเวียนหรือหนีส้ินหมนุเวียนเมื่อระยะเวลำจนถึงวนัครบก ำหนดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเสี่ยงมีจ ำนวนไม่เกิน 
12 เดือน  
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูส้่วนท่ีมีประสิทธิผลของกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมของสญัญำอนุพนัธซ์ึ่งมีกำรก ำหนดและเขำ้เงื่อนไขของ
กำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสดในส ำรองกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสดซึ่งรวมอยู่ในส่วนของ เจำ้ของ และรบัรู ้
ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลในก ำไรหรือขำดทุนทันทีท่ีเกิดขึน้ ซึ่งแสดงรวมอยู่ในรำยกำรก ำไรหรือ
ขำดทนุอื่น 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูส้่วนต่ำงอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับรำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเสี่ยงเป็นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสรจ็อื่นในส่วนของส ำรองตน้ทนุในกำรป้องกันควำมเสี่ยงซึ่งแสดงรวมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุน้ และตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำ
ของกำรป้องกนัควำมเสี่ยงในงบก ำไรหรือขำดทนุ  
 
จ ำนวนท่ีสะสมในส่วนของเจำ้ของจะมีกำรจัดประเภทรำยกำรเป็นก ำไรหรือขำดทุนในงวดท่ีกลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยกำรท่ีมีกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงเป็นก ำไรหรือขำดทนุ 
 
เมื่อเครื่องมือท่ีใช้ป้องกันควำมเสี่ยงนั้นสิ ้นสุดอำยุ มีกำรจ ำหน่ำยหรือยกเลิก หรือเมื่อกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว  
ไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง กลุ่มกิจกำรจะจัดประเภทรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนและต้นทุนในกำรป้องกัน  
ควำมเสี่ยงท่ีสะสมและเคยแสดงรวมไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นจนกระทั่งเกิดรำยกำรท่ีคำดกำรณ์ หรือเมื่อรำยกำรท่ีคำดกำรณ์  
ไม่คำดว่ำจะเกิดอีกต่อไป กลุ่มกิจกำรจะจัดประเภทรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนและตน้ทุนในกำรป้ องกันควำมเสี่ยงท่ีสะสมและ 
เคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้เป็นก ำไรหรือขำดทนุทนัที 
 
นโยบำยกำรบัญชีทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกี่ยวกับมำตรฐำนเร่ืองสัญญำเช่ำ
มำถือปฏิบัติ  
 
กลุ่มกิจกำรมีสญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำร อปุกรณ ์และรถยนต ์โดยสญัญำเช่ำส่วนใหญ่จะมีระยะเวลำกำรเช่ำคงที่จ ำนวน 3 ถึง 60 ปี 
โดยบำงสญัญำมีเงื่อนไขใหส้ำมำรถต่อสญัญำได ้ 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้จัดประเภทสัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ต่ำง ๆ เป็นสัญญำเช่ำประเภทสัญญำเช่ำ
กำรเงิน และสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยค่ำเช่ำท่ีจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน สุทธิจำกเงินจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดร้บัจำก
ผูใ้หเ้ช่ำ จะรบัรูต้ำมวิธีเสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 
 
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรรับรู ้สัญญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ  
เป็นสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้และหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำท่ีช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนีส้ินและตน้ทุนทำงกำรเงิน 
โดยตน้ทนุทำงกำรเงินจะรบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทนุตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบีย้คงที่จำกยอดหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ
ท่ีคงเหลืออยู่ กลุ่มกิจกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสินทรพัย์สิทธิกำรใช้ตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุท่ีสั้นกว่ำระหว่ำงอำยุสินทรพัย์และ
ระยะเวลำกำรเช่ำ 
 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยเกณฑม์ลูค่ำปัจจบุนั มลูค่ำปัจจบุนัของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ย 
 
• ค่ำเช่ำคงที่สทุธิดว้ยเงินจงูใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรที่อำ้งอิงจำกอตัรำหรือดชันี  
• มลูค่ำท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลือ 
• รำคำสิทธิเลือกซือ้หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตสุมผลท่ีกลุ่มกิจกำรจะใชส้ิทธิ และ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลิกสญัญำ หำกอำยขุองสญัญำเช่ำสะทอ้นถึงกำรท่ีกลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะยกเลิกสญัญำนัน้ 
 
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบีย้โดยนัยตำมสัญญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบีย้โดยนัยได ้  
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดดว้ยอตัรำกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่ำ ซึ่งก็คืออตัรำท่ีสะทอ้นถึงกำรกูย้ืม เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสินทรพัยท่ี์มีมู ลค่ำ
ใกลเ้คียงกนั ในสภำวะเศรษฐกิจ อำยสุญัญำ และเงื่อนไขที่ใกลเ้คียงกนั 
 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใชจ้ะรบัรูต้ำมทนุ ซึ่งประกอบไปดว้ย 
 
• รบัรูต้ำมจ ำนวนเริ่มแรกของ หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ  
• รวมถึงค่ำเช่ำจ่ำยท่ีไดช้ ำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วนัท ำสญัญำ สทุธิจำกเงินจงูใจท่ีไดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
• ตน้ทนุทำงตรงเริ่มแรก และ 
• ตน้ทนุกำรปรบัสภำพสินทรพัย ์ 
 
โดยค่ำเช่ำท่ีจ่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสัญญำเช่ำสินทรพัยท่ี์มีมลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเสน้ตรง สัญญำเช่ำ
ระยะสัน้คือสญัญำเช่ำท่ีมีอำยุสญัญำเช่ำนอ้ยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 เดือน สินทรพัยท่ี์มีมูลค่ำต ่ำประกอบดว้ย อุปกรณ์ไอที และ
อปุกรณส์ ำนกังำนขนำดเล็ก 
 
ทัง้นี ้กลุ่มกิจกำรเลือกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี
เรื่อง กำรยกเวน้และส่วนลดค่ำเช่ำ มำถือปฏิบตัิโดยมีรำยละเอียดในหมำยเหต ุ4 
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6 กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจัดท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบัญชีมำใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรัพย์และหนีส้ิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลท่ีเกิดขึน้จริงอำจจะแตกต่ำงจำก  
กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจัดท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ดุลยพินิจท่ีส  ำคัญท่ีจัดท ำโดยผูบ้ริหำรในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำร 
และแหล่งท่ีมำของขอ้มูลท่ีส  ำคัญในกำรประมำณกำรท่ีมีควำมไม่แน่นอนเป็นวิธีกำรเดียวกันกับท่ีใชใ้นงบกำรเงินรวมส ำหรบั 
ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 
7 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนีแ้สดงถึงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำและรบัรูด้ว้ยมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 

 ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม 
     

ณ วันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563     

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน     
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน  
   (จดัประเภทอยู่ในสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น) - - 76 76 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น  
   (จดัประเภทอยู่ในสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น) 19 - 106 125 

สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน - 790 - 790 
     

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 19 790 182 991 

     

หนีส้ินทำงกำรเงิน     

หนีส้ินอนุพนัธท์ำงกำรเงิน - 4,062 - 4,062 
     

รวมหนีส้ินทำงกำรเงิน - 4,062 - 4,062 
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7 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ล้ำนบำท) 

 ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3 รวม 
     

ณ วันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563     

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน     
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูค่ำดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น  
   (จดัประเภทอยู่ในสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น) 17 - - 17 

สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน - 790 - 790 
     

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 17 790 - 807 
     

หนีส้ินทำงกำรเงิน     

หนีส้ินอนุพนัธท์ำงกำรเงิน - 3,933 - 3,933 
     

รวมหนีส้ินทำงกำรเงิน - 3,933 - 3,933 
 

มลูค่ำยตุิธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินในระดบั 1 ค ำนวณจำกรำคำปิดของหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง โดยอำ้งอิงจำกตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับที ่2  
 

มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศค ำนวณโดยใชอ้ัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำท่ีก ำหนดไว้ในตลำดท่ีมีกำร  
ซือ้ขำยคล่อง มลูค่ำยตุิธรรมของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ถูกก ำหนดจำกอตัรำดอกเบีย้ล่วงหนำ้ซึ่งอำ้งอิงจำกเสน้อตัรำ
ผลตอบแทนท่ีสังเกตได ้(observable yield curves) ผลกระทบของกำรคิดลดรำคำส ำหรบัตรำสำรอนุพันธ์ซึ่งมีมูลค่ำยุติธรรม 
อยู่ในระดบั 2 ไม่มีสำระส ำคญั 
 

มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนีค้  ำนวณจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำ คิดลดดว้ยอตัรำอำ้งอิงจำกรำคำตลำดของ  
ตรำสำรหนีอ้ื่นท่ีมีรำคำท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องคู่สญัญำ 
 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับที ่3 
 

ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินของกลุ่มกิจกำรไดใ้ชผู้ป้ระเมินอิสระ ซึ่งเป็นผูท่ี้ไดร้บักำรรบัรองตำมมำตรฐำนวิชำชีพและเป็นผูม้ีประสบกำรณ์
ในกำรประเมินมูลค่ำในสินทรพัยป์ระเภทเดียวกัน และอยู่ในท ำเลท่ีตั้งเดียวกับหรือใกลเ้คียงกับสินทรพัยท่ี์ได้รบักำรประเมิน
มูลค่ำดังกล่ำว ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ส  ำหรบักำรรำยงำนในงบกำรเงิน รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมระดับท่ี 3 
คณะท ำงำนนีไ้ดร้ำยงำนโดยตรงต่อผูบ้ริหำรสงูสดุทำงดำ้นกำรเงิน กำรประชุมระหว่ำงคณะท ำงำนกับผูบ้ริหำรสงูสดุทำงดำ้นกำรเงิน
กับกระบวนกำรประเมินมูลค่ำยุตธรรมไดจ้ัดขึน้อย่ำงนอ้ยหน่ึงครัง้ในแต่ละไตรมำสซึ่งสอดคลอ้งกับวันท่ีรำยงำนไตรมำสของ 
กลุ่มกิจกำร 
 

ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดท่ี้ส ำคัญของล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3 คืออัตรำคิดลดอำ้งอิงกับโครงสรำ้งทำงกำรเงิน 
ของบริษัทและปัจจัยทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งผูบ้ริหำรเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม โดยบวกดว้ยอัตรำควำมเสี่ยง  
ท่ีเหมำะสม อตัรำคิดลดท่ีใชส้ะทอ้นถึงกำรประเมินสภำวะตลำดปัจจุบนัในเรื่องมลูค่ำของกำรเงินและปัจจยัควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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7 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมูลค่ำยุติธรรมและมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินในแต่ละประเภท   
แต่ไม่รวมถึงรำยกำรท่ีรำคำตำมบญัชีใกลเ้คียงกับมลูค่ำยตุิธรรม 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รำคำทุน 

ตัดจ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
      

ณ วันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563      
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      
   สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัดว้ย 
      มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทนุ 76 - - 76 76 
   สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัดว้ย 
      มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ 
         เบ็ดเสรจ็อ่ืน - 125 - 125 125 

   สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน 790 - - 790 790 

 
866 125 - 991 991 

      
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่ไม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      
   เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด - - 31,675 31,675 - 

   ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น - - 15,266 15,266 - 

 
- - 46,941 46,941 - 

      

หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      

   หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 4,062 - - 4,062 4,062 

 
4,062 - - 4,062 4,062 

      

หนีส้ินทำงกำรเงินที่ไม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      
   เงินกูย้ืม - - 138,223 138,223 - 

   หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - - 98,916 98,916 - 

 - - 237,139 237,139 - 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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7 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือ

ขำดทุน 

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รำคำทุน 

ตัดจ ำหน่ำย 
รวมรำคำ 
ตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
      

ณ วันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563      
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      
   สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัดว้ย 
      มลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ 
         เบ็ดเสรจ็อ่ืน - 17 - 17 17 

   สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน 790 - - 790 790 

 
790 17 - 807 807 

      

สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่ไม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      
   เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด - - 11,084 11,084 - 

   ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น - - 4,338 4,338 - 

 
- - 15,422 15,422 - 

      

หนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      

   หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 3,933 - - 3,933 3,933 

 3,933 - - 3,933 3,933 

      

หนีส้ินทำงกำรเงินที่ไม่ไดว้ดัดว้ย 
   มลูค่ำยตุิธรรม      
   เงินกูย้ืม - - 82,550 82,550 - 

   หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - - 710 710 - 

 - - 83,260 83,260 - 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

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

8.1 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กนัยำยน (ล้ำนบำท) 

  ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     
 ธุรกิจโรงแรมและสปำ กับธุรกจิโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

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

รำยได ้             
   รวมรำยได ้ 24,921  69,385 2,268  4,106 15,119  17,877 2,563  3,550 (200) (315) 44,671  94,603 
             

ต้นทุน             
   รวมตน้ทนุ (17,425) (34,848) (557) (919) (4,436) (4,843) (1,618) (1,983) - - (24,036) (42,593) 
             

ก ำไรขั้นต้นและรำยได้อ่ืน 7,496  34,537 1,711  3,187 10,683  13,034 945  1,567 (200) (315) 20,635  52,010 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร (7,922) (19,563) (1,602) (2,353) (7,845) (10,672) (972) (1,373) 200  315 (18,141) (33,646) 
ก ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้             
   ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย (426) 14,974 109  834 2,838  2,362 (27) 194 - - 2,494  18,364 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (12,039) (5,360) (189) (127) (2,227) (1,160) (224) (145) - - (14,679) (6,792) 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (5,323) (2,552) (240) (181) (452) (295) (40) (24) - - (6,055) (3,052) 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในบริษัทรว่มและกิจกำรรว่มคำ้ (299) 68 26  (51) (263) 142 - - - - (536) 159 
ผลกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ (18,087) 7,130 (294) 475 (104) 1,049 (291) 25 - - (18,776) 8,679 
ภำษีเงินได ้ 2,282  (1,273) (124) (38) (143) (250) 1  - - - 2,016  (1,561) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (15,805) 5,857 (418) 437 (247) 799 (290) 25 - - (16,760) 7,118 
             

กำรรับรู้รำยได ้             
   เมื่อปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสรจ็สิน้ 130  4,873 1,458  2,861 13,396  15,849 2,563  3,540 - - 17,547  27,123 
   ตลอดช่วงเวลำท่ีปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั 24,791  64,512 810  1,245 1,723  2,028 -  10 (200) (315) 27,124  67,480 

รวมรำยได้ 24,921  69,385 2,268  4,106 15,119  17,877 2,563  3,550 (200) (315) 44,671  94,603 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
8.2 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร ์

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กนัยำยน (ล้ำนบำท) 

  ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     

 ธุรกิจโรงแรมและสปำ กับธุรกจิโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

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

รำยได ้             
ประเทศไทย 2,631 7,127 662 1,171 10,443 11,324 2,563 3,550 (200) (315)     16,099  22,857 
ทวีปยโุรป 16,892 50,468 - - 139 236 - - - - 17,031  50,704 
ประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด ์ 2,668 4,108 - - 1,421 1,987 - - - - 4,089  6,095 
สำธำรณรฐัมลัดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศตะวนัออกกลำง 758 1,470 - - 132 322 - - - - 890  1,792 
สำธำรณรฐัประชำชนจีน 6 27 10 13 1,882 2,584 - - - - 1,898  2,624 
กลุ่มประเทศละตินอเมริกำ 1,195 4,294 - - - - - - - - 1,195  4,294 

อื่น ๆ 771 1,891 1,596 2,922 1,102 1,424 - - - - 3,469  6,237 

รวม 24,921 69,385 2,268 4,106 15,119 17,877 2,563 3,550 (200) (315) 44,671 94,603 

             

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ             
ประเทศไทย (1,908) 7 61 411 (67) 803 (290) 25 - - (2,204) 1,246 
ทวีปยโุรป (11,388) 5,012 - - (18) (37) - - - - (11,406) 4,975 
ประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนด ์ (490) (4) - - 50 48 - - - - (440) 44 
สำธำรณรฐัมลัดีฟสแ์ละกลุ่มประเทศตะวนัออกกลำง 34 544 - - 7 19 - - - - 41 563 
สำธำรณรฐัประชำชนจีน (9) 25 13 8 (159) 131 - - - - (155) 164 
กลุ่มประเทศละตินอเมริกำ (1,049) 90 - - - - - - - - (1,049) 90 

อื่น ๆ (995) 183 (492) 18 (60) (165) - - - - (1,547) 36 

รวม (15,805) 5,857 (418) 437 (247) 799 (290) 25 - - (16,760) 7,118 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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9 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 

บริษัทเป็นบริษัทใหญ่ขัน้สดุทำ้ย เงินลงทนุท่ีมีสำระส ำคญัในบริษัทย่อย บริษัทรว่มและกิจกำรรว่มคำ้เปิดเผยในหมำยเหต ุ11 
 

รำยกำรต่อไปนีเ้ป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

บริษัทย่อย     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร - - 27,752 44,919 
เงินปันผลรบั - - - 111,137 
ดอกเบีย้รบั - - 2,951,612 3,067,400 
รำยไดอ้ื่น - - 16,797 1,080 
กำรซือ้สินคำ้และบริกำร - - (285) (765) 
ค่ำบริกำรจ่ำย - - (35,310) (66,191) 
ดอกเบีย้จ่ำย - - (42,444) (41,947) 
     

บริษัทร่วม     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 67,880 351,033 - - 
เงินปันผลรบั - - 91,587 126,486 
ดอกเบีย้รบั 40,970 43,265 - - 
กำรซือ้สินคำ้และบริกำร (40,937) (69,773) - - 
     

กิจกำรร่วมค้ำ     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 69,333 91,090 7,349 15,000 
ดอกเบีย้รบั 89,762 80,108 34,703 28,365 
กำรซือ้สินคำ้และบริกำร (48,822) (48,782) - - 
     

กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 2,831 2,823 - - 
กำรซือ้สินคำ้และบริกำร (64,053) (60,509) - - 
ค่ำบริกำรจ่ำย (6,179) (17,266) - - 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น (20,177) (21,628) (6,626) (8,011) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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9 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรและเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดเกำ้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 มีจ ำนวน 227 ลำ้นบำท 
และ 82 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ (วันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 : 256 ลำ้นบำท และ 101 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ) โดยค่ำตอบแทน
ดงักล่ำวเป็นผลประโยชนร์ะยะสัน้ ซึ่งไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัและสวสัดิกำรอื่น 
 
ยอดค้ำงช ำระทีเ่กิดจำกกำรขำยและซือ้สินค้ำและบริกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ก) ลูกหนีก้ิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย -    - 4,241,212 1,506,826 
บริษัทรว่ม 377,804 464,795 -    3,973 
กิจกำรรว่มคำ้ 517,406 521,594 73,988 62,534 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,018 2,474 901 966 

รวมลกูหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมำยเหต ุ10) 897,228 988,863 4,316,101 1,574,299 

     

ข) เจ้ำหนีก้ิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย  -    - 13,776 21,581 
บริษัทรว่ม 11,631 16,631 3 3 
กิจกำรรว่มคำ้ 19,421 15,676 -    161 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,804 32,475 2 13,455 

รวมเจำ้หนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

   (หมำยเหต ุ14) 43,856 64,782 13,781 35,200 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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9 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ค) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำร 
          ทีเ่กี่ยวข้องกัน    

บริษัทย่อย - - 127,026,137 113,003,327 
บริษัทรว่ม 1,176,539 1,268,639 - - 

กิจกำรรว่มคำ้ 4,342,034 4,409,201 957,725 864,898 

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่     

   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,518,573 5,677,840 127,983,862 113,868,225 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 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  - - 10,717,333 6,984,169 
รบัช ำระคืน - - (3,736,647) (26,997,453) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
   ท่ียงัไม่เกิดขึน้ - - 7,042,124 (7,887,436) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - - 127,026,137 113,003,327 
     

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

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

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 32,700 (89,161) - - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 1,176,539 1,268,639 - - 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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9 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

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

ยอดยกมำตน้งวดท่ีปรบัปรุงแลว้ 4,225,855 4,587,185 864,898 617,081 
เพิ่มขึน้ 119,326 291,907 106,811 257,000 
รบัช ำระคืน (166,849) (216,615) (20,000) - 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
   ท่ียงัไม่เกิดขึน้ 6,016 (9,183) 6,016 (9,183) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 157,686 (244,093) - - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 4,342,034 4,409,201 957,725 864,898 

 
เงินใหกู้้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นเงินใหกู้้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ  
มีอัตรำดอกเบีย้ตำมอัตรำตลำดซึ่งอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย์ เงินให้กู้ยืมดังกล่ำวมีก ำหนดช ำระคืน  
เมื่อทวงถำมแต่กลุ่มกิจกำรจะไม่เรียกช ำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่ำวในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำ เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม 
และกิจกำรรว่มคำ้เป็นไปตำมสญัญำผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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9 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ง) เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำร 
          ทีเ่กี่ยวข้องกัน    

บริษัทย่อย - - 5,079,910 4,338,917 

รวมเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำร     

    ท่ีเก่ียวขอ้งกัน (หมำยเหต ุ15) - - 5,079,910 4,338,917 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี  ้
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 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 - - 1,282,267 2,427,394 
จ่ำยช ำระคืน - - (687,761) (150,959) 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
   ท่ียงัไม่เกิดขึน้ - - 146,487 (26,698) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - - 5,079,910 4,338,917 

 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบริษัทย่อยเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกันในสกุลเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ มีก ำหนดช ำระคืน 
เมื่อทวงถำม และมีอตัรำดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำดซึ่งอำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย ์
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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10 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น - ยอดรวม 4,466,579 7,077,632 3,900 14,512 

หกั  ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (820,837) (420,001) (769) (92) 

ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น - สทุธิ 3,645,742 6,657,631 3,131 14,420 
ส่วนของลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - สทุธิ  3,655,620  3,301,521 - - 
ส่วนของลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำ     
   ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  579,219  - - - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้  955,167  1,104,858  9,931  9,472 
ลกูหนีอ้ื่น  3,204,479  3,501,144  8,516  28,105 

ลกูหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ9)  897,228  988,863  4,077,215  1,574,299 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 12,937,455 15,554,017 4,098,793 1,626,296 

     

ไม่หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว  2,587,852  3,467,516 - - 
หกั  รำยไดด้อกเบีย้รอกำรรบัรู ้ (218,613) (256,337) - - 

หกั  ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (955,646) (123,486) - - 

ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว - สทุธิ 1,413,593 3,087,693 - - 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำ 978,561 - - - 

ลกูหนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ9) - - 238,886 - 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 2,392,154 3,087,693 238,886 - 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

บริษัทย่อย - - 8,074,409 8,071,409 
บริษัทรว่ม 6,896,729 6,359,570 2,787,459 2,783,766 

ส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 2,474,910 2,614,326 - - 

รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทรว่ม     

   และส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 9,371,639 8,973,896 10,861,868 10,855,175 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท 
  

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563  
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ 8,071,409 

ลงทนุเพิ่มขึน้ 3,000 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 8,074,409 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
บริษัทย่อยท่ีถกูถือหุน้ทำงตรงโดยบริษัทมีดงันี ้
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

สัดส่วนของกำรถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

บริษัท เจำ้พระยำ รีซอรท์ จ ำกดั โรงแรมและศนูยก์ำรคำ้ ประเทศไทย 81.2 81.2 
บริษัท หวัหิน รีซอรท์ จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท แม่ริมเทอเรซ รีซอรท์ จ ำกดั (“MTR”) โรงแรม ประเทศไทย 45.3(1) 45.3(1) 
บริษัท สมยุ รีซอรท์ แอนด ์สปำ จ ำกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โรงแรมรำชด ำริ จ ำกดั (มหำชน) โรงแรม ประเทศไทย 99.2 99.2 
บริษัท เอ็มไอ สแควร ์จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท หวัหิน วิลเลจ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท บำ้นโบรำณเชียงรำย จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมยุ วิลเลจ จ ำกดั อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัชี ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โคโค ปำลม์ โฮเต็ล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โกโก ้รีครีเอชั่น จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมยุ  บีช คลบั โอนเนอร ์จ ำกดั โรงแรมและใหเ้ช่ำ ประเทศไทย 100 100 
 อสงัหำริมทรพัย ์    
บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 99.7 99.7 
บริษัท รอยลักำรเ์ดน้ พลำซ่ำ จ ำกดั ศนูยก์ำรคำ้ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็ม สปำ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด  ธุรกิจสปำ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมยุ บีช เรสซิเดน้ท ์จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โกโก ้เรสซิเด็นซ ์จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 100 100 
 
(1) สดัส่วนกำรถือหุน้ รอ้ยละ 45.3 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MTR อีกรอ้ยละ 25.7 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบริษัทย่อย 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

สัดส่วนของกำรถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

  จัดตั้งขึน้ 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

บริษัท ไมเนอร ์โฮเทล กรุ๊ป จ ำกดั (“MHG”) บริหำรโรงแรม ประเทศไทย 27.8(2) 27.8(2) 
บริษัท ไมเนอร ์ซพัพลำยเชน โซลชูั่น จ ำกดั บริหำรงำนจดัซือ้ ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร ์โกลบอล โซลชูั่น จ ำกดั อยู่ระหว่ำงกำรช ำระบญัชี ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เจำ้พระยำ รีซอรท์ แอนด ์ 
   เรสซิเดน้ท ์จ ำกดั 

โรงแรมและขำย
อสงัหำริมทรพัย ์

ประเทศไทย 100 100 

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

จ ำหน่ำยสินคำ้ ประเทศไทย 91.4(3) 91.4(3) 

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

บริษัท ไมเนอร ์สกำย ไรเดอร ์จ ำกดั ธุรกิจบนัเทิง ประเทศไทย 100 100 
Minor Continental Holding (Mauritius) ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
  มอริเชียส   

 
(2) สดัส่วนกำรถือหุน้ รอ้ยละ 27.8 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MHG อีกรอ้ยละ 72.2 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบริษัทย่อย 
(3) สดัส่วนกำรถือหุน้ รอ้ยละ 91.4 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MINOR อีกรอ้ยละ 8.6 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบริษัทย่อย 
(4) สดัส่วนกำรถือหุน้ รอ้ยละ 96.9  เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MHGP อีกรอ้ยละ 3.1 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบริษัทย่อย 
 
กลุ่มกิจกำรไดใ้ชหุ้น้ของบริษัทย่อยและอสงัหำริมทรพัยข์องโรงแรม รำคำตำมบัญชีประมำณ 12,736 ลำ้นบำท เพื่อเป็น
หลกัประกนัส ำหรบัเงินกูย้ืมและกำรท ำหนำ้ท่ีผูค้  ำ้ประกนัหุน้กูโ้ดยสถำบนักำรเงินตำมที่เปิดเผยในหมำยเหต ุ22  



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 

 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ 6,359,570 2,783,766 
ลงทนุเพิ่มขึน้ 1,090,161 3,693 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม (386,671) - 
เงินปันผลรบั (151,090) - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (15,241) - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 6,896,729 2,787,459 

 
บริษัทรว่มมีดงันี ้
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

   30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

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

ลงทนุในบริษัทอื่น หมู่เกำะบริติช เวอรจ์ิน 50 50 

Zanzibar Tourism and Hospitality 
   Investment Limited 

ลงทุนในบริษัทอื่น หมู่เกำะบริติช เวอรจ์ิน 50 50 

Sizzler China Pte. Ltd. เจำ้ของลิขสิทธิ์ ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

   30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

บริษัท ซีเลค เซอรวิ์ส พำรท์เนอร ์จ ำกดั ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 51(1) 51(1) 
Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนำม 30.4 30.4 
บริษัท ซูม่ำ กรุงเทพ จ ำกดั ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 51(2) 51(2) 
บริษัท 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 ประเทศศรีลงักำ 25 25 
MHG Lesotho (Proprietary) Limited โรงแรม ประเทศเลโซโท 46.9 46.9 
บริษัท นำยณ ์แอนด ์อำรจ์ีพี  ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 40 40 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั      
Breadtalk Group Limited ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ - 14.2(3) 
BTG Holding Company Pte. Ltd. ลงทุนในบริษัทอื่น 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 เซอรวิ์ส พำรท์เนอร ์จ ำกดั แมว่้ำกลุ่มกิจกำรถือหุน้ในบริษัทดงักล่ำว

ในอตัรำรอ้ยละ 51 จึงถือว่ำบริษัทดงักล่ำวเป็นบริษัทร่วมและใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียในกำรบนัทึกเงินลงทุนในบริษัทดงักล่ำว
ในงบกำรเงินรวม 

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

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



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

   
สัดส่วนในส่วนได้เสีย 

ของกลุ่มกิจกำร  
(ร้อยละ) 

   30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดต้ังขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

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

   
สัดส่วนของกำรถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
   30 กันยำยน 31 ธันวำคม 

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

บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกัด  ขำยอำหำร ประเทศไทย 35.9 35.9 
   (มหำชน) และเครื่องดื่ม    
 
กำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทนุในบริษัทร่วมส ำหรบังวดสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2563 BTG Holding Company Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของกลุ่มกิจกำร เสร็จสิน้ 
กำรท ำค ำเสนอซือ้หุ้นทั้งหมด โดยสมัครใจอย่ำงมีเงื่อนไขด้วยเงินสดของ Breadtalk Group Limited ท ำให้กลุ่มกิจกำร 
มีสัดส่วนกำรถือหุ้นเพิ่มในบริษัท Breadtalk Group Limited ผ่ำนบริษัท BTG Holding Company Pte. Ltd. จำกรอ้ยละ 
14.2 เป็นรอ้ยละ 25.1 ทัง้นีก้ำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวไม่กระทบต่อกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงินรวม 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
ค) เงินลงทุนในส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ  

 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  พันบำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ  2,614,326 
ลงทนุเพิ่ม  13,741 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) ในกิจกำรรว่มคำ้  (149,115) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  (4,042) 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ  2,474,910 

 

รำยละเอียดของเงินลงทนุในส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ มีดงันี ้
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  

   

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

   30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

PH Resorts (Private) Ltd.  โรงแรม ประเทศศรีลงักำ 49.9 49.9 
MHG Deep Blue Financing บริหำรจดักำร ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
  มอริเชียส   
O Plus E Holdings Private Limited ลงทนุในบริษัทอ่ืน ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
  มลัดีฟส ์   
บริษัท พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ผลิตส่วนผสมอำหำร ประเทศไทย 49.9 49.9 
Liwa Minor Food & Beverage LLC ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสำธำรณรฐั 49 49 
  อำหรบัเอมิเรตส ์   
Rani Minor Holding II Limited ลงทนุในบริษทัอ่ืน ประเทศสำธำรณรฐั 49 49 
  อำหรบัเอมิเรตส ์   
บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คซูีน จ ำกดั โรงเรียนสอนท ำอำหำร ประเทศไทย 43.8 43.8 
บริษัท เอ็มเอชจี เอ็นพำรค์  
   ดีเวลอปเมน้ท ์จ ำกดั 

ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 

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



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  

   

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

   30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึน้ในประเทศ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     

บริษัท อวำดีนะ ฮิลส ์จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 
บริษัท ลำยนั ฮิลล ์เรสซิเด็นซ ์จ ำกดั ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 
บริษัท ลำยนั บำงเทำ  ขำยอสงัหำริมทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั     
Plexus Maldives Private Limited  โรงแรม สำธำรณรฐัมลัดีฟส ์ 50 50 
บริษัท เฮชแอนดเ์อ พำรค์ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 50 50 
บริษัท อำรต์ ออฟ เบคกิง้ จ ำกดั ผลิตส่วนผสมอำหำร ประเทศไทย 51(1) 51(1) 
Ya Hua International Pte. Ltd. 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 
บริษัท เวอริตำ เอ็มเอ็ชจี จ ำกดั ธุรกิจบริกำรดำ้นสขุภำพ ประเทศไทย 50 - 

 
(1) แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำวในสัดส่วนรอ้ยละ 51 เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมร่วมตำมท่ีได้ 

ตกลงในสญัญำผูถื้อหุน้ ดงันัน้จึงท ำใหบ้ริษัทดงักล่ำวยงัคงจดัประเภทเป็นกิจกำรรว่มคำ้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 

51 

12 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ ์
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท พันบำท 
   

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

กำรปรบัปรุงยอ้นหลงัจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (หมำยเหต ุ5) (123,008) - 

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ ท่ีปรบัปรุงแลว้ 123,006,053 164,877 
ซือ้สินทรพัย ์ 5,283,353 24,543 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุในบริษัทย่อย (หมำยเหต ุ24) 84,673 - 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (324,414) (35) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (577,336) (42) 
โอนจำก (ไป) บญัชีอื่น (114,809) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (5,607,257) (25,352) 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำ 185,447 - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 7,049,006 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 128,984,716 163,991 

 
บริษัทย่อยหลำยแห่งของกลุ่มกิจกำรได้ใช้ท่ีดินและอำคำรซึ่งมีรำคำตำมบัญชีเท่ำกับ 14,966 ล้ำนบำท (วันท่ี 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2562 : มลูค่ำ 8,747 ลำ้นบำท) เพื่อค ำ้ประกนัเงินกูย้ืมจำกธนำคำร (หมำยเหต ุ15) 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนยูโร 
   

ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำก่อสรำ้งและ   
   กำรซือ้สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 330 16 
ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำก่อสรำ้งและ   
   กำรซือ้สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 634 38 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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13 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 

 พันบำท พันบำท 
   

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

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

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สทุธิ ท่ีปรบัปรุงแลว้ 58,668,645 26,152 
ซือ้สินทรพัย ์ 561,717 482 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุในบริษัทย่อย (หมำยเหต ุ24) 2,974,848 - 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (30,284) - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (16,540) - 
โอนจำก (ไป) บญัชีอื่น 32,061 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (906,052) (3,467) 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำ 1,262 - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 4,707,188 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด - สทุธิ 65,992,845 23,167 

 
บริษัทย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มกิจกำรได้น ำสิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย์ ซึ่ งมี รำคำตำมบัญชีเท่ำกับ  3,541 ล้ำนบำท  
(วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : 3,417 ลำ้นบำท) ไปวำงเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจำกธนำคำรต่ำงประเทศ 
 

14 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เจำ้หนีก้ำรคำ้ - บริษัทอื่น 8,905,421 11,242,774 1,207 8,188 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน (หมำยเหต ุ9) 36,986 45,686 6,281 24,818 
เจำ้หนีก้ิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ9) 6,870 19,096 7,500 10,382 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 6,037,689 6,831,587 263,674 657,213 
เจำ้หนีค้่ำก่อสรำ้ง 250,509 286,783 22,838 39 

เจำ้หนีอ้ื่น 1,777,311 1,610,253 133,890 13,009 

รวมเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 17,014,786 20,036,179 435,390 713,649 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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15 เงินกู้ยืม 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 27,727 - - - 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 100,589 300,000 - 300,000 

รวม 128,316 300,000 - 300,000 
     

เงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ9) - - 5,079,910 4,338,917 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส่วนท่ี     
   ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 10,507,502 5,659,718 248,130 2,935,438 

หุน้กูส้่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 4,292,419 4,000,000 4,292,419 4,000,000 

รวมเงินกูย้ืมหมนุเวียน 14,928,237 9,959,718 9,620,459 11,574,355 
     

ไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 62,934,067 39,010,773 25,872,972 16,268,953 

หุน้กู ้ 60,360,876 63,375,520 47,056,877 51,064,613 

รวมเงินกูย้ืมไม่หมนุเวียน 123,294,943 102,386,293 72,929,849 67,333,566 
     

รวมเงินกู้ยืม 138,223,180 112,346,011 82,550,308 78,907,921 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 44,670,491 19,204,391 
กำรกูย้ืมเพิ่ม 29,720,896 8,056,866 
กำรจ่ำยช ำระคืน (5,669,638) (2,710,974) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ 129,633 38,737 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ 1,523,977 1,532,082 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 3,066,210 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 73,441,569 26,121,102 
 

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 
 

เงินกู้ยืมเพิ่มเติมจำกสถำบันกำรเงินท่ีมีสำระส ำคัญของกลุ่มกิจกำรและบริษัทส ำหรบังวดสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
ประกอบดว้ย  
 

ก) บริษัทเบิกใชว้งเงินกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 118 ลำ้นยูโร ซึ่งเป็นเงินกูย้ืมไม่มีหลักประกัน โดยมีอตัรำดอกเบีย้
ลอยตัว EURIBOR บวกดว้ยอัตรำรอ้ยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2569 บริษัทจะต้องปฏิบัติตำม
เงื่อนไขที่ส  ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้ืม 

 

ข) บริษัทมีเงินกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 4,000 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลกัประกัน โดยมีอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 
BIBOR บวกดว้ยอตัรำรอ้ยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2568 บริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขที่ส  ำคญั
บำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยุสัญญำเงินกู้ยืม บริษัทได้ใช้อสังหำริมทรพัย์ของโรงแรมและหุ้นของบริษัทย่อยเพื่อเป็น
หลกัประกนัส ำหรบัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 
 

ค) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 554.5 ลำ้นยโูร ซึ่งเป็นเงินกูย้ืมไม่มีหลกัประกัน โดยมีอตัรำดอกเบีย้
ลอยตัว โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2580 บริษัทย่อยจะตอ้งปฏิบัติตำมเงื่อนไขท่ีส ำคัญ 
บำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้ืม 

 

ง) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงเบิกใช้วงเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 335.4 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมท่ีมีหลักประกัน  
โดยมีอัตรำดอกเบีย้ลอยตัว MLR บวกด้วยอัตรำรอ้ยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2565 ถึง  
พ.ศ. 2574 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขท่ีส ำคัญบำงประกำรท่ีก ำหนดไว้ตลอดอำยุสัญญำเงินกู้ยืม  และได้ใช้
สินทรพัยข์องโรงแรมเพื่อค ำ้ประกนั 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

จ) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 6 ลำ้นปอนดส์เตอริง ซึ่งเป็นเงินกูย้ืมท่ีมีหลักประกัน โดยมีอัตรำ
ดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกดว้ยอตัรำรอ้ยละคงท่ีต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2568 
บริษัทย่อยจะตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขที่ส  ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้ืม 

 
ฉ) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 9 ลำ้นยูโร ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมไม่มีหลักประกัน โดยมีอัตรำดอกเบีย้

ลอยตวั บวกดว้ยอตัรำรอ้ยละคงที่ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2582 บริษัทย่อยจะตอ้ง
ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขที่ส  ำคญับำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้ืม 

 
ช) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 47.5 ล้ำนเหรียญสิงคโปร  ์ซึ่งเป็นเงินกู้ยืม ท่ีมีหลักประกัน  

โดยมีอัตรำดอกเบีย้ลอยตัว โดยมีก ำหนดช ำระคืนภำยในปี พ.ศ. 2566 บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขท่ีส ำคัญ 
บำงประกำรท่ีก ำหนดไวต้ลอดอำยสุญัญำเงินกูย้ืม 

 
หุ้นกู ้
 
หุน้กูป้ระกอบดว้ย 
 

   
ข้อมลูทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
   30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม   

  ระยะเวลำ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 อัตรำ  
วันท่ีออก ก ำหนดช ำระคืน (ปี) ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ดอกเบีย้ เง่ือนไข 

         
ตลุำคม 2554 ตลุำคม 2564 10 300 300 300 300 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
สิงหำคม 2555 สิงหำคม 2565 10 2,700 2,700 2,700 2,700 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2563 5 - 4,000 - 4,000 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2568 10 4,000 4,000 4,000 4,000 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2559 มีนำคม 2564 5 2,800 2,800 2,800 2,800 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2559 มีนำคม 2574 15 1,200 1,200 1,200 1,200 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
เมษำยน 2560 ตลุำคม 2566 6 13,537 12,311 - - รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
กรกฎำคม 2560 กรกฎำคม 2570 10 1,583 1,508 1,583 1,508 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2567 7 1,000 1,000 1,000 1,000 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2575 15 1,000 1,000 1,000 1,000 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2561 มีนำคม 2571 10 1,000 1,000 1,000 1,000 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
ตลุำคม 2561 ตลุำคม 2576 15 2,972 2,698 2,972 2,698 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2564 2 1,500 1,500 1,500 1,500 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2565 3 7,700 7,700 7,700 7,700 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2567 5 6,800 6,800 6,800 6,800 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2572 10 7,500 7,500 7,500 7,500 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2574 12 4,000 4,000 4,000 4,000 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้
มีนำคม 2562 มีนำคม 2577 15 5,500 5,500 5,500 5,500 รอ้ยละคงที ่ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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กำรเปลี่ยนแปลงของหุน้กูส้ำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 

 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด 67,375,520 55,064,613 
จ่ำยคืน (4,000,000) (4,000,000) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ 95,158 38,503 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ 246,180 246,180 
ปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรมจำกกำรป้องกนัควำมเสี่ยง (232,581) - 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 1,169,018 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยงวด 64,653,295 51,349,296 

 
16 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 จ ำนวน  ส่วนเกิน  
 หุ้นสำมัญ หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้น รวม 

 พันหุ้น พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563     
ยอดคงเหลือตน้งวด 4,619,005 4,619,005 15,018,401 19,637,406 
เพิ่มทนุหุน้สำมญั 563,293 563,293 9,195,774 9,759,067 

กำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ - - 13 13 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 5,182,298 5,182,298 24,214,188 29,396,486 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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16 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จ ำนวน  ส่วนเกิน  
 หุ้นสำมัญ หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้น รวม 

 พันหุ้น พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563     
ยอดคงเหลือตน้งวด 4,619,005 4,619,005 14,992,748 19,611,753 
เพิ่มทนุหุน้สำมญั 563,293 563,293 9,195,774 9,759,067 

กำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ - - 13 13 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 5,182,298 5,182,298 24,188,535 29,370,833 

 
เมื่อวันท่ี 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ท่ีประชุมสำมัญประจ ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นท่ีออกใหม่  
เพื่อเสนอขำยใหก้ับผูถื้อหุน้สำมัญเดิมของบริษัท บริษัทไดม้ีกำรจัดสรรหุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพื่อเสนอขำยใหก้ับผูถื้อหุน้สำมัญ
เดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offerings) จ ำนวน 563,293,276 หุน้ ในอัตรำส่วนหุน้สำมัญเดิม 8.2 หุน้ ต่อ 1 หุน้สำมัญ
ท่ีออกใหม่ ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 17.50 บำท โดยเสนอขำยวนัท่ี 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 23 กรกฎำคมพ.ศ. 2563 
(รวมทั้งสิน้ 5 วันท ำกำร) ทั้งนี ้เมื่อวันท่ี 30 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้รำยงำนผลกำรขำยหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ดังกล่ำว  
โดยมีจ ำนวนหุน้ท่ีขำยไดท้ัง้หมด 563,293,156 หุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงินสทุธิ 9,759.1 ลำ้นบำท 
 
ณ วันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 ทุนจดทะเบียนทั้งหมดประกอบดว้ยหุน้สำมัญจ ำนวน 5,888 ลำ้นหุน้ (วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : 
จ ำนวน 4,850 ลำ้นหุน้) ซึ่งมีมลูค่ำหุน้ละ 1 บำท โดยมีหุน้สำมญัจ ำนวน 5,182 ลำ้นหุน้ (วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 
4,619 ลำ้นหุน้) ซึ่งมีมลูค่ำหุน้ละ 1 บำท ท่ีไดอ้อกและช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ 
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17 ใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ 

 

กลุ่มกิจกำรไดม้ีกำรจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมัญใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท โดยผ่ำนกำรอนุมัติจำกกำรประชุมผูถื้อหุน้ กลุ่มกิจกำรไม่ไดบ้ันทึกตน้ทุนส ำหรบัมลูค่ำยุติธรรมหรือมลูค่ำท่ีแทจ้ริง  
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัดงักล่ำวในขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลนี ้
 

    
ณ วันท่ี  

31 ธันวำคม 
 

เพ่ิมขึน้  
ณ วันท่ี  

30 กันยำยน 

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

   

 
 

ก ำหนดวันท่ีใช้สิทธิ 

 
 

จ ำนวน
คงเหลือ 

 
 

จ ำนวน 

 
 

ใช้สิทธิ 

 อัตรำกำรใช้สิทธิ 
ซือ้หุ้นสำมัญ 
ต่อใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ  

หุ้นสำมัญ 
ออกเพ่ิม 

ระหว่ำงงวด 

 รำคำในกำร 
ใช้สิทธิซือ้ 
หุ้นสำมัญ  

 
 

จ ำนวนเงิน 

 
 

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

             

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

บริษัท ผูถ้ือหุน้เดิม (MINT - W7) 19 มิถนุำยน 2563 16 พฤศจิกำยน 2563 31 กรกฎำคม 2566 - 236 - 1 - 21.6 - 236 

 รวมกำรออกโดยบริษัท    231 236 0.0003  310  13,330 467 

 

ท่ีประชุมสำมัญประจ ำปีของผูถื้อหุ้นของบริษัทเมื่อวันท่ี 22 เมษำยน พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมัติใหอ้อกใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมัญของบริษัท (MINT-W6) จ ำนวนไม่เกิน 230,945,715 หน่วย เพื่อจัดสรร 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีอำยไุม่เกิน 2 ปี นบัจำกวนัท่ีไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้แรก และมีอตัรำกำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ ท่ีรำคำใชส้ิทธิ 43 บำทต่อหุน้ 
 

เมื่อวนัท่ี 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 บริษัทไดแ้จง้ปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิและอัตรำกำรใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมัญของบริษัท (MINT-W6) จำกรำคำหุน้ละ 43 บำท เป็น 41.878 บำทต่อหุน้ และ
อตัรำ 1 หุน้สำมญั เป็น 1.027 หุน้สำมญัต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย กำรปรบัสิทธินีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 26 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
 

ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุน้ของบริษัทเมื่อวนัท่ี 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ไดม้ีมติอนุมตัิใหอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท (MINT-W7) จ ำนวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพื่อจัดสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีอำยุไม่เกิน 3 ปี นบัจำกวนัท่ีไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้แรก และมีอตัรำกำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ ท่ีรำคำใชส้ิทธิ 21.6 บำทต่อหุน้ 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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18 รำยได้อื่น 
 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

รำยไดค้่ำจดัส่งอำหำร 156,677 146,819 - - 
รำยไดจ้ำกกำรขำยของสมนำคณุ 95,587 121,556 - - 
รำยไดค้่ำท่ีปรกึษำ 81,081 104,279 - - 
รำยไดค้่ำเช่ำ 63,361 189,038 - - 
รำยไดค้่ำซ่อมบ ำรุง 50,515 45,964 - - 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมเครื่องหมำยกำรคำ้ 73,603 82,421 - - 
เงินสนบัสนุน 100,508 144,212 - - 
ขำยวตัถดุิบใหแ้ฟรนชำยส ์ 51,494 14,976 - - 
ก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบั - 4,743,437 - - 

อื่น ๆ 798,223 1,293,477 15,512 245,647 

รวมรำยไดอ้ื่น 1,471,049 6,886,179 15,512 245,647 

 
19 (ก ำไร) ขำดทุนอื่น - สุทธิ 

 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน - สทุธิ (3,848,110) 719,639 (3,941,294) 643,539 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรวดัมลูค่ำ 
   เครื่องมือทำงกำรเงิน - สทุธิ 3,630,295 - 3,379,022 - 

รวม (ก ำไร) ขำดทนุอื่น - สทุธิ (217,815) 719,639 (562,272) 643,539 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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20 ภำษีเงินได้ 
 
ภำษีเงินไดร้บัรูด้ว้ยกำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสดุของฝ่ำยบริหำรจำกอตัรำภำษีเงินไดท่ี้คำดไวส้  ำหรบัปีเต็มปีท่ีซึ่งค  ำนวณจำกรำยได้
ก่อนภำษีของงวดระหว่ำงกำล ส ำหรบังวดปัจจุบันผลของภำษีถูกแสดงเป็นรำยได้ เน่ืองจำกกิจกำรในกลุ่มรับรูส้ินทรัพย์ 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  

 
21 ก ำไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 

 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัท่ีช ำระแลว้
และออกจ ำหน่ำยอยู่ในระหว่ำงงวด 
 
ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยได้ปรบัปรุงด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดโดยถือว่ำ  
หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรบัลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 
 
ในกำรค ำนวณจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีเพิ่มขึน้หำกมีกำรใชส้ิทธิ บริษัทค ำนวณว่ำหำกน ำเงินท่ีไดร้บัจำกกำรใชส้ิทธิจำกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ดังกล่ำวมำซือ้หุ้นสำมัญกลับคืนในรำคำตลำดถัวเฉลี่ยของงวดเพื่อก ำหนดจ ำนวนหุ้นส ำมัญท่ีต้อง 
ออกเพิ่ม แลว้น ำจ ำนวนหุน้สำมญัส่วนเพิ่มดงักล่ำวมำรวมกบัหุน้สำมญัท่ีมีอยู่  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุด ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 
 วันที ่30 กันยำยน วันที ่30 กันยำยน 

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

จ ำนวนหุน้สำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีใช ้     

   ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ - สทุธิ 5,004,738 4,618,946 4,748,521 4,618,925 
     

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทยีบเท่ำปรับลด     

หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรบัลด - - - - 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักท่ีใช ้     

   ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 5,004,738 4,618,946 4,748,521 4,618,925 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 ก ำไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุด ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 

 วันที ่30 กันยำยน วันที ่30 กันยำยน 

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

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีเป็นของ 
    ผูถื้อหุน้สำมญั (พนับำท) (5,595,233) 4,560,337 (15,816,393) 6,929,486 
หกั  ดอกเบีย้จ่ำยสะสมส ำหรบังวดของหุน้กู้     

         ท่ีมีลกัษณะคลำ้ยทุน (สทุธิจำกภำษี) (พนับำท) (408,040) (329,457) (1,069,908) (983,717) 
     

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 
   ก ำไรต่อหุน้ (พนับำท) (6,003,273) 4,230,880 (16,886,301) 5,945,769 
     

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) (1.1995) 0.9160 (3.5561) 1.2873 
     

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บำท) (1.1995) 0.9160 (3.5561) 1.2873 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุด ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สุด 
 วันที ่30 กันยำยน วันที ่30 กันยำยน 

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

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีเป็นของ 
    ผูถื้อหุน้สำมญั (พนับำท) 226,381 584,870 1,922,769 1,137,008 
หกั  ดอกเบีย้จ่ำยสะสมส ำหรบังวดของหุน้กู้     

       ท่ีมีลกัษณะคลำ้ยทุน (สทุธิจำกภำษี) (พนับำท) (408,040) (329,457) (1,069,908) (983,717) 
     

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ  
   ก ำไรต่อหุน้ (พนับำท) (181,659) 255,413 852,861 153,291 
     

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) (0.0363) 0.0553 0.1796 0.0332 
     

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บำท) (0.0363) 0.0553 0.1796 0.0332 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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22 หุ้นกู้ทีม่ีลักษณะคล้ำยทุน 
 
ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2563 บริษัทไดอ้อกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ำยทุน จ ำนวนเงินรวม 300 ลำ้นเหรียญสหรฐั หรือ
เทียบเท่ำ 9,269 ลำ้นบำท ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้จ ำนวน 978 ลำ้นบำท ซึ่งรบัรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของส่วนของเจำ้ของ 
ในขอ้มลูทำงกำรเงินรวมและขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยมีอตัรำดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 3.10 ต่อปี ใน 3 ปีแรก และส ำหรบั
กำรก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ในทุก ๆ 3 ปีถัดไปจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ  หุน้กูด้ังกล่ำวเก่ียวขอ้งกับ
กำรท ำหนำ้ท่ีผูค้  ำ้ประกนัหุน้กูโ้ดยสถำบนักำรเงิน ซึ่งสถำบนักำรเงินดงักล่ำวรบัประกนักำรซือ้คืนตำมขอ้ก ำหนดสิทธิของหุน้กู้ 
 
ณ วันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 บริษัทมียอดคงเหลือหุ้นกู้ท่ีมีลักษณะคล้ำยทุนจ ำนวน 34,091 ล้ำนบำทก่อนหักค่ำใชจ้่ำย 
ในกำรออกหุน้กูจ้  ำนวน 2,012 ลำ้นบำท ซึ่งแสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของเจำ้ของในขอ้มลูทำงกำรเงินรวมและขอ้มลูทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล 
 
ในระหว่ำงงวดเกำ้เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 บริษัทไดจ้่ำยดอกเบีย้ใหก้ับผูถื้อหุน้กู้แลว้เป็นจ ำนวนเงิน 1,103 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2562: 1,101 ลำ้นบำท) 
 

23 หนังสือค ำ้ประกัน 
 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทไดใ้หห้นงัสือค ำ้ประกนัต่อไปนีใ้นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ 
 

 วันท่ี 30 กันยำยน 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 ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เอมิเรตส ์ สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต บำท สหรัฐฯ สเตอริง ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เอมิเรตส ์ สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต 

                     
หนังสือค ำ้ประกันที่ธนำคำร                     
    ออกใหบุ้คคลภำยนอก 1,615.5 2.5 - 19.5 40.6 70.0 56.0 - - 0.5 1,197.3 - - - 0.7 70.0 26.0 - - 0.5 
หนังสือค ำ้ประกัน                      
   ที่กลุ่มกิจกำรออกใหแ้ก่                     
      สถำบนักำรเงินเพ่ือ                      
         ค ำ้ประกัน 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 

 
 วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ล้ำน ล้ำน   ล้ำน ล้ำน ล้ำนเหรียญ  ล้ำน ล้ำน  ล้ำน ล้ำน ล้ำนเหรียญ 

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

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

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



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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24 กำรซือ้ธุรกิจ 
 

24.1 กำรซือ้ธุรกิจใหม ่
 
Spoonful Pte. Ltd. และบริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซื ้อกิจกำร Spoonful Pte. Ltd. และ บริษัท สพูนฟูล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด ในสัดส่วนรอ้ยละ 70 ด้วยมูลค่ำตกลงซือ้เริ่มแรกท่ี 2,575 ล้ำนบำท โดยมูลค่ำตกลงซือ้เริ่มแรกถูกก ำหนด 
โดยกำรประมำณกำรและจะมีกำรปรบัปรุงในภำยหลงัที่งบกำรเงินของบริษัทเสรจ็สิน้ รำยกำรซือ้กิจกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยกำร
รวมธุรกิจ 
 
รำยละเอียดกำรลงทุนแสดงไดด้งันี ้
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 2,575 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 38 
  

ค่ำควำมนิยม 2,537 

 
ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้ 
 

 Spoonful  
สพูนฟูล 

(ประเทศไทย) รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

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

หนีส้ินหมนุเวียน (1) (5) (6) 
  

รวม 50 4 54 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ   (16) 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำม    

   สดัส่วนของกำรลงทนุ 38 

 
ณ วันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์สุทธิท่ีไดม้ำให้เสร็จสิน้โดย  
จะปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูค่ำยตุิธรรมและรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สรจ็สิน้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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24 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจกำรสโกมำดิ และบริษัท มำริน เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้กิจกำร บริษัท สโกมำดิ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
บริษัท สโกมำดิ เอเชีย-แปซิฟิก จ ำกัด และ Scomadi Worldwide Holding Limited รวมเรียกว่ำ “กลุ่มกิจกำรสโกมำดิ”  
ในสัดส่วนรอ้ยละ 55 และบริษัท มำริน เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด ในสัดส่วนรอ้ยละ 49.5 โดยไม่มีมูลค่ำเงินลงทุน รำยกำรซือ้กิจกำร
ดงักล่ำวถือเป็นรำยกำรรวมธุรกิจ 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ - 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ (56) 
  

ค่ำควำมนิยม 56 

 
ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้ 
 

 
กลุ่มกิจกำร 

สโกมำดิ 
มำริน 

เอ็นจิเนียร่ิง รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

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

หนีส้ินไม่หมนุเวียน (16) (4) (20) 
    

รวม (21) (90) (111) 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 10 45 55 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำม  

   สดัส่วนของกำรลงทนุ (56) 

 
ณ วันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำให้เสร็จสิ ้น  
โดยจะปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูค่ำยตุิธรรมและรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สรจ็สิน้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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24 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 
Roco Hospitality Group S.r.l, New York Palace Kft และ AGAGA s.r.o. 
 
ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 3 ของปี พ.ศ.2563 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรไดเ้ขำ้ซือ้หุน้ใน Roco Hospitality Group S.r.l., New York 
Palace Kft และ AGAGA s.r.o. ในสัดส่วนรอ้ยละ 100 โดยมูลค่ำตกลงซือ้เริ่มแรกถูกก ำหนดโดยกำรประมำณกำรและจะมีกำร
ปรบัปรุงในภำยหลงัเมื่อเสรจ็สิน้ขอ้ตกลงกำรซือ้กิจกำร รำยกำรซือ้กิจกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยกำรรวมธุรกิจ 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 1,874 
ประมำณกำรกำรปรบัรำคำซือ้ขำยเงินลงทุน (269) 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 1,226 
  

ค่ำควำมนิยม 379 

 
ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้ 
 
 ล้ำนบำท 
  

เงินสด 103 
ลกูหนี ้ 80 
สินทรพัยห์มนุเวียน 51 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 42 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 3 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ 3,034 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 16 
เจำ้หนี ้ (412) 
หนีส้ินหมนุเวียน (96) 
หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำ (1,187) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน (408) 
  

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 1,226 

 
ณ วันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มำให้เสร็จสิ ้น  
โดยจะปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูค่ำยตุิธรรมและรำคำท่ีตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหล่ำนีเ้สรจ็สิน้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลสิน้สุดวันที ่30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
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24 กำรซือ้ธุรกิจ (ต่อ) 
 
24.2 กำรซือ้ธุรกิจในงวดก่อน 

 
Elysia Retreat 
 
ส ำหรับกำรซือ้กิจกำร Elysia Retreat ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้ด  ำเนินกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำสทุธิเสร็จสิน้แลว้ในงวดปัจจุบัน โดยรำยละเอียดกำรลงทุนเป็นไปตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม  
ในกำรพิจำรณำมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดวิธีกำรวดัมูลค่ำของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหนีส้ินท่ีรบัมำ 
และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกสินทรพัยอ์ย่ำงน่ำเชื่อถือ 
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