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ความเหน็ 
 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) 
(บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจกำร) และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 และผลกำรด ำเนินงำนรวม 
และผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกตอ้ง 
ตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน    
 
งบการเงนิทีต่รวจสอบ 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
• งบก ำไรขำดทนุรวมและงบก ำไรขำดทนุเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั  
• งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั  
• งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สุด  

วนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรซึ่งประกอบดว้ยนโยบำยกำรบัญชีที่ส  ำคัญและหมำยเหต ุ

เรื่องอื่นๆ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรบัผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรบัผิดชอบ  
ของผูส้อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก  
กลุ่มกิจกำรและบรษัิทตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีที่ก  ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบักำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิตำมควำมรบัผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึง่เป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดเหล่ำนี ้ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ขำ้พเจำ้ไดร้บัเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ 
 



เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำง ๆ  ที่มีนัยส ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ  
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดปัจจบุนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเรื่องเหล่ำนีม้ำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทัง้นี ้ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรบั  
เรื่องเหลำ่นี ้
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืนของเครื่องหมายการค้า  
  

 
ตำมที่ เปิดเผยในหมำยเหตุ 22 ของงบกำรเงินรวมเก่ียวกับ 
กำรประมำณกำรทำงบัญ ชีที่ส  ำคัญและกำรใช้ดุลยพินิจ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัเครื่องหมำยกำรคำ้  
 
กลุ่มกิจกำรมีเครื่องหมำยกำรคำ้มลูค่ำ 45,800 ลำ้นบำท ณ วนัที่  
31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ซึ่ งรำยกำรหลักเก่ียวข้องกับหน่วย
สินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดใน 2 ส่วนงำนธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม
และสปำ และธุรกิจรำ้นอำหำร กลุ่มกิจกำรตอ้งท ำกำรทดสอบ 
กำรดอ้ยค่ำของเครื่องหมำยกำรคำ้อย่ำงนอ้ยเป็นประจ ำทกุปี  
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ผูบ้ริหำรไดจ้ัดท ำ
กำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของเครื่องหมำยกำรคำ้โดย 
 
1. ค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใชส้ินทรพัยข์องแต่ละหน่วยสินทรพัย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสดโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด วิธีกำร
ดังกล่ำวใชก้ระแสเงินสด (รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย) ส ำหรบั 
แต่ละหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดในระยะเวลำ 5 ปี 
และคิดมูลค่ำสุดท้ำยดว้ยอัตรำกำรเติบโตของธุรกิจคงที่
ตัง้แต่ปีที่ 5 หลงัจำกนั้นกระแสเงินสดจะถูกคิดลดกลบัมำ
เป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใชอ้ัตรำตน้ทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก
ของเงินทนุ ทัง้นีก้ลุ่มกิจกำรน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อน
ปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบญัชีมำถือปฏิบตัิในกำรประเมินกำร
ดอ้ยค่ำของเครื่องหมำยกำรคำ้ 

 

วิธีกำรตรวจสอบมีดงันี ้
 

• ท ำควำมเข้ำใจ  และประเมินข้อมูลส่วนประกอบ 
ในประมำณกำรกระแสเงินสด รวมถึงกระบวนกำรที่ใช้ 
ในกำรค ำนวณ และทดสอบกำรค ำนวณของผูบ้รหิำร 

• เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึน้จริงในปีปัจจุบนั
กับตัวเลขที่คำดกำรณ์ไว้ในปีก่อนเพื่อพิจำรณำว่ำ 
ผลกำรด ำเนินงำนที่คำดกำรณ์ไว้ในปีก่อนเป็นกำร
ประมำณกำรในแง่บวกเกินกว่ำผลกำรด ำเนินงำน 
ที่เกิดขึน้จรงิหรอืไม่ 

• ประเมินสมมติฐำนที่ ส  ำคัญ ของผู้บ ริหำรที่ ใช้ใน  
กำรคำดกำรณ์โดยกำรเปรียบเทียบกับตัวเลขในอดีต 
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม 
สมมติฐำนดังกล่ำวรวมถึงอัตรำกำรเติบโตของธุรกิจ , 
ประมำณกำรต้นทุนและประมำณกำรค่ำใช้จ่ ำย 
ในอนำคต เป็นตน้ ตลอดจนกำรเลือกที่จะไม่น ำขอ้มูล
จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่อำจจะกระทบต่อกำร
พยำกรณ์ทำงกำรเงินในอนำคตมำใช้ประกอบกำร
ทดสอบกำรด้อยค่ำ  ตำมแนวทำงข้อยกเว้นจำก
มำตรกำรผ่อนปรนชั่ วครำวเพื่ อลดผลกระทบจำก
สถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 
2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี 

• ทดสอบตัวแปรที่น  ำมำใช้ในกำรพิจำรณำอัตรำคิดลด
และทดสอบกำรค ำนวณของอตัรำดงักลำ่ว 
 
 
 



เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

2.  เปรียบเทียบผลลัพธ์ของมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ของ
หน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด กับมูลค่ำตำมบัญชีของ
หน่วยสินทรพัยแ์ตล่ะหน่วย  

 
จำกกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำประจ ำปี ผูบ้รหิำรสรุปวำ่ไม่มีคำ่เผ่ือกำร
ดอ้ยค่ำของเครื่องหมำยกำรคำ้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
โดยสมมติฐำนที่ส  ำคัญที่ใช้ได้มีกำรเปิดเผยในหมำยเหตุ 22  
ของงบกำรเงิน 
 
ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญักบัประเด็นดงักล่ำวเน่ืองจำกมลูค่ำของ
เครื่องหมำยกำรคำ้มีมลูค่ำประมำณรอ้ยละ 13 ของสินทรพัยร์วม 
และกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในแต่ละปีมีควำมเก่ียวขอ้ง
กับกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรอย่ำงมีนัยส ำคัญ  ซึ่งอ้ำงอิง
สมมติฐำนต่ำงๆ ที่มีผลมำจำกกำรคำดกำรณส์ภำวะตลำดและ
เศรษฐกิจในอนำคต 
 

• ประเมินควำมพอเพียงของกำรค ำนวณคำ่ควำมอ่อนไหว
ในแต่ละหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด กำรประมำณ
มูลค่ำของเครื่องหมำยกำรค้ำมีควำมอ่อนไหวตำม 
กำรเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในสมมติฐำนที่ส  ำคัญ  
ในกรณีที่อตัรำดงักลำ่วไม่เป็นไปตำมที่คำดไว ้จะเป็นผลให้
คำดกำรณไ์ดถ้ึงคำ่เผ่ือกำรดอ้ยค่ำที่จะเกิดขึน้ในอนำคต 

• ประเมินควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยในหมำยเหตปุระกอบ 
งบกำรเงิน รวมถึงกำรเปิดเผยเก่ียวกับสมมติฐำนที่
ส  ำคญัและควำมอ่อนไหวในสมมติฐำนนัน้ ๆ  
 

จำกกำรปฏิบตัิงำนดงักล่ำวขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้พบว่ำขอ้สมมติฐำน
ที่ส  ำคัญที่ผูบ้ริหำรใชใ้นกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของเครื่องหมำย
กำรค้ำมีควำมสมเหตุสมผลตำมหลักฐำนที่มีอยู่ และเป็นไป
ตำมแนวทำงภำยใต้ขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว
เพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค 
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี 

  
  

การเร่ิมใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 - 
เรื่อง สัญญาเช่า 

 

  

 
ตำมที่ เปิดเผยในหมำยเหตุ  5 ของงบกำรเงินรวมเก่ียวกับ 
กำรเริ่มใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่  16 -  
เรื่อง สญัญำเช่ำ  
 
กลุม่บรษัิทไดเ้ริ่มใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 
- สัญญำเช่ำ โดยเริ่มน ำมำปฏิบัติวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
ส ำหรบัทกุสญัญำที่ถกูพิจำรณำเป็นสญัญำเช่ำภำยใตก้รอบกำร
พิจำรณำของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 16 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีกำรตรวจสอบมีดงันี ้
 
• ท ำควำมเขำ้ใจและประเมินนโยบำยกำรบญัชีที่ผูบ้ริหำร

ก ำหนดใช้ในกำรน ำมำตรฐำนดังกล่ำวมำเริ่มปฏิบัติ
ตัง้แตว่นัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

• ทดสอบควำมครบถ้วนของขอ้มูล และกำรรวมสัญญำ
เช่ำทัง้หมดมำค ำนวณผลกระทบจำกมำตรฐำนดงักลำ่ว  

• ประเมินควำมสมเหตสุมผลของสมมติฐำนของผูบ้ริหำร
ในกำรประมำณกำรอตัรำคิดลด และอำยสุญัญำเช่ำที่ใช้
ค  ำนวณผลกระทบจำกสญัญำเช่ำที่ไดร้บัผลกระทบจำก
กำรเริ่มใชม้ำตรฐำนดงักลำ่ว  

 
 
 
 
 



เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

ตำมที่ เปิ ด เผยในหมำย เหตุ  6.15 ของงบกำรเงิน รวม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 วำงหลกักำรใน
กำรรบัรู,้ กำรวัดมูลค่ำ, กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผย
สญัญำเช่ำ มำตรฐำนดังกล่ำวก ำหนดใหม้ีกำรรบัรูห้นีส้ิน ณ 
วันที่เริ่มสัญญำเช่ำที่มูลค่ำปัจจุบันของค่ำเช่ำจ่ำยตำมงวด 
หนี้สินดังกล่ำวรวมถึงค่ำเช่ำคงที่ที่ต้องจ่ำย และค่ำเช่ำที่
พิจำรณำโดยสำระแลว้เป็นค่ำเช่ำคงที่ที่ตอ้งจ่ำย รวมถึงคำ่เช่ำ
ผันแปรที่อ้ำงอิงกับดัชนีหรืออัตรำดอกเบีย้ ในอีกด้ำนหนึ่ง  
จะมีกำรรับ รู ้สินทรัพย์ซึ่ งแสดงถึงสิท ธิกำรใช้สินทรัพย์ 
ที่เก่ียวขอ้งตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 
 
กลุ่มบริษัทน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำปฏิบตัิภำยใตว้ิธีปรบัปรุง
ยอ้นหลังโดยกำรรบัรูผ้ลกระทบสะสม ณ วันที่น  ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบันีม้ำปฏิบตัิใชค้รัง้แรก โดยมีกำร
รบัรูส้ิทธิกำรใช ้ณ วันที่เริ่มน ำมำปฏิบัติ ตำมที่ไดเ้ปิดเผยใน
หมำยเหตุ 5 จ ำนวน 84,735 ล้ำนบำท และรบัรูห้นีส้ินตำม
สญัญำเช่ำจ ำนวน 88,641 ลำ้นบำท 
 
ผู้บริหำรได้ด ำเนินกำรน ำมำตรฐำนดังกล่ำวมำเริ่มปฏิบัติ 
โดยรวมถึงกำรวิ เครำะห์สัญญำทั้งหมดที่ เก่ียวข้องกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 กำรพิจำรณำ 
นยัยะที่เฉพำะเจำะจงของสญัญำเช่ำแต่ละประเภท กำรก ำหนด
อำยุของสัญญำเช่ำ กำรประมำณกำรอัตรำคิดลดและ 
กำรปรบัเปลี่ยนระบบขอ้มลูเพื่อรบัรูร้ำยกำรอย่ำงถกูตอ้งเมื่อ
เริ่มน ำมำตรฐำนมำปฏิบตัิ 
 
ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญักับประเด็นดังกล่ำวเน่ืองจำกกำรน ำ
มำตรฐำนใหม่ฉบับนีม้ำเริ่มปฏิบัติมีผลกระทบทำงบัญชีที่มี
สำระส ำคัญเป็นอย่ำงมำกต่อกลุ่มบริษัทในแง่ของสินทรพัย์
และหนีส้ินรวมที่มีกำรรบัรู ้นอกจำกนีย้งัมีควำมเก่ียวขอ้งกับ
สัญญำเช่ำจ ำนวนมำกที่มีข้อก ำหนดที่แตกต่ำงกัน ซึ่งต้อง 
มีกำรประเมินกำรใชว้ิจำรณญำณของผู้บริหำรในกำรตีควำม
ขอ้ก ำหนดดงักลำ่ว และกำรประเมินอตัรำคิดลดอีกดว้ย  

• ทดสอบรำยละเอียดของขอ้มลูกำรเช่ำที่น  ำมำใชค้  ำนวณ
ผลกระทบโดยกำรสุ่มตัวอย่ำงทดสอบกับสัญญำเช่ำ 
เพื่อประเมินควำมมีตัวตน กำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ
และจ ำนวนเงิน ตำมกรอบกำรพิจำรณำของมำตรฐำน
ดงักลำ่ว 

• ประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของขอ้มลูที่เปิดเผย
ในงบกำรเงินรวม ที่ เก่ียวข้องกับกำรน ำมำตรฐำน
ดงักลำ่วมำเริ่มปฏิบตัิ  

 
จำกกำรปฏิบตัิงำนดังกล่ำวขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้พบว่ำกำรรำยงำน
ข้อมูลของผู้บริหำรที่เก่ียวข้องกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัที่ 16 ตลอดจนสมมติฐำนที่ส  ำคญั มีควำมครบถว้น
และสมเหตสุมผลตำมหลกัฐำนที่มีอยู่  
 

  
 



ข้อมูลและเหตุการณท์ีเ่น้น 
 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 6.27 ที่อธิบำยถึงนโยบำยกำรบัญชีเก่ียวกับกำรน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำร 
ผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ออกโดย 
สภำวิชำชีพบัญชี มำถือปฏิบัติส  ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี ้ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจำกเรื่องที่ขำ้พเจำ้ใหข้อ้สงัเกตนี ้
 
ข้อมูลอื่น  
 

กรรมกำรเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชีที่อยู่ในรำยงำนนัน้ ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัที่ในรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีนี ้ 
 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น  และขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมั่น 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ควำมรบัผิดชอบของขำ้พเจำ้ที่เก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มลูอื่น
มีควำมขัดแย้งที่มีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือกับควำมรูท้ี่ได้รบัจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ  
หรอืปรำกฏวำ่ขอ้มลูอื่นมีกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งสื่อสำร
เรื่องดงักลำ่วกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 

กรรมกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี ้  โดยถูกต้องตำมที่ควร 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในที่กรรมกำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น เพื่อใหส้ำมำรถจัดท ำ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต 
หรอืขอ้ผิดพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กรรมกำรรบัผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุม่กิจกำรและบรษัิทในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรบักำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมกำรมีควำมตัง้ใจที่จะเลิกกลุม่กิจกำรและบรษัิท หรอืหยดุด ำเนินงำน หรอืไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ที่ช่วยกรรมกำรในกำรสอดสอ่งดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุม่กิจกำรและบรษัิท 
 



ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวัตถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงิน รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  
และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซึ่งรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดบัสูง   
แต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรบัประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริง  
อันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด  และถือว่ำมีสำระส ำคัญ 
เมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำร  หรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจ 
ทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหลำ่นี ้ 
 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพและกำรสงัเกต และสงสยั
เยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตัิงำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 
 

• ระบแุละประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทจุรติหรอืขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตัิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ่ควำมเสี่ยงเหลำ่นัน้ 
และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบ
ขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทจุริตจะสงูกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำก
กำรทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรูร้ว่มคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเวน้กำรแสดงขอ้มลู กำรแสดงขอ้มูลที่ 
ไม่ตรงตำมขอ้เท็จจรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคมุภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคมุภำยในที่เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกบัสถำนกำรณ ์
แตไ่ม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นตอ่ควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคมุภำยในของกลุม่กิจกำรและบรษัิท 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีที่กรรมกำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี และกำรเปิดเผย
ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยกรรมกำร  

• สรุปเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกรรมกำรและจำกหลกัฐำนกำรสอบบัญชี 
ที่ไดร้บั สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เก่ียวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรอืไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอน 
ที่มีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ เก่ียวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ  ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป  
ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึน้อยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ไดร้บัจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้อบบัญชีของขำ้พเจำ้  อย่ำงไรก็ตำม 
เหตกุำรณห์รอืสถำนกำรณใ์นอนำคตอำจเป็นเหตใุหก้ลุม่กิจกำรและบรษัิทตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเนือ้หำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำให้มีกำรน ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง 
ตำมที่ควรหรอืไม่ 

• ไดร้บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับขอ้มลูทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำงธุรกิจ
ภำยในกลุ่มกิจกำรเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รบัผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแลและ  
กำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุม่กิจกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดียวตอ่ควำมเห็นของขำ้พเจำ้  



ขำ้พเจำ้ไดส้ื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ที่ส  ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบ และขอ้บกพรอ่งที่มีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยใน หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บ
ในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณที่เก่ียวขอ้งกับควำมเป็นอิสระ  
และไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตผุลที่บคุคลภำยนอก 
อำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรที่ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อปอ้งกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
 
จำกเรื่องที่สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเรื่องเหล่ำนีใ้นรำยงำน  
ของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเรื่องดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณท์ี่ยำกที่จะเกิดขึน้ 
ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักลำ่วสำมำรถคำดกำรณไ์ดอ้ย่ำงสมเหตผุล
วำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชนต์่อสว่นไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดงักลำ่ว  
 
 
บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
อโนทยั  ลีกิจวัฒนะ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 3442 
กรุงเทพมหำนคร 
25 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 



บร ิษัท  ไมเนอร  ์อ ินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันท  ี31 ธันวาคม พ .ศ. 2563

พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สนิทร ัพย ์

สนิทร ัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11 26,188,115,177 13,330,821,335 10,645,335,382 302,184,102
ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน 12 12,285,893,681 15,554,016,990 4,778,266,452 1,626,296,403

สินคา้คงเหลือ 14 3,682,607,692 4,139,131,141 3,187,774 4,455,702

ทีดินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือขาย 15 1,957,656,021 1,427,789,963 - -

สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 8 136,369,251 - 136,369,251 -
สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 16 3,670,620,477 2,665,312,921 79,701,170 42,107,098
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย 17 4,143,208,288 1,481,717,622 - -

รวมสนิทร ัพยห์มุนเวยีน 52,064,470,587 38,598,789,972 15,642,860,029 1,975,043,305

สนิทร ัพยไ์ม่หมุนเวยีน

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน 12 2,238,025,949 3,087,693,029 241,557,170 -

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือขาย - 25,631,724 - 23,661,565
เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 18 - - 8,102,339,365 8,071,408,665
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 18 8,413,477,152 6,359,569,618 2,787,458,871 2,783,765,824
เงินลงทนุในสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 18 2,437,174,867 2,614,326,059 - -
เงินลงทนุระยะยาวอืน - 166,326,237 - -
เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 19 5,201,233,785 5,677,839,953 127,012,395,852 113,868,224,914
อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ 20 1,286,543,740 1,252,329,153 - -
ทีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 21 122,718,224,797 123,129,060,909 151,323,248 164,876,724
สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 23 89,076,419,349 - 383,362,105 -
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 22 67,232,896,238 59,706,815,690 23,314,109 26,151,575
คา่เช่าจ่ายลว่งหนา้ - 2,174,694,504 - 9,240,000

สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 8 559,775,675 - 559,775,675 -

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36 7,731,939,377 5,503,259,677 - -
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน 24 3,366,336,923 5,887,430,494 36,158,625 2,167,485,131

รวมสนิทร ัพยไ์ม่หมุนเวยีน 310,262,047,852 215,584,977,047 139,297,685,020 127,114,814,398

รวมสนิทร ัพย ์ 362,326,518,439 254,183,767,019 154,940,545,049 129,089,857,703

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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บร ิษัท  ไมเนอร  ์อ ินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วันท  ี31 ธันวาคม พ .ศ. 2563

พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสนิและส่วนของเจ้าของ

หนีสนิหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสนั

   จากสถาบนัการเงิน 25 140,440,279 300,000,000 - 300,000,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 26 15,310,437,933 20,036,179,357 681,785,891 713,649,472

เงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 19, 25 - - 5,379,401,907 4,338,917,425

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   สว่นทีถงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี  25 1,705,669,746 5,659,718,000 - 2,935,438,202
หุน้กูส้ว่นทีถงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 25 4,596,224,129 4,000,000,000 4,596,224,129 4,000,000,000
รายไดร้อตดับญัชีทีถงึกาํหนดรบัรูภ้ายในหนงึปี   353,730,137 251,942,817 178,600 120,538
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 430,302,737 1,859,595,861 - -

หนีสินตามสญัญาเช่า

   สว่นทีถงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 12,782,363,002 - 170,802,720 -
หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน

   สว่นทีถงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี - 11,500,436 - -

หนีสินอนพุนัธท์างการเงิน 8 1,044,482,878 - 963,409,113 -

หนีสินหมนุเวียนอืน 27 4,874,349,707 3,472,707,737 32,783,420 28,824,148

รวมหนีสนิหมุนเวยีน 41,238,000,548 35,591,644,208 11,824,585,780 12,316,949,785

หนีสนิไม่หมุนเวยีน

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25 70,097,857,804 39,010,772,801 25,351,716,289 16,268,952,920
หุน้กู ้ 25 59,798,677,975 63,375,519,560 46,665,828,580 51,064,612,531
หนีสินตามสญัญาเช่า 81,819,643,110 - 548,106,084 -

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - 15,841,420 - -

หนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 28 1,407,946,345 1,322,469,480 28,032,394 17,613,950

หนีสินอนพุนัธท์างการเงิน 8 3,492,479,390 - 3,465,462,817 -

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36 25,122,429,640 24,144,264,318 203,221,909 200,138,201

หนีสินไม่หมนุเวียนอืน 29 3,025,579,841 4,855,410,499 6,368,649 5,146,756

รวมหนีสนิไม่หมุนเวยีน 244,764,614,105 132,724,278,078 76,268,736,722 67,556,464,358

รวมหนีสนิ 286,002,614,653 168,315,922,286 88,093,322,502 79,873,414,143

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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บร ิษัท  ไมเนอร  ์อ ินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ  
ณ วันท  ี31 ธันวาคม พ .ศ. 2563

พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสนิและส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้ 30
   ทนุจดทะเบียน
      หุน้สามญัจาํนวน 5,887,815,947 หุน้ 
         มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท
         (พ.ศ. 2562 : 4,849,860,006 หุน้
         มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 5,887,815,947 4,849,860,006 5,887,815,947 4,849,860,006

   ทนุทีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญัจาํนวน 5,182,334,589 หุน้ 
         จ่ายชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท
         (พ.ศ. 2562 : 4,619,004,550 หุน้
         จ่ายชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท) 30 5,182,334,589 4,619,004,550 5,182,334,589 4,619,004,550
สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 30 24,195,693,420 15,018,400,595 24,170,041,044 14,992,748,219
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัทีออก
    โดยบรษัิทยอ่ยทีหมดอายแุลว้ 104,788,723 104,788,723 - -
กาํไรสะสม
    จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 32 588,781,595 484,986,001 588,781,595 484,986,001
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 15,087,318,549 40,916,449,877 6,775,514,981 5,916,609,913
องคป์ระกอบอืนของสว่นของเจา้ของ (10,247,161,732) (9,470,039,126) (1,938,593,387) (584,563,325)

รวม 34,911,755,144 51,673,590,620 34,778,078,822 25,428,785,358
หุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 39 32,069,143,725 23,787,658,202 32,069,143,725 23,787,658,202

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 66,980,898,869 75,461,248,822 66,847,222,547 49,216,443,560
สว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ 9,343,004,917 10,406,595,911 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 76,323,903,786 85,867,844,733 66,847,222,547 49,216,443,560

รวมหนีสนิและส่วนของเจ้าของ 362,326,518,439 254,183,767,019 154,940,545,049 129,089,857,703

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุน
สาํหร ับปีสนิสุดวันท  ี31 ธ ันวาคม พ .ศ. 2563

พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้ 10
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 30,749,218,993 85,550,647,727 192,481,321 608,293,580
รายไดจ้ากธรุกิจอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธรุกิจโรงแรม 2,077,714,937 5,889,120,670 - -
รายไดจ้ากการขายอาหารและเครอืงดืม 19,474,448,092 22,665,775,128 - -
รายไดจ้ากการจดัจาํหนา่ยและการผลติสนิคา้ 3,652,594,396 4,917,109,983 - -
เงินปันผลรบั 701,700 2,016,240 129,030,749 2,458,006,000
ดอกเบียรบั 576,293,763 721,974,306 4,307,746,852 4,035,684,539
รายไดอื้น 33 2,164,663,174 9,314,957,011 26,915,884 564,590,457

รวมรายได้ 58,695,635,055 129,061,601,065 4,656,174,806 7,666,574,576

ค่าใช ้จ่าย 35
ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 38,190,441,891 53,573,740,969 152,717,620 220,131,606
ตน้ทนุโดยตรงของธรุกิจอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธรุกิจโรงแรม 698,841,047 2,267,462,854 - -
ตน้ทนุขายอาหารและเครอืงดืม 6,020,272,440 6,581,115,203 - -
ตน้ทนุขายการจดัจาํหนา่ยและการผลติสนิคา้ 2,344,425,172 2,771,653,077 - -
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 15,571,714,309 23,802,014,964 68,822,747 100,878,850
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 12,476,934,963 22,631,813,694 370,774,445 633,899,048
(กาํไร) ขาดทนุอืน - สทุธิ 34 625,215,095 892,767,946 363,334,330 778,449,170
ตน้ทนุทางการเงิน 7,452,436,707 4,081,485,853 2,235,140,515 1,998,208,723

รวมค่าใช ้จ่าย 83,380,281,624 116,602,054,560 3,190,789,657 3,731,567,397

กาํไร  (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (24,684,646,569) 12,459,546,505 1,465,385,149 3,935,007,179
สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม
และสว่นไดเ้สยีในกิจการรว่มคา้ 18 (463,901,650) 827,509,233 - -

กาํไร  (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (25,148,548,219) 13,287,055,738 1,465,385,149 3,935,007,179
ภาษีเงินได้ 36 2,445,312,131 (2,292,951,302) 84,334,413 (88,850,806)

กาํไร  (ขาดทุน) สาํหร ับปี (22,703,236,088) 10,994,104,436 1,549,719,562 3,846,156,373

การแบ่งปันกาํไร  (ขาดทุน)
สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (21,407,335,947) 10,697,926,668 1,549,719,562 3,846,156,373
สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สยีทีไมมี่อาํนาจควบคมุ (1,295,900,141) 296,177,768 - -

(22,703,236,088) 10,994,104,436 1,549,719,562 3,846,156,373

กาํไร  (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 37
กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขนัพืนฐาน (4.7077) 2.0371 0.0183 0.5537

กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ปรบัลด (4.7077) 2.0371 0.0183 0.5537

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร ็จ
สาํหร ับปีสินสุดวันท  ี31 ธ ันวาคม พ .ศ. 2563

พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปี (22,703,236,088) 10,994,104,436 1,549,719,562 3,846,156,373

กาํไร  (ขาดทุน) เบ็ดเสร ็จอ ืน

รายการทีจะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

หรอืขาดทนุในภายหลงั

   กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารทนุ

      ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่นกาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อืน (1,554,405) - (1,877,420) -

   การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

      หลงัออกจากงาน 46,509,293 - (3,842,895) -

รวมรายการทีจะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 44,954,888 - (5,720,315) -

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

หรอืขาดทนุในภายหลงั

   การปอ้งกนัความเสยีงกระแสเงินสด 7 (2,740,220) - (783,341,281) -

   สาํรองตน้ทนุของการปอ้งกนัความเสยีง 7 (535,165,928) - (568,811,361) -

   กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผือขาย - (430,485) - (956,500)

   ผลตา่งของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงคา่งบการเงิน 300,031,856 (3,809,349,170) - -

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

หรอืขาดทนุในภายหลงั (237,874,292) (3,809,779,655) (1,352,152,642) (956,500)

กาํไร  (ขาดทุน) เบ็ดเสร ็จอ ืนสาํหร ับปี - สุทธ ิจากภาษี (192,919,404) (3,809,779,655) (1,357,872,957) (956,500)

กาํไร  (ขาดทุน) เบ็ดเสร ็จรวมสาํหร ับปี (22,896,155,492) 7,184,324,781 191,846,605 3,845,199,873

การแบ่งปันกาํไร  (ขาดทุน) เบ็ดเสร ็จรวม

สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (22,096,274,260) 7,641,448,253 191,846,605 3,845,199,873

สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สยีทีไมมี่อาํนาจควบคมุ (799,881,232) (457,123,472) - -

(22,896,155,492) 7,184,324,781 191,846,605 3,845,199,873

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อ ินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหร ับปีสินสุดวันท  ี31 ธันวาคม พ .ศ. 2563

ใบสาํคัญแสดง

สิทธ ิซ ือห ุ้นสามัญ ส่วนตาํ ผลกระทบ การเปลียนแปลง รวม

ทอีอกโดย จากรวมกิจการ ส่วนตาํจากการ    จากสภาพ ในมูลค่าของ องคป์ระกอบอืน หุ้นกู้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ท ุนทอีอก ส่วนเกินมูลค่า บร ิษัทย่อย ทุนสาํรอง กาํไรสะสมทยีัง ภายใต้การ ลงทุนเพมิ เศรษฐกิจทมีี เงนิลงทุนใน การแปลงค่า ของส่วนของ ทมีีลักษณะ ผู้เป็นเจ้าของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว ห ุ้นสามัญ ทหีมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดยีวกัน ในบร ิษัทย่อย เงนิเฟ้อรุนแรง หลักทร ัพยเ์ผือขาย งบการเงนิ เจ้าของ คล้ายทุน ของบร ิษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี1 มกราคม พ .ศ. 2562

(ตามทรีายงานไว้เดมิ) 4,618,914,291 15,014,609,717 104,788,723 464,178,907 34,624,841,755 (755,412,590) (1,841,755,212) - 4,497,090 (4,088,817,307) (6,681,488,019) 23,777,899,602 71,923,744,976 11,150,377,544 83,074,122,520

ผลกระทบหลงัจากตีมลูค่ายตุิธรรมเสรจ็สิน - - - - (708,000,000) - - - - - - - (708,000,000) (65,129,077) (773,129,077)

รายการปรบัปรุงจาก TAS 29 - - - - (229,102,812) - - 229,102,812 - - 229,102,812 - - - -

ยอดคงเหลือทปีร ับปรุงแล้ว (ปรับปรุงใหม่) 4,618,914,291 15,014,609,717 104,788,723 464,178,907 33,687,738,943 (755,412,590) (1,841,755,212) 229,102,812 4,497,090 (4,088,817,307) (6,452,385,207) 23,777,899,602 71,215,744,976 11,085,248,467 82,300,993,443

การปรบัปรุงยอ้นหลงัจาก

การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี - - - - (288,721,383) - - - - - - - (288,721,383) (26,029,795) (314,751,178)

ยอดคงเหลือทปีร ับปรุงแล้ว 4,618,914,291 15,014,609,717 104,788,723 464,178,907 33,399,017,560 (755,412,590) (1,841,755,212) 229,102,812 4,497,090 (4,088,817,307) (6,452,385,207) 23,777,899,602 70,927,023,593 11,059,218,672 81,986,242,265

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหร ับปี 

การใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 90,259 3,790,878 - - - - - - - - - - 3,881,137 - 3,881,137

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 32 - - - 20,807,094 (20,807,094) - - - - - - - - - -

ปรบัปรุงมลูค่ายตุิธรรมจากการซือบรษิัทย่อย - - - - - - - - - - - - - 4,439,003 4,439,003

การขายเงินลงทนุในบรษิัทย่อย - - - - - - - - - - - - - 48,915,760 48,915,760

ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจทีมีเงินเฟ้อรุนแรง - - - - - - - 38,824,496 - - 38,824,496 - 38,824,496 26,209,064 65,033,560

เงินปันผลจ่าย 38 - - - - (1,847,544,926) - - - - - - - (1,847,544,926) (275,063,116) (2,122,608,042)

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 39 - - - - (1,312,142,331) - - - - - - - (1,312,142,331) - (1,312,142,331)

ส่วนลดของค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู้

ทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - - - - - 9,758,600 9,758,600 - 9,758,600

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 10,697,926,668 - - - (430,485) (3,056,047,930) (3,056,478,415) - 7,641,448,253 (457,123,472) 7,184,324,781

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี31 ธันวาคม พ .ศ. 2562 4,619,004,550 15,018,400,595 104,788,723 484,986,001 40,916,449,877 (755,412,590) (1,841,755,212) 267,927,308 4,066,605 (7,144,865,237) (9,470,039,126) 23,787,658,202 75,461,248,822 10,406,595,911 85,867,844,733

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนงึของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบร ิษัทใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไร  (ขาดทุน) เบ็ดเสร ็จอ ืน
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บริษัท ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหร ับปีสินสุดวันท  ี31 ธันวาคม พ .ศ. 2563

การวัดมูลค่า

ใบสาํคัญแสดง เงินลงทุนใน

สิทธ ิซ ือหุน้สามัญ ส่วนตาํ ตราสารทุนด้วย รวม

ทอีอกโดย จากรวมกิจการ ส่วนตาํจากการ    ผลกระทบจาก มูลค่ายุต ิธรรมผ่าน การป้องกัน สาํรองต้นทุน องคป์ระกอบอืน หุน้กู้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทอีอก ส่วนเกินมูลค่า บร ิษัทย่อย ทุนสาํรอง กาํไรสะสมทยีัง ภายใต้การ ลงทุนเพ ิม สภาพเศรษฐกิจ กาํไร  (ขาดทุน) ความเสียง ของการป้องกัน การแปลงค่า ของส่วนของ ทมีีลักษณะ ผู้เป็นเจ้าของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว หุน้สามัญ ทหีมดอายุแลว้ ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดียวกัน ในบริษัทย่อย ทมีีเงินเฟ้อรุนแรง เบ็ดเสร ็จอ ืน กระแสเงินสด ความเสียง งบการเงิน เจ้าของ คล้ายทุน ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี1 มกราคม พ .ศ. 2563

(ตามทรีายงานไว้เดิม) 4,619,004,550 15,018,400,595 104,788,723 484,986,001 40,916,449,877 (755,412,590) (1,841,755,212) 267,927,308 4,066,605 - - (7,144,865,237) (9,470,039,126) 23,787,658,202 75,461,248,822 10,406,595,911 85,867,844,733

ผลกระทบของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 5 - - - - (2,909,458,826) - - - - (41,675,000) - - (41,675,000) - (2,951,133,826) (216,519,000) (3,167,652,826)

ยอดคงเหลือทปีร ับปรุงแล้ว 4,619,004,550 15,018,400,595 104,788,723 484,986,001 38,006,991,051 (755,412,590) (1,841,755,212) 267,927,308 4,066,605 (41,675,000) - (7,144,865,237) (9,511,714,126) 23,787,658,202 72,510,114,996 10,190,076,911 82,700,191,907

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหร ับปี 

การเพิมหุน้สามญั 30 563,330,039 9,177,292,825 - - - - - - - - - - - - 9,740,622,864 - 9,740,622,864

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 32 - - - 103,795,594 (103,795,594) - - - - - - - - - - - -

ซือธุรกิจ 40 - - - - - - - - - - - - - - - (38,197,319) (38,197,319)

ปรบัปรุงมลูค่ายตุิธรรมจากการซือบริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - - - (2,355,487) (2,355,487)

เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย - - - - - - - - - - - - - - - (6,637,956) (6,637,956)

หุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 39 - - - - - - - - - - - - - 8,281,485,523 8,281,485,523 - 8,281,485,523

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 39 - - - - (1,455,050,254) - - - - - - - - - (1,455,050,254) - (1,455,050,254)

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปี - - - - (21,360,826,654) - - - (1,555,825) (2,740,220) (535,165,928) (195,985,633) (735,447,606) - (22,096,274,260) (799,881,232) (22,896,155,492)

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี31 ธันวาคม พ .ศ. 2563 5,182,334,589 24,195,693,420 104,788,723 588,781,595 15,087,318,549 (755,412,590) (1,841,755,212) 267,927,308 2,510,780 (44,415,220) (535,165,928) (7,340,850,870) (10,247,161,732) 32,069,143,725 66,980,898,869 9,343,004,917 76,323,903,786

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไร  (ขาดทุน) เบ็ดเสร ็จอ ืน
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นช ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหร ับปีสินสุดวนัท  ี31 ธ ันวาคม พ .ศ. 2563

กาํไร  (ขาดทนุ) เบด็เสร ็จอนื
การเปลียนแปลง

ส่วนตาํจาก ในมูลคา่ของ

ทนุทอีอก ส่วนเกินมูลคา่ ทนุสาํรอง กาํไรสะสม การรวมกิจการภายใต้ เงนิลงทนุใน รวมองคป์ระกอบอนื ห ุน้กู้ทมี ีลักษณะ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว ห ุน้สามัญ ตามกฎหมาย ทยีงัไม่ได้จัดสรร การควบคุมเดียวกัน หลักทร ัพยเ์ผือขาย ของส่วนของเจ้าของ คล้ายทนุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท  ี1 มกราคม พ .ศ. 2562 4,618,914,291 14,988,957,341 464,178,907 5,250,947,891 (587,397,515) 3,790,690 (583,606,825) 23,777,899,602 48,517,291,207

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหร ับปี 

การใชส้ทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิ 90,259 3,790,878 - - - - - - 3,881,137

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 32 - - 20,807,094 (20,807,094) - - - - -

เงินปันผลจ่าย 38 - - - (1,847,544,926) - - - - (1,847,544,926)

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 39 - - - (1,312,142,331) - - - - (1,312,142,331)

สว่นลดของคา่ใชจ้่ายในการออกหุน้กู้

   ทีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - 9,758,600 9,758,600

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 3,846,156,373 - (956,500) (956,500) - 3,845,199,873

ยอดคงเหลือ ณ วนัท  ี31 ธ ันวาคม พ .ศ. 2562 4,619,004,550 14,992,748,219 484,986,001 5,916,609,913 (587,397,515) 2,834,190 (584,563,325) 23,787,658,202 49,216,443,560

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ  (บาท)

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ
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บริษัท  ไมเนอร  ์อ ินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรับปีสินสุดวันท  ี31 ธันวาคม พ .ศ. 2563

การวัดมูลค่า

เงนิลงทุนใน

ส่วนตาํจาก ตราสารทุนด้วย

การรวมกจิการ มูลค่ายุตธิรรม การป้องกัน สาํรองต้นท ุน

ท ุนทอีอก ส่วนเกนิมูลค่า ท ุนสาํรอง กาํไรสะสม ภายใต้การควบคุม ผ่านกาํไร  (ขาดทุน) ความเสียงใน ของการป้องกัน รวมองคป์ระกอบอืน ห ุ้นกู้ทมี ีลักษณะ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว ห ุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ทยีังไม่ได้จัดสรร เดยีวกัน เบด็เสร ็จอ ืน กระแสเงนิสด ความเสียง ของส่วนของเจ้าของ คล้ายทุน เจ้าของ

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี1 มกราคม พ .ศ. 2563
   (ตามทรีายงานไว้เดมิ) 4,619,004,550 14,992,748,219 484,986,001 5,916,609,913 (587,397,515) 2,834,190 - - (584,563,325) 23,787,658,202 49,216,443,560

ผลกระทบของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 5 - - - 871,874,249 - - - - - - 871,874,249

ยอดคงเหลือทปีร ับปรุงแล้ว 4,619,004,550 14,992,748,219 484,986,001 6,788,484,162 (587,397,515) 2,834,190 - - (584,563,325) 23,787,658,202 50,088,317,809

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรับปี 

การเพิมหุน้สามญั 30 563,330,039 9,177,292,825 - - - - - - - - 9,740,622,864

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 32 - - 103,795,594 (103,795,594) - - - - - - -

หุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 39 - - - - - - - - - 8,281,485,523 8,281,485,523

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ 39 - - - (1,455,050,254) - - - - - - (1,455,050,254)

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 1,545,876,667 - (1,877,420) (783,341,281) (568,811,361) (1,354,030,062) - 191,846,605

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี31 ธันวาคม พ .ศ. 2563 5,182,334,589 24,170,041,044 588,781,595 6,775,514,981 (587,397,515) 956,770 (783,341,281) (568,811,361) (1,938,593,387) 32,069,143,725 66,847,222,547

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  (บาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จอ ืน
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บร ิษัท  ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 
สาํหร ับปีสินสุดวันท  ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (25,148,548,219) 13,287,055,738 1,465,385,149 3,935,007,179
รายการปรบัปรุง 
   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 20-23 18,241,204,124 8,914,429,018 90,064,881 36,039,395
   ตดัจาํหน่ายตน้ทนุการกูยื้ม 25 361,181,959 267,046,117 108,172,155 165,625,989
   ค่าเผือผลขาดทนุของลกูหนี (กลบัรายการ) 198,637,494 16,726,464 275,572 (12,023)
   ค่าเผือสินคา้เสือมสภาพ (กลบัรายการ) 14 124,436,871 13,989,207 - -
   สว่นแบง่ (กาํไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 
      และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 18 463,901,650 (827,509,233) - -
   ตน้ทนุทางการเงิน 7,452,436,707 4,081,485,853 2,235,140,515 1,998,208,723
   ดอกเบียรบั (576,293,763) (721,974,306) (4,307,746,852) (4,035,684,539)
   เงินปันผลรบั (701,700) (2,016,240) (129,030,749) (2,458,006,000)
   การแปลงค่างบการเงิน (6,829,760,288) 6,777,556,918 - -
   (กาํไร) ขาดทนุทียงัไม่เกิดขนึจากอตัราแลกเปลียน 2,316,127,106 (4,258,934,038) (3,695,387,779) 1,860,594,628
   การกลบัรายการการดอ้ยค่าของเงินลงทนุทวัไป - (29,750,152) - -

   การดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 18 - 352,714,715 - -
   กาํไรจากการขายและเชา่กลบั 33 - (4,743,436,894) - -
   ขาดทนุจากการเปลียนสถานะเงินลงทนุเป็นบรษัิทย่อย 52,542,589 - - -
   กาํไรจากการขายเงินลงทนุในบรษัิทย่อย
      และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ - (1,350,340,011) - -
   (กาํไร) ขาดทนุจากการขาย การตดัจาํหน่าย และการดอ้ยค่า
      ทีดิน อาคารและอปุกรณ ์อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ
      สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 940,363,996 821,934,713 (196,767) (5,437,511)
   ประมาณการหนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 28 138,744,492 142,071,180 7,270,870 5,894,030
   (กาํไร) ขาดทนุทียงัไม่เกิดขนึจากการปรบัมลูค่ายติุธรรม

ของสญัญาอนพุนัธ์ 4,742,332,539 - 4,599,899,683 -
การเปลียนแปลงในสินทร ัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน
   ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน 4,252,311,024 (729,735,400) (3,014,645,001) (80,741,691)
   สินคา้คงเหลือ 327,842,922 (426,114,490) 1,267,928 2,533,703
   ทีดินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือขาย (534,652,504) 457,578,048 - -
   สินทรพัยห์มนุเวียนอืน (91,106,385) (42,975,592) (133,614) 29,119,275
   สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย 143,215,264 575,352,101 - -
   สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน 1,028,567,132 (1,116,408,942) (3,437,065) (151,872)
   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (3,510,906,547) (2,282,488,616) (67,127,691) (72,260,564)
   หนีสินหมนุเวียนอืน (1,626,084,309) 350,800,658 11,804,410 (10,452,691)
   จา่ยผลประโยชนพ์นกังาน 28 (86,668,753) (74,885,257) (1,656,045) (4,597,790)
   หนีสินไม่หมนุเวียนอืน (325,253,283) (229,730,849) 1,217,047 863,694

เงนิสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 2,053,870,118 19,222,440,710 (2,698,863,353) 1,366,541,935
    จา่ยดอกเบีย (4,078,164,915) (3,456,676,228) (2,255,051,307) (1,750,602,435)
    ภาษีเงินไดจ้า่ย (475,381,431) (1,000,007,321) (18,290,234) (59,791,072)

เงนิสดสุทธ ิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (2,499,676,228) 14,765,757,161 (4,972,204,894) (443,851,572)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บร ิษัท  ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 
สาํหร ับปีสินสุดวันท  ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจา่ยเพือใหกู้ยื้มแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 19 (160,732,252) (485,023,522) (11,728,727,360) (7,241,168,337)
เงินสดรบัคืนจากเงินใหกู้ยื้มแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 19 342,374,443 224,574,276 4,586,044,854 26,997,452,615
เงินใหกู้ยื้มแก่บรษัิทอืนลดลง (เพิมขนึ) 253,121,277 95,537,145 (19,811,944) (60,000)
เงินสดจา่ยเพือซือบรษัิทย่อย (สทุธิจากเงินสดทีจา่ย) 40 (4,024,145,570) (2,500,459,422) - -
เงินสดรบัจากการขายสินทรพัยภ์ายใตก้ารขาย
   และการเชา่กลบั (สทุธิจากเงินทีไดม้า) - 9,544,612,082 - -
เงินสดจา่ยคืนเงินกูยื้มเพือซือกิจการ - (182,490,206) - -
เงินสดจา่ยเพือซือเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือขาย - (207,600) - (102,400)
เงินสดจา่ยเพือซือเงินลงทนุเพิมในบรษัิทย่อย - - (3,000,000) (1,899,829,375)
เงินสดจา่ยเพือซือเงินลงทนุเพิมในบรษัิทรว่ม 18 (1,090,160,763) (4,867,780) (3,693,047) (4,102,648)
เงินสดจา่ยเพือซือเงินลงทนุเพิมในกิจการรว่มคา้ 18 (16,230,807) (29,336,893) - -
เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุ - 1,350,323,530 - -
เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ 18 - 85,212,890 - -
เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุทวัไป - 331,847,806 - -
ดอกเบียรบั 613,058,573 721,974,306 4,059,857,872 4,035,684,539
เงินปันผลรบั 160,602,512 1,459,061,876 101,100,049 2,458,006,000
เงินสดจา่ยเพือซืออสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ (20,661,194) (251,724,173) - -
เงินสดจา่ยเพือซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (6,003,449,226) (13,611,198,155) (3,282,018) (16,219,494)
เงินสดจา่ยเพือซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 22 (721,320,766) (841,950,701) (1,933,326) (17,182,642)
เงินสดรบัจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ ์
   อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
   และสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 136,306,939 313,285,742 274,238 22,101,660

เงนิสดสุทธ ิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  (10,531,236,834) (3,780,828,799) (3,013,170,682) 24,334,579,918

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขนึ (ลดลง) 19 - - 1,065,426,420 2,276,435,570
เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 35,730,521,876 52,397,768,414 35,641,329,668 52,397,768,414
เงินสดจา่ยชาํระคืนเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (35,976,640,876) (55,439,250,625) (35,976,640,876) (55,433,441,875)
เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25 30,457,389,799 19,883,384,288 8,056,865,615 4,588,452,254
เงินสดจา่ยชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25 (6,762,319,419) (53,134,380,336) (2,962,917,133) (52,767,568,958)
เงินสดจา่ยหนีสินภายใตส้ญัญาเชา่ (11,107,191,747) - (109,701,646) -
เงินสดจา่ยหนีสินภายใตส้ญัญาเชา่การเงิน - (28,178,916) - -
เงินสดรบัจากการออกหุน้กู้ - 32,894,070,000 - 32,894,070,000
เงินสดจา่ยเพือชาํระคืนหุน้กู้ 25 (4,000,000,000) (4,500,000,000) (4,000,000,000) (4,500,000,000)
เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพิมทนุ 30 9,787,729,539 3,881,137 9,787,729,539 3,881,137
เงินสดรบัจากการออกหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 39 8,281,485,523 - 8,281,485,523 -
ดอกเบียจา่ยสาํหรบัหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 39 (1,455,050,254) (1,312,142,331) (1,455,050,254) (1,312,142,331)
เงินปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 38 - (1,847,544,926) - (1,847,544,926)
เงินปันผลจา่ยใหส้ว่นไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุ (6,637,956) (275,063,116) - -

เงนิสดสุทธ ิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 24,949,286,485 (11,357,456,411) 18,328,526,856 (23,700,090,715)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บร ิษัท  ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 
สาํหร ับปีสินสุดวันท  ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท ่าเงนิสดเพมิขนึ(ลดลง)สุทธ ิ 11,918,373,423 (372,528,049) 10,343,151,280 190,637,631
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 13,330,821,335 12,712,987,630 302,184,102 111,546,471
กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 916,950,672 990,361,754 - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท ่าเงนิสดปลายปี 26,166,145,430 13,330,821,335 10,645,335,382 302,184,102

เงนิสดและรายการเทยีบเท ่าเงนิสด ณ วันท  ี31 ธันวาคม

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

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 11 26,188,115,177 13,330,821,335 10,645,335,382 302,184,102
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 25 (21,969,747) - - -

26,166,145,430 13,330,821,335 10,645,335,382 302,184,102

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทไีม่ใช่เงนิสด

รายการทีไม่ใชเ่งินสดทีมีสาระสาํคญัสาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

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

ซือทีดิน อาคารและอปุกรณโ์ดยยงัไม่ชาํระเงิน 883,941,689 111,249,023 18,918,655 1,356,315
สินทรพัยที์อาจเกิดขนึจากการปรบัราคาซือขายเงินลงทนุ 253,115,460 - - -

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสว่นหนงึของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิท”) เป็นบรษัิทมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตลุำคม พ.ศ. 2531 ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมีที่อยู่ตำมที่ไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี ้
 

กรุงเทพฯ :  88 อำคำรเดอะปำรค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 
พทัยำ :  218/2-4 ม.10 ถ.เลียบชำยหำด ต.หนองปรอื อ.บำงละมงุ จ.ชลบรุี 20260  
 

เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษัิทและบรษัิทย่อยวำ่ “กลุม่กิจกำร” 
 

กำรประกอบธุรกิจของกลุม่กิจกำรสำมำรถสรุปไดด้งันี ้
 

กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลักในดำ้นกำรลงทุน  กำรประกอบกิจกำรโรงแรม ภัตตำคำร และกำรจัดจ ำหน่ำยและผลิตสินคำ้  
กลุ่มกิจกำรประกอบกิจกำรส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจกำรในประเทศต่ำง ๆ ได้แก่ ประเทศต่ำง ๆ ในทวีปยุโรป  
ประเทศสิงคโปร ์ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน ประเทศสำธำรณรฐัมัลดีฟส ์ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์ประเทศศรีลังกำ 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบรำซิล และ ประเทศตำ่ง ๆ ในทวีปแอฟรกิำใต ้เป็นตน้ 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดร้บักำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิทเมื่อวนัที่ 25 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตุกำรณส์ ำคัญระหว่ำงงวดทีร่ำยงำน 
 

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุกำรณ์
ดงักลำ่วมีผลตอ่สภำพเศรษฐกิจโดยรวม 
 

ธุรกิจโรงแรม 
 

ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ทัง้ในประเทศไทยและแต่ละภูมิภำคเริ่มกลบัมำเปิดใหบ้ริกำรในไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2563 ในขณะที่ทวีป
ยโุรปเกิดกำรแพรร่ะบำดรอบสองของ COVID-19 ในเดือนกนัยำยน ดงันัน้ โรงแรมที่กลบัมำเปิดใหบ้รกิำรตอ้งปิดใหบ้รกิำรชั่วครำว
ตำมสถำนกำรณ ์ในขณะที่โรงแรมในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดย์งัเปิดใหบ้รกิำรตลอดช่วงกำรระบำดของโรค 
 

ธุรกิจอำหำร 
 

ในไตรมำสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2563 ธุรกิจรำ้นอำหำรในประเทศไทยไดเ้ริ่มกลับมำเปิดใหบ้ริกำรเกือบทั้งหมด และยังคงมุ่งเนน้  
กำรขำยผ่ำนบริกำรจดัส่งอำหำรและซือ้กลบับำ้นอย่ำงต่อเน่ือง 
 

ในประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน หลงัจำกรำ้นอำหำรส่วนใหญ่ปิดใหบ้รกิำรชั่วครำวในเดือนกมุภำพนัธ ์กลุ่มกิจกำรไดก้ลบัมำ
เปิดรำ้นอำหำรส่วนใหญ่แลว้ตัง้แต่ตน้เดือนมีนำคม เน่ืองจำกสถำนกำรณท์ี่เริ่มกลบัสู่ภำวะปกติ แมว้่ำยงัมีกำรแพรร่ะบำดรอบ
สองในบำงแห่ง กลุม่กิจกำรยงัคงขยำยสำขำใหม่ในประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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2 เหตุกำรณส์ ำคัญในระหว่ำงปีทีร่ำยงำน (ต่อ) 
 
ธุรกิจจ ำหน่ำย 
 
ธุรกิจจ ำหน่ำยสินค้ำกลับมำเปิดให้บริกำรเกือบทั้งหมดในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบันรำ้นค้ำทั้งหมดได้กลับมำ
ด ำเนินงำนตำมปกติ กลุม่กิจกำรยงัคงมุ่งเนน้ที่กำรขำยผ่ำนช่องทำงอีคอมเมิรซ์ 
 
ส ำหรบัทุกหน่วยงำนธุรกิจ กลุ่มกิจกำรใหค้วำมสนใจอย่ำงใกลช้ิดต่อสถำนกำรณ์ COVID-19 และประเมินผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนรวมถึงวำงกลยทุธท์ี่เหมำะสม 

 
3 เกณฑก์ำรจัดท ำงบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ัดท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้สินทรพัยท์ำงกำรเงินบำงประเภทซึง่ใชม้ลูค่ำยตุิธรรมตำมที่อธิบำยในนโยบำยกำรบญัชี 
 
กำรจัดท ำงบกำรเงินใหส้อดคลอ้งกับหลักกำรบัญชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย ก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบัญชีที่ส  ำคัญ  
และกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรซึ่งจัดท ำขึน้ตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบัติ  
และตอ้งเปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรหรือควำมซบัซอ้นหรือเก่ียวกับขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนัยส ำคญั  
ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหมำยเหต ุ9 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่มี
เนือ้ควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกตำ่งกนัใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบบัปรับปรุง 
 
4.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำถือปฏิบัติส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ทีเ่กี่ยวข้องและมีผลกระทบทีมี่นัยส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร 
 

ก) เครื่องมือทำงกำรเงนิ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ที่เก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงินมีดงันี ้
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 32 กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 9 เครื่องมอืทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบบัที่ 16 

กำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบบัที่ 19 

กำรช ำระหนีส้ินทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทนุ 

 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวกับเครื่องมือทำงกำรเงินไดก้ ำหนดหลกักำรใหม่ในกำรจัดประเภทและ 
กำรวัดมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงิน ให้แนวทำงปฏิบัติส  ำหรบักำรตัดรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงิ น และ 
ใหท้ำงเลือกกิจกำรในกำรเลือกถือปฏิบตัิกำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจำกควำมแตกตำ่งในหลกักำรรบัรู ้
รำยกำรระหว่ำงรำยกำรที่ถูกป้องกันควำมเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยง (Accounting mismatch) และให ้
แนวปฏิบัติในรำยละเอียดเก่ียวกับกำรจัดประเภทเครื่องมือทำงกำรเงินที่ออกโดยกิจกำรว่ำเป็นหนีส้ินหรือทุน และ
ก ำหนดใหกิ้จกำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงินและควำมเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งในรำยละเอียด 
 
หลักกำรใหม่ในกำรจัดประเภทรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินนั้น กิจกำรตอ้งพิจำรณำจำกทั้ง ก) โมเดลธุรกิจส ำหรบั  
กำรถือสินทรพัยท์ำงกำรเงิน และ ข) ลกัษณะกระแสเงินสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เง่ือนไขของกำรเป็นเงินตน้และดอกเบีย้ 
(SPPI) หรือไม่ ซึ่งกำรจัดประเภทนั้นจะมีผลต่อกำรวัดมูลค่ำของรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วย หลักกำรใหม่ 
ยังรวมถึงกำรพิจำรณำค่ำเผ่ือผลขำดทุนกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินรวมทั้งสินทรัพย์ที่ เกิดจำกสัญญำ  
ซึง่กิจกำรจะตอ้งพิจำรณำรบัรูผ้ลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ ณ วนัที่รบัรูร้ำยกำรเริ่มแรก  
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตัิ 
โดยผลกระทบที่เกิดจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัดงักลำ่วไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหต ุ5 

http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_16_revised_2563.pdf
http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_19_revised_2563.pdf
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที ่16 เรื่อง สัญญำเช่ำ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกิจกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำเกือบทัง้หมด
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงินอีกต่อไป กลุ่มกิจกำร
ตอ้งรบัรูส้ินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้และหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ เวน้แต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำซึ่งสินทรพัยอ์ำ้งอิง 
มีมลูค่ำต ่ำ  
 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เก่ียวกบัสญัญำเช่ำฉบบัใหม่มำถือปฏิบตัิ 
โดยผลกระทบที่เกิดจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัดงักลำ่วไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหต ุ5 
 

ค) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ ไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจนว่ำกำรรบัรูผ้ลกระทบทำงภำษีเงินได้
ของเงินปันผลจำกตรำสำรทุน ใหร้บัรูภ้ำษีเงินไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกับกำรรบัรูร้ำยกำรหรือเหตกุำรณใ์นอดีตที่ท  ำใหเ้กิด
ก ำไรที่น  ำมำจดัสรรเงินปันผล  
 

ง) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที ่19 เรื่อง ผลประโยชนข์องพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน)์ ไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีกำรบญัชีส ำหรบักรณีที่มีกำรแกไ้ขโครงกำร 
กำรลดขนำดโครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชนข์องโครงกำรผลประโยชน์ที่ก  ำหนดไว ้โดยเมื่อกำรเปลี่ยนแปลง
โครงกำรไดเ้กิดขึน้ กลุ่มกิจกำรจะตอ้งใชข้อ้สมมติที่เป็นปัจจุบัน ณ วนัที่ที่มีกำรแกไ้ขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร  
หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน ์ในกำรค ำนวณตน้ทนุบรกิำรในปัจจบุนัและดอกเบีย้สทุธิส ำหรบัระยะเวลำที่เหลอืของรอบ
ระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว 
 

จ) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที ่23 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม ไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจนวำ่หำกสินทรพัยท์ี่เขำ้เง่ือนไข
ที่เกิดจำกเงินที่กูม้ำโดยเฉพำะนั้นอยู่ในสภำพพรอ้มใชไ้ดต้ำมประสงคห์รือพรอ้มที่จะขำย ยอดคงเหลือของเงินที่กูม้ำ
โดยเฉพำะดงักลำ่ว กลุม่กิจกำรตอ้งน ำมำรวมเป็นสว่นหนึ่งของเงินกูย้ืมที่มีวตัถปุระสงคท์ั่วไปดว้ย 
 

ฉ) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ส่วนได้เสียระยะยำว
ในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ) ไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจนยิ่งขึน้เก่ียวกบัส่วนไดเ้สียระยะยำวในบรษัิทรว่มและกำรรว่มคำ้ซึ่งโดย
เนือ้หำแลว้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้นั้น แต่ไม่ไดน้  ำวิธีส่วนไดเ้สียมำถือปฏิบัติ  
กลุ่มกิจกำรจะตอ้งถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน ก่อนรบัรูก้ำรปันสว่น
ผลขำดทนุและกำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 28 เรื่อง เงินลงทนุในบริษัทรว่มและกำรรว่มคำ้ 
 

ช) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจนว่ำ เมื่อกิจกำร
ไดม้ำซึ่งกำรควบคมุของธุรกิจที่เป็นกำรด ำเนินงำนรว่มกนั ที่ถือเป็นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซือ้ สว่นไดเ้สียเดิมที่มีอยู่
ก่อนหนำ้จะถกูวดัมลูค่ำใหม่ 
 

ซ) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน ไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจนว่ำ เมื่อกิจกำร 
ไดม้ำซึง่กำรควบคมุรว่มของธุรกิจที่เป็นกำรด ำเนินงำนรว่มกนั สว่นไดเ้สียเดิมที่มีอยู่ก่อนหนำ้จะตอ้งไม่วดัมลูค่ำใหม่ 
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ฌ) กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีกำรทำงภำษีเงินได้  
ไดอ้ธิบำยวิธีกำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรพัยแ์ละหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน
ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจบุนัในกรณีที่มีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงภำษีเงินได ้ในเรื่องดงัต่อไปนี ้

- กลุ่มกิจกำรตอ้งสมมติว่ำหน่วยงำนจัดเก็บภำษีจะตรวจสอบวิ ธีกำรทำงภำษีที่มีควำมไม่แน่นอน และมีควำมรู้
เก่ียวกบัขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดอย่ำงครบถว้น โดยไม่น ำเหตผุลวำ่จะตรวจพบหรอืไม่มำเป็นขอ้ในกำรพิจำรณำ 

- หำกกลุ่มกิจกำรสรุปว่ำไม่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่หน่วยงำนจัดเก็บภำษีจะยอมรับวิธีกำรทำงภำษีที่มี  
ควำมไม่แน่นอน กลุม่กิจกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไม่แน่นอนในกำรค ำนวณบญัชีภำษีเงินไดด้ว้ย 

- กลุม่กิจกำรตอ้งประเมินกำรใชด้ลุยพินิจหรอืประมำณกำรใหม่ เมื่อขอ้เท็จจริงและสถำนกำรณท์ี่เคยอำ้งอิงในกำรใช ้
ดลุยพินิจหรือประมำณกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงไป หรอืขอ้มลูใหม่ที่สง่ผลกระทบตอ่กำรใชด้ลุยพินิจหรือประมำณกำร 

 
4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีในหรือหลัง

วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ทีเ่กี่ยวข้องและมีผลกระทบทีมี่นัยส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกิจกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ใน  
รอบระยะเวลำรำยงำนปัจจบุนัมีดงันี ้
 
ก) กำรปรับปรุงกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิ่มเติมหลกักำรใหม่และแนวปฏิบตัิ 

ในเรื่องต่อไปนี ้

- กำรวดัมลูค่ำ ซึง่รวมถึงปัจจยัที่ตอ้งพิจำรณำในกำรเลือกเกณฑก์ำรวดัมลูค่ำ 

- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลู รวมถึงกำรจดัประเภทรำยกำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

- เรื่องกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็นกิจกำรเดียวหรือสว่นของกิจกำร และ 

- กำรตดัรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน 
 
กรอบแนวคิดไดป้รบัปรุงค ำนิยำมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน และเกณฑใ์นกำรรวมสินทรพัยแ์ละหนีส้ินในงบกำรเงิน รวมทัง้
ไดอ้ธิบำยใหช้ดัเจนขึน้ถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบริหำรในกำรดแูลรกัษำทรพัยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร 
ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนของกำรวดัมลูค่ำในกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 

ข) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ไดใ้หค้  ำนิยำมของ “ธุรกิจ” ใหม่  
ซึง่ก ำหนดใหก้ำรไดม้ำซึ่งธุรกิจตอ้งรวมถึงขอ้มลูปัจจยัน ำเขำ้และกระบวนกำรที่ส  ำคญัเป็นอย่ำงนอ้ยซึ่งเมื่อน ำมำรวมกนั
มีส่วนอย่ำงมีนัยส ำคัญท ำใหเ้กิดควำมสำมำรถในกำรสรำ้งผลผลิต รวมทั้งปรบัปรุงค ำนิยำมของ “ผลผลิต” โดยให้ 
ควำมสนใจในตัวของสินค้ำและบริกำรที่ให้กับลูกค้ำ และตัดเรื่องกำรอ้ำงอิงควำมสำมำรถในกำรลดต้นทุน และ
ผลประโยชนท์ำงเศรษฐกิจอื่น ๆ ออกไป 
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ค) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลี่ยนขอ้ก ำหนดกำรบญัชีป้องกนัควำมเสี่ยง
โดยเฉพำะ เพื่อบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดขึน้จำกควำมไม่แน่นอนที่ เกิดจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี ้ยอ้ำงอิง เช่น  
อตัรำดอกเบีย้อำ้งอิงที่ก  ำหนดจำกธุรกรรมกำรกูย้ืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี ้กำรปรบัปรุงไดก้ ำหนดให้
กิจกำรใหข้อ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัควำมสมัพนัธข์องกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงที่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกควำมไม่แน่นอนใด  ๆนัน้ 

 
ง) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8  

เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ ”ควำมมี
สำระส ำคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกรอบแนวคิด และอธิบำยถึงกำร
น ำควำมมีสำระส ำคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 1 เรื่อง ขอ้มลูที่ไม่สำระส ำคญั 

 
จ) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง สัญญำเช่ำ เก่ียวกบักำรผ่อนปรนในทำง

ปฏิบตัิกรณีที่ผูเ้ช่ำไดร้บักำรลดค่ำเช่ำเน่ืองจำกสถำนกำรณ ์COVID-19 โดยผูเ้ช่ำสำมำรถเลือกที่จะไม่ประเมินว่ำกำรลด
ค่ำเช่ำดงักลำ่วเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขสญัญำเช่ำ (Lease modification) ส ำหรบักำรลดหรอืกำรงดเวน้กำรจ่ำยค่ำเช่ำ 
ในระหว่ำงวนัที่ 1 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2564 โดยกำรผ่อนปรนดงักล่ำวตอ้งน ำมำถือปฏิบตัิ
กบังบกำรเงินประจ ำปีที่เริ่มในหรอืหลงัวนัที่ 1 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 ทัง้นี ้กิจกำรสำมำรถถือปฏิบตัิก่อนวนัที่มีผลบงัคบัใชไ้ด ้ 
 
กลุม่กิจกำรเลือกที่จะไม่น ำกำรผ่อนปรนดงักลำ่วมำถือปฏิบตัิส  ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนปีปัจจบุนั 
 

4.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงทีมี่ผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีในหรือหลังวันที ่1 มกรำคม 
พ.ศ. 2565 ทีเ่กี่ยวข้องและมีผลกระทบทีมี่นัยส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกิจกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรบัปรุง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใชใ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำนปัจจบุนัมีดงันี ้
 
 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง สัญญำเช่ำ เก่ียวกบัแนวผ่อนปรนในทำง

ปฏิบตัิกรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำที่เขำ้เง่ือนไขที่ก ำหนดซึ่งเกิดจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบีย้อำ้งอิง (เช่น กำรทดแทน
อตัรำ THBFIX ดว้ยอตัรำดอกเบีย้อำ้งอิงใหม่ซึง่เป็นผลมำจำกกำรยกเลิก LIBOR) ผูเ้ช่ำตอ้งวดัมลูค่ำหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ
ใหม่ โดยใชอ้ตัรำคิดลดที่ปรบัปรุงซึ่งสะทอ้นกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ เพื่อคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยอนญุำตใหถื้อปฏิบตัิก่อนวนัที่มีผลบงัคบัใชไ้ด ้ 
 
กลุม่กิจกำรเลือกที่จะไม่น ำแนวผ่อนปรนดงักลำ่วมำถือปฏิบตัิส  ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนปีปัจจบุนั 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นครั้งแรก 
 
หมำยเหตนีุอ้ธิบำยถึงผลกระทบจำกกำรที่กลุ่มกิจกำรและบริษัทไดน้ ำมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 32 (TAS 32) เรื่อง กำรแสดง
รำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 7 (TFRS 7) เรื่อง และกำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 
(TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทได้น ำนโยบำยกำรบัญชีใหม่ดังกล่ำวมำถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่  1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วิธีรับรู ้
ผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด (Modified 
retrospective) โดยไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ดังนั้น กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรับปรุงที่เกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีจะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นครั้งแรก (ต่อ) 
 

ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำใชเ้ป็นครัง้แรกที่มีต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร เป็นดงันี ้

 
 งบกำรเงนิรวม 

 
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  

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

     
สินทรัพย ์     
     
สินทรัพยห์มุนเวยีน     
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 15,554 (492) 594 15,656 

ที่ดินและโครงกำรพฒันำ     
   อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อขำย 1,428 - 33 1,461 

สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน - 486 - 486 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 16,982 (6) 627 17,603 

     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 3,088 (727) 1,274 3,635 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 26 (26) - - 
เงินลงทนุระยะยำวอื่น 166 (166) - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่     
   กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 5,678 (284) - 5,394 
ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์ 123,129 - (44) 123,085 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ - - 84,735 84,735 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 59,707 - (1,002) 58,705 
ค่ำเช่ำจ่ำยลว่งหนำ้ 2,175 - (2,175) - 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน - 3,436 - 3,436 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 5,503 17 1,505 7,025 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น 5,887 (1,964) (379) 3,544 

รวมสินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 205,359 286 83,914 289,559 
     

รวมสินทรัพย ์ 222,341 280 84,541 307,162 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นครั้งแรก (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 
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  

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

     
หนีส้ินและส่วนของเจ้ำของ     
     
หนีส้ินหมุนเวียน     
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 20,036 2 (681) 19,357 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำที่ถึงก ำหนด     
   ช ำระภำยในหนึ่งปี - - 14,944 14,944 
หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน     
   ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 12 - (12) - 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน - 9 - 9 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 3,473 (7) - 3,466 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 23,521 4 14,251 37,776 

     
หนีส้ินไม่หมุนเวยีน     
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - - 73,697 73,697 
หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน 16 - (16) - 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน - 883 - 883 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 24,144 94 699 24,937 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 4,855 (36) (1,587) 3,232 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 29,015 941 72,793 102,749 
     

รวมหนีส้นิ 52,536 945 87,044 140,525 

     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม 40,916 (623) (2,286) 38,007 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจำ้ของ (9,470) (42) - (9,512) 

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้ำของ 
   ของบริษัทใหญ่ 

 
31,446 

 
(665) 

 
(2,286) 

 
28,495 

สว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 10,407 - (217) 10,190 

รวมส่วนของเจ้ำของ 41,853 (665) (2,503) 38,685 
     

รวมหนีส้นิและสว่นของเจ้ำของ 94,389 280 84,541 179,210 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นครั้งแรก (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 
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  

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

     
สินทรัพย ์     
     
สินทรัพยห์มุนเวยีน     
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 1,626 (5) 80 1,701 

สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน - 486 - 486 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,626 481 80 2,187 

     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น - - 310 310 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 24 (24) - - 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ - - 394 394 
ค่ำเช่ำจ่ำยลว่งหนำ้ 9 - (9) - 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน - 3,436 - 3,436 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - - 2 2 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น 2,167 (2,132) - 35 

รวมสินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 2,200 1,280 697 4,177 
     

รวมสินทรัพย ์ 3,826 1,761 777 6,364 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นครั้งแรก (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 
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  

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

     
หนีส้ินและส่วนของเจ้ำของ     
     
หนีส้ินหมุนเวียน     
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 714 2 (4) 712 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ     
   ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 159 159 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน - 9 - 9 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 29 (7) - 22 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 743 4 155 902 

     
หนีส้ินไม่หมุนเวยีน     
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - - 626 626 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน - 788 - 788 
หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 200 94 - 294 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 200 882 626 1,708 
     

รวมหนีส้นิ 943 886 781 2,610 

     
ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม 5,917 875 (4) 6,788 

รวมส่วนของเจ้ำของ 5,917 875 (4) 6,788 
     

รวมหนีส้นิและสว่นของเจ้ำของ 6,860 1,761 777 9,398 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นครั้งแรก (ต่อ) 
 

5.1 เครื่องมือทำงกำรเงนิ 
 
ผลกระทบที่มีตอ่ก ำไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรของกลุม่กิจกำรและของบริษัท ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มีดงัต่อไปนี ้
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ก ำไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม) 40,916 5,917 
รบัรูค้่ำเผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น (1,219) (5) 
รบัรูค้่ำเผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั (284) - 
รบัรูม้ลูค่ำยตุิธรรมตรำสำรอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 974 974 
รบัรูส้ินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี/หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี   
   จำกรำยกำรปรบัปรุงขำ้งตน้ (94) (94) 
รวมผลกำรปรบัปรุงก ำไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้ปีจำกกำรน ำ TFRS 9  
   มำถือปฏิบตัิ (623) 875 
   

ก ำไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรร ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 หลงัปรบัปรุง 
   ผลกระทบจำก TFRS 9 (ก่อนกำรปรบัปรุงผลกระทบจำก TFRS 16) 40,293 6,792 

 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถือปฏิบตัิ TFRS 9 เป็นครัง้แรก) ผูบ้ริหำรไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจที่ใชจ้ดักำรสินทรพัยแ์ละ
หนีส้ินทำงกำรเงิน และจดัประเภทรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงินตำม TFRS 9 และมลูค่ำยตุิธรรมที่เก่ียวขอ้งตำมที่เปิดเผยไวใ้น 
หมำยเหต ุ13 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นครั้งแรก (ต่อ) 
 

ก) กำรจัดประเภทใหม่จำกเงินลงทุนเผ่ือขำยเป็นเงินลงทุนที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
(FVOCI) 
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบริษัทไดเ้ลือกเปิดเผยกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนทุกประเภท 
ที่เปิดเผยเป็นเงินลงทุนในหลักทรพัยเ์ผ่ือขำยในปีก่อนในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  เน่ืองจำกเงินลงทุนเหล่ำนีเ้ป็นเงินลงทุน 
ทำงกลยุทธ์ระยะยำว ท ำใหส้ินทรพัยข์องกลุ่มกิจกำรและบริษัทซึ่งมีมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน 26 ลำ้นบำท และ 24 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดับ ถูกจัดประเภทใหม่จำกเงินลงทุนเผ่ือขำยเป็นเงินลงทุนที่วดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)  
ซึง่แสดงอยู่ในสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 

 
ข) กำรจัดประเภทใหม่จำกเงินลงทุนทั่วไปเป็นเงินลงทุนที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) และ 

วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น (FVOCI) 
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุม่กิจกำรไดจ้ดัประเภทเงินลงทนุทั่วไปในตรำสำรทนุใหม่เป็นเงินลงทนุที่วดัมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน (FVPL) จ ำนวน 70 ลำ้นบำท และวัดมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  (FVOCI) จ ำนวน  
96 ลำ้นบำท เงินลงทนุดงักลำ่วแสดงอยู่ในสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 
 

ค) รับรู้ตรำสำรอนุพันธท์ำงกำรเงนิทีมู่ลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
 
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 สินทรพัยแ์ละหนีส้ินอนุพันธ์ทำงกำรเงินสุทธิไดร้บัรูด้ว้ยมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน 3,030 ลำ้นบำท และ 
3,125 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
กลุม่กิจกำรและบริษัทรบัรูต้รำสำรอนพุนัธท์ำงกำรเงินที่มลูค่ำยตุิธรรมในกำรปรบัปรุงก ำไรสะสมตน้ปีจ ำนวน 974 ลำ้นบำท  



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นครั้งแรก (ต่อ) 
 

ง) กำรจัดประเภทของเครื่องมือทำงกำรเงนิจำกกำรน ำ TFRS 9 มำถอืปฏิบัติ  
 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถือปฏิบตัิ TFRS 9 เป็นครัง้แรก) กำรวดัมลูค่ำและมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน
ทำงกำรเงินสำมำรถสรุปไดด้งันี ้ 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 ประเภทกำรวัดมูลค่ำ มูลค่ำตำมบัญชี 

 
 
  

ตำมทีร่ำยงำนไว้เดมิ  
(ตำม TAS 105 และ  
TAS อ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง) 

 
ตำมทีป่รับปรุงใหม่  

(ตำม TFRS 9) 

ตำมที ่
รำยงำนไว้

เดมิ 
ล้ำนบำท 

ตำมที ่
ปรับปรุง 

ใหม ่
ล้ำนบำท 

 
 

ผลต่ำง 
ล้ำนบำท 

      

สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ - หมุนเวียน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 13,331 13,331 - 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 15,554 15,062 (492) 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน บนัทกึตำมอตัรำตลำด 

ณ วนัสิน้ปี 
 

FVPL 
 

- 
 

486 
 

486 
      

สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ - ไม่หมุนเวียน        
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 3,088 2,361 (727) 
เงินลงทนุเผื่อขำย FVOCI FVOCI 26 26 - 
เงินลงทนุระยะยำวอื่น รำคำทนุหกักำรดอ้ยค่ำ FVOCI/FVPL 166 166 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 5,678 5,394 (284) 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน บนัทกึตำมอตัรำตลำด 

ณ วนัสิน้ปี 
FVPL - 3,436 3,436 

      

หนีส้ินทำงกำรเงนิ - หมุนเวียน      
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้ืมระยะ
สัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 

 
300 

 
300 

 
- 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 20,036 20,038 2 
เงินกูย้ืมระยำวจำกสถำบนักำรเงินสว่นที่ถึง
ก ำหนดช ำระในหนึ่งปี 

 
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 

 
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 

 
5,660 

 
5,660 

 
- 

หุน้กูส้ว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 4,000 4,000 - 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน บนัทกึตำมอตัรำตลำด 

ณ วนัสิน้ปี 
 

FVPL 
 

- 
 

9 
 

9 
      

หนีส้ินทำงกำรเงนิ - ไม่หมุนเวียน      
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 39,011 39,011 - 
หุน้กู ้ รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 63,376 63,376 - 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน บนัทกึตำมอตัรำตลำด 

ณ วนัสิน้ปี 
 

FVOCI/FVPL 
 

- 
 

883 
 

883 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นครั้งแรก (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ประเภทกำรวัดมูลค่ำ มูลค่ำตำมบัญชี 

 
 
  

 
ตำมทีร่ำยงำนไว้เดมิ  
(ตำม TAS 105 และ  
TAS อ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง) 

 
 

ตำมทีป่รับปรุงใหม่  
(ตำม TFRS 9) 

ตำมที ่
รำยงำนไว้

เดมิ 
ล้ำนบำท 

ตำมที ่
ปรับปรุง 

ใหม ่
ล้ำนบำท 

 
 

ผลต่ำง 
ล้ำนบำท 

      
สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ - หมุนเวียน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 302 302 - 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 1,626 1,621 (5) 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน 
 

บนัทกึตำมอตัรำตลำด 
ณ วนัสิน้ปี 

FVPL - 486 486 

      

สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ - ไม่หมุนเวียน        
เงินลงทนุเผื่อขำย FVOCI FVOCI 24 24 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 113,868 113,868 - 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน 
 

บนัทกึตำมอตัรำตลำด 
ณ วนัสิน้ปี 

FVPL - 3,436 3,436 

      
หนีส้ินทำงกำรเงนิ - หมุนเวียน      
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้ืม 
ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 300 300 - 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 714 716 2 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 4,339 4,339 - 
เงินกูย้ืมระยำวจำกสถำบนักำรเงินสว่นที่ถึง
ก ำหนดช ำระในหนึ่งปี 

รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 2,935 2,935 - 

หุน้กูส้ว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 4,000 4,000 - 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน บนัทกึตำมอตัรำตลำด 

ณ วนัสิน้ปี 
FVPL - 9 9 

      
หนีส้ินทำงกำรเงนิ - ไม่หมุนเวียน      
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 16,269  16,269 - 
หุน้กู ้ รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 51,065 51,065 - 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน บนัทกึตำมอตัรำตลำด 

ณ วนัสิน้ปี 
FVPL - 788 788 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นครั้งแรก (ต่อ) 
 
จ) กำรด้อยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงนิ 

 
กลุม่กิจกำรและบรษัิทมีสินทรพัยท์ำงกำรเงินที่เขำ้เง่ือนไขที่ตอ้งพิจำรณำผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ ดงันี ้

- ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 

- เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั และกิจกำรอื่น 
 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น  
 
กลุ่มกิจกำรไดป้ฏิบัติตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวัดมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้
ตลอดอำยขุองลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 
 
ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นถูกจัดกลุ่มตำมควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตที่มี
ลกัษณะร่วมกันและตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกินก ำหนดช ำระ กลุ่มกิจกำรจึงไดใ้ชอ้ัตรำผลขำดทุนดำ้นเครดิตของลูกหนี ้อัตรำ
ขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้พิจำรณำจำกลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดีต ขอ้มลูผลขำดทนุดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์
ในอดีต รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยัในอนำคตที่อำจมีผลกระทบตอ่กำรจ่ำยช ำระของลกูหนี ้ 
 
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอื่น 
 
กลุ่มกิจกำรใชว้ิธีประเมินกำรดอ้ยค่ำของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอื่นโดยพิจำรณำขอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยค่ำ
รวมถึงปัญหำทำงกำรเงินที่ส  ำคญัของลกูหนี ้กำรผิดนดัช ำระหรอืช ำระล่ำชำ้ เป็นตน้ 
 

ฉ) อนุพันธท์ำงกำรเงนิและกจิกรรมป้องกันควำมเส่ียง 
 
ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบริษัทรบัรูอ้นพุนัธ์ทำงกำรเงินเป็นลกูหนีแ้ละเจำ้หนีใ้นงบกำรเงิน และบนัทึก
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของอนุพันธ์ทำงกำรเงินดังกล่ำวโดยหักกลบกับรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและ
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ที่เก่ียวขอ้ง  
 
ณ วันที่  1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้รับรูส้ินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์ทำงกำรเงิน โดยได้ปรับมูลค่ำยุติธรรม  
ที่เก่ียวขอ้งในก ำไรสะสมในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และใชก้ำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงเป็นครัง้แรก โดยมี
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้และสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ซึ่งเขำ้เง่ือนไขกำรเป็นเครื่องมือ
ปอ้งกนัควำมเสี่ยงในกระแสเงินสดดงัที่เปิดเผยในหมำยเหต ุ7 
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5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นครั้งแรก (ต่อ) 

 
กลุม่กิจกำรและบรษัิทมีรำยกำรสญัญำอนพุนัธท์ำงกำรเงินซึง่ปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรมในส ำรองกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด
และก ำไรสะสมดงัต่อไปนี ้
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ส ำรอง 

กำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงใน
กระแสเงนิสด ก ำไรสะสม 

ส ำรอง 
กำรป้องกัน

ควำมเสี่ยงใน
กระแสเงนิสด ก ำไรสะสม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ณ วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563     
     

สินทรัพยห์มุนเวยีน     
สญัญำแลกเปลีย่นเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้  
   - ไมใ่ชก้ำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสี่ยง - 

 
444 - 

 
444 

สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้  
   - ไม่ใชก้ำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสี่ยง - 

 
42 - 

 
42 

รวมสินทรัพยอ์นุพันธท์ำงกำรเงนิ - หมุนเวียน - 486 - 486 

     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     
สญัญำแลกเปลีย่นเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้  
   - ไมใ่ชก้ำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสี่ยง - 

 
3,348 - 

 
3,348 

สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้  
   - ไม่ใชก้ำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสี่ยง - 

 
88 - 

 
88 

รวมสินทรัพยอ์นุพันธท์ำงกำรเงนิ - ไมห่มุนเวียน - 3,436 - 3,436 

     

หนีส้ินหมุนเวียน     
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ  
   - ไม่ใชก้ำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสี่ยง - 

 
9 - 

 
9 

รวมหนีส้นิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - หมุนเวียน - 9 - 9 

     

หนีส้ินไมห่มุนเวยีน     
สญัญำแลกเปลีย่นเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้  
   - ไมใ่ชก้ำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสี่ยง - 

 
260 - 

 
260 

สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้  
   - ไม่ใชก้ำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสี่ยง - 

 
563 - 

 
528 

สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้  
   - ใชก้ำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด 42 

 
- - 

 
- 

รวมหนีส้นิอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ - ไมห่มุนเวียน 42 823 - 788 
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5.2 สัญญำเช่ำ 
 

กลุ่มกิจกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิ โดยกำรรบัรูห้นีส้ินตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำที่ไดเ้คยถกูจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำ
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี ้หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น  ำ TFRS 16 มำถือ
ปฏิบตัิดงักล่ำวจะรบัรูด้ว้ยมลูค่ำปัจจบุนัของหนี้สินที่จะตอ้งช ำระ คิดลดดว้ยอตัรำกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
โดยอตัรำกูย้ืมสว่นเพ่ิมถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัที่กลุม่กิจกำรน ำมำใชใ้นกำรคิดลดดงักลำ่ว คือ รอ้ยละ 3 ถึง รอ้ยละ 12.76 
 

กลุม่กิจกำรรบัรูส้ินทรพัยส์ิทธิกำรใชบ้ำงสญัญำเสมือนหนึ่งวำ่กลุม่กิจกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัเริ่มตน้สญัญำเช่ำนัน้ 
ซึ่งค ำนวณจำกอตัรำกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มตำมอำยุทัง้หมดของสญัญำ ส ำหรบัสญัญำที่เหลือกลุ่มกิจกำรรบัรูส้ินทรพัยส์ิทธิกำรใช้
ดว้ยจ ำนวนเดียวกับหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงินค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ หรือ ค่ำเช่ำคำ้งช ำระ  
ที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี ้กลุ่มกิจกำรไม่มีสญัญำเช่ำที่เป็นสัญญำที่สรำ้งภำระ 
ที่ตอ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ณ วนัที่น  ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก  
 

ส ำหรบัสญัญำเช่ำที่เดิมกลุ่มกิจกำรไดร้บัรูเ้ป็นสญัญำเช่ำกำรเงินนั้น จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรพัยต์ำมสญัญำเช่ำ
กำรเงินและหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น  ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิครัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสินทรพัยส์ิทธิกำรใชแ้ละหนีส้ิน
ตำมสญัญำเช่ำ ทั้งนี ้กลุ่มกิจกำรจะเริ่มน ำขอ้ก ำหนดของกำรรบัรูร้ำยกำรภำยใต ้TFRS 16 มำถือปฏิบัติกับรำยกำรดังกล่ำว
ภำยหลงัวนัที่ถือปฏิบตัิครัง้แรก  
 

  
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่ไดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

 
96,754 

 
852 

หกั:    ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้ืมสว่นเพ่ิมของผูเ้ช่ำ  
    ณ วนัที่น  ำใชเ้ป็นครัง้แรก 

 
(6,537) 

 
(67) 

บวก:  หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินที่ไดร้บัรู ้ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 27 - 
หกั: สญัญำเช่ำระยะสัน้ที่รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเสน้ตรง  (740) - 
หกั: สญัญำเช่ำซึง่สินทรพัยอ์ำ้งอิงมีมลูค่ำต ่ำที่รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำย 

   ตำมวิธีเสน้ตรง  
(5) - 

หกั: สว่นของคำ่บริกำรที่ไดร้วมอยู่ในค่ำเช่ำ (858)    - 
   

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 88,641 785 
   

   หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - สว่นที่หมนุเวียน 14,944 159 
   หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - สว่นที่ไม่หมนุเวียน 73,697 626 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
 

38 

5 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็นครั้งแรก (ต่อ) 
 
วิธีผ่อนปรนในทำงปฏิบตัิที่กลุ่มกิจกำรเลือกใช้ ในกำรน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเช่ำที่กลุ่มกิจกำรมีอยู่
ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุม่กิจกำรไดเ้ลือกใชว้ิธีผ่อนปรนในทำงปฏิบตัิตำมมำตรฐำนดงันี ้
 

- ใชอ้ตัรำคิดลดอตัรำเดียวส ำหรบักลุม่สญัญำเช่ำสินทรพัยอ์ำ้งอิงที่มีลกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอย่ำงสมเหตสุมผล 

- พิจำรณำวำ่สญัญำเช่ำเป็นสญัญำที่สรำ้งภำระหรอืไม่ตำมกำรประเมินก่อนน ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิ 

- ถือวำ่สญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีมีอำยสุญัญำเช่ำคงเหลอืนอ้ยกวำ่ 12 เดือนนบัจำกวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเช่ำ
ระยะสัน้ 

- ไม่รวมตน้ทนุทำงตรงเริ่มแรกในกำรวดัมลูค่ำสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้

- ใชข้อ้เท็จจริงที่ทรำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำ ในกรณีที่สญัญำใหส้ิทธิเลือกขยำยอำยสุญัญำเช่ำหรือยกเลิก  
สญัญำเช่ำ และ 

- เลือกที่จะไม่พิจำรณำใหม่ว่ำสัญญำต่ำง ๆ เขำ้เง่ือนไขของสัญญำเช่ำตำม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตำมกำรพิจำรณำของ
มำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลง
ประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 

 
6 นโยบำยกำรบัญชี 
 
6.1 กำรบญัชีส ำหรับงบกำรเงนิรวมและวิธีส่วนไดเ้สีย 

 
ก) บรษัิทย่อย 

 
บริษัทย่อยหมำยถึงกิจกำรทัง้หมดที่กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมีอ ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรบัหรือ  
มีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทนุ และสำมำรถใชอ้  ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทนุเพื่อให้
ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุม่กิจกำรรวมงบกำรเงินของบรษัิทย่อยไวใ้นงบกำรเงินรวมตัง้แต่วนัที่กลุม่กิจกำรมีอ ำนำจในกำร
ควบคมุบรษัิทย่อยจนถึงวนัที่กลุม่กิจกำรสญูเสียอ ำนำจควบคมุในบรษัิทย่อยนัน้  
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทนุในบริษัทย่อยบนัทกึดว้ยวิธีรำคำทนุ 
 

ข) บรษัิทรว่ม 
 
บริษัทร่วมเป็นกิจกำรที่กลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญแต่ไม่ถึงกับมีอ ำนำจควบคุมหรือมีกำรควบคุมรว่ม   
เงินลงทนุในบริษัทรว่มรบัรูโ้ดยใชว้ิธีสว่นไดเ้สียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทนุในบริษัทรว่มบนัทกึดว้ยวิธีรำคำทนุ 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

ค) กำรรว่มกำรงำน 
 

เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจัดประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันหรือกำรร่วมค้ำ โดยขึน้อยู่กับสิทธิและ  
ภำระผกูพนัตำมสญัญำของผูเ้ขำ้รว่มกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสรำ้งรูปแบบทำงกฎหมำยของกำรรว่มกำรงำน 
 

การร่วมคา้ 
 

กำรร่วมกำรงำนจัดประเภทเป็นกำรร่วมคำ้เมื่อกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรพัยส์ุทธิของกำรร่วมกำรงำนนั้น เงินลงทุน  
ในกำรรว่มคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ิธีสว่นไดเ้สีย 
 

ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทนุในกำรรว่มคำ้บนัทกึดว้ยวิธีรำคำทนุ  
 

ง) กำรบนัทกึเงินลงทนุตำมวิธีสว่นไดเ้สีย 
 

กลุม่กิจกำรรบัรูเ้งินลงทนุเมื่อเริ่มแรกดว้ยรำคำทนุ ซึง่ประกอบดว้ยเงินที่จ่ำยซือ้รวมกบัตน้ทนุทำงตรงของเงินลงทนุ 
 

กลุ่มกิจกำรจะรบัรูม้ลูค่ำภำยหลงัวนัที่ไดม้ำของเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและกำรรว่มคำ้ดว้ยสว่นแบ่งก ำไรหรอืขำดทนุของ
ผูไ้ดร้บักำรลงทุนตำมสดัส่วนที่ผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของกำร
เปลี่ยนแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักลำ่วขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทนุ 
 

เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำมีมูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสียของ  
กลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้นั้นซึ่งรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยำวอื่น กลุ่มกิจกำรจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขำดทุน  
ที่เกินกวำ่สว่นไดเ้สียในบรษัิทรว่มและกำรรว่มคำ้นัน้ เวน้แตก่ลุม่กิจกำรมีภำระผกูพนัหรือไดจ้่ำยเงินเพื่อช ำระภำระผกูพนั
แทนบรษัิทรว่มหรอืกำรรว่มคำ้ 
 

จ) กำรเปลี่ยนแปลงสดัส่วนกำรถือครองกิจกำร 
 

ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรยงัคงมีอ ำนำจควบคมุบริษัทย่อย กลุ่มกิจกำรปฏิบตัิต่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ
เช่นเดียวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกิจกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซือ้หรอืรำคำขำยจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนในบริษัทย่อยกับรำคำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอ  ำนำจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึน้ตำมสัดส่วนที่
เปลี่ยนแปลงไปจะถกูรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของ 
 

ถำ้สดัส่วนกำรถือครองในบรษัิทรว่มและกำรรว่มคำ้ลดลง แต่กลุ่มกิจกำรยงัคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนยัส ำคญัหรือยงัคงมีกำร
ควบคุมร่วม ก ำไรหรือขำดทุนที่เคยบันทึกไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพำะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยังก ำไรหรือ
ขำดทนุ ก ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรลดสดัส่วนกำรถือครองในบรษัิทรว่มและกำรรว่มคำ้จะถกูรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุ 
 

เมื่อกลุ่มกิจกำรสญูเสียอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรือกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญในเงินลงทุนนั้น เงินลงทุน  
ที่เหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่ำใหม่ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึน้จะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมของ 
เงินลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริ่มแรกในกำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตำมสัดส่วนกำรถือครอง  
ที่เหลืออยู่เป็นเงินลงทนุในบริษัทรว่ม กำรรว่มคำ้ หรอืสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ตอ่) 
 

ฉ) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงินรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลือ และก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำรจะถกูตดัออก ก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงในรำยกำร
ระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกับบริษัทรว่มและกำรรว่มคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนที่กลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียในบริษัทรว่มและ
กำรร่วมค้ำ ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้จริงในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเวน้รำยกำรนั้น  
จะมีหลกัฐำนว่ำเกิดจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยท์ี่โอน 

 
6.2 กำรรวมธุรกิจ 

 
กลุม่กิจกำรถือปฏิบตัิตำมวิธีซือ้ส  ำหรบักำรรวมธุรกิจที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั สิ่งตอบแทนที่โอนใหส้  ำหรบั
กำรซือ้ธุรกิจประกอบดว้ย 
 
- มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่โอนไป 
- หนีส้ินที่ก่อขึน้เพื่อจ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดิม และ 
- สว่นไดเ้สียในสว่นของจำ้ของที่ออกโดยกลุม่กิจกำร 
 
สินทรพัยท์ี่ระบไุดท้ี่ไดม้ำ หนีส้ิน และหนีส้ินที่อำจเกิดขึน้จำกกำรรวมธุรกิจจะถกูวดัมลูค่ำเริ่มแรกดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัที่ซือ้ 
 
ในกำรรวมธุรกิจแตล่ะครัง้ กลุ่มกิจกำรมีทำงเลือกที่จะวดัมลูค่ำของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุในผูถ้กูซือ้ดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม
หรือดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิของผูถ้กูซือ้ 
 
ผลรวมของมลูค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนใหแ้ละมลูค่ำของสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุในผูถ้กูซือ้และมลูค่ำยตุิธรรมของสว่นไดเ้สียในผู้
ไดร้บักำรลงทนุซึ่งถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นกำรรวมธุรกิจจำกกำรทยอยซือ้) ในจ ำนวนที่เกินกว่ำมลูค่ำยตุิธรรมของ
สินทรพัย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มำต้องรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ุทธิที่ระบุไดท้ี่ได้ มำ  
จะรบัรูส้ว่นตำ่งโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทนุ 
 
ตน้ทนุทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซือ้ธุรกิจ 
 
ตน้ทนุที่เก่ียวกบักำรซือ้ธุรกิจจะถกูรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทนุในงบกำรเงินรวม 
 
การรวมธุรกิจทีด่  าเนนิการส าเร็จจากการทยอยซือ้ 
 
หำกกำรรวมธุรกิจด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซือ้ มลูค่ำส่วนไดเ้สียที่ผูซ้ือ้ถืออยู่ในผูไ้ดร้บักำรลงทุนก่อนหนำ้กำรรวมธุรกิจจะถูก 
วดัมลูค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัที่ซือ้ ก ำไรหรอืขำดทนุที่เกิดขึน้จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทนุ 
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การเปลีย่นแปลงในมูลคา่ยตุธิรรมของสิ่งตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายและ/หรือไดร้บั 
 

กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมของสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะตอ้งจ่ำยและ/หรือไดร้บัที่รบัรูไ้วเ้ป็นสินทรพัยห์รือหนีส้ิน  จะรบัรูใ้น
ก ำไรหรอืขำดทนุ สิ่งตอบแทนที่คำดวำ่จะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจำ้ของจะไม่มีกำรวดัมลูค่ำใหม่  
 

การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 
 

กลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยกำรกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกัน โดยรบัรูส้ินทรพัยแ์ละหนีส้ินของกิจกำรที่ถูกน ำมำรวมดว้ย
มูลค่ำตำมบัญชีของกิจกำรที่ถูกน ำมำรวมตำมมูลค่ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมของบริษัทใหญ่ในล ำดับสูงสุดที่ตอ้งจัดท ำ  
งบกำรเงินรวม โดยกลุ่มกิจกำรต้องปรบัปรุงรำยกำรเสมือนว่ำกำรรวมธุรกิจไดเ้กิดขึน้ตั้งแต่วันตน้งวดในงบกำรเงินงวดก่อน  
ที่น ำมำแสดงเปรยีบเทียบหรอืตัง้แต่วนัที่กิจกำรดงักลำ่วอยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนักบักลุม่กิจกำร (หำกเกิดขึน้หลงัจำกวนัตน้งวด
ของงบกำรเงินเปรยีบเทียบ) 
 

ตน้ทนุกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนัเป็นผลรวมของมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่ใหไ้ป หนีส้ินที่เกิดขึน้หรือรบัมำ และ
ตรำสำรทนุที่ออกโดยผูซ้ือ้ ณ วนัที่มีกำรแลกเปลี่ยนเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่กำรควบคมุ 
 

ส่วนต่ำงระหว่ำงตน้ทนุของกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบัส่วนไดเ้สียของผูซ้ือ้ในมลูค่ำตำมบญัชีของกิจกำรที่ถูก
น ำมำรวมแสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของเจำ้ของ โดยกลุ่มกิจกำร  
จะตดัรำยกำรนีอ้อกเมื่อขำยเงินลงทนุออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 
 

6.3 กำรแปลงค่ำเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 

ก) สกลุเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกลุเงินที่ใชน้  ำเสนองบกำรเงิน 
 

งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและเป็นสกุลเงินที่ใชน้  ำเสนองบกำรเงิน
ของกลุม่กิจกำรและบรษัิท 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 

รำยกำรที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิด
รำยกำร  
 

รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรบัหรือจ่ำยช ำระที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำ
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทนุ 
 

เมื่อมีกำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องคป์ระกอบของ
อตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรือขำดทนุนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรูก้  ำไร
หรือขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรือ
ขำดทนุนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทนุดว้ย 
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ค) กลุม่กิจกำร 
 

กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทในกลุ่มกิจกำร (ที่มิใช่สกลุเงินของเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อ
รุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินที่ใช้น ำเสนองบกำรเงินไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกุลเงิน  
ที่ใชน้  ำเสนองบกำรเงินดงันี ้
 

- สินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
-  รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทนุและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉลี่ย และ 
-  ผลตำ่งของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

 
6.4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 

ขอ้มลูจ ำแนกตำมสว่นงำนแสดงแบง่ตำมสว่นงำนด ำเนินงำนและตำมภมูิศำสตรข์องกำรด ำเนินงำนตำ่ง ๆ ของกลุม่กิจกำร  
 

ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถ้กูรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในที่น  ำเสนอใหผู้ม้ีอ  ำนำจตดัสินใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำน  
ผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบคุคลที่มีหนำ้ที่ในกำรจดัสรรทรพัยำกรและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ
สว่นงำนด ำเนินงำน ซึง่พิจำรณำว่ำคือ ประธำนกรรมกำรบรหิำรและคณะกรรมกำรบรหิำร 
 

6.5 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม เงินลงทุน
ระยะสัน้อื่นที่มีสภำพคล่องสงูซึ่งมีอำยไุม่เกินสำมเดือนนบัจำกวนัที่ไดม้ำ และเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร
จะแสดงไวใ้นสว่นของหนีส้ินหมนุเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

6.6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

ลกูหนีก้ำรคำ้รบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมลูค่ำตำมใบแจง้หนี ้และจะวดัมลูค่ำตอ่มำดว้ยจ ำนวนเงินที่เหลืออยู่หกัดว้ยค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
ซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิน้งวด ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
ลกูหนีก้ำรคำ้เปรียบเทียบกับมลูค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัจำกลกูหนีก้ำรคำ้ หนีส้ญูที่ ถูกตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปีจะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรือ
ขำดทนุโดยถือเป็นสว่นหนึ่งของคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 

ลูกหนี้กำรค้ำตำมสัญญำระยะยำวเป็นลูกหนี้จำกกำรขำยสิทธิในสถำนที่พักผ่อนโดยแบ่งเวลำ โดยรับช ำระคืนเป็นงวด  
ซึง่ครอบคลมุระยะเวลำมำกกว่ำหนึ่งปี ลกูหนีก้ำรคำ้วดัมลูค่ำเริ่มแรกดว้ยจ ำนวนเงินตำมสญัญำหกัดว้ยยอดผ่อนช ำระที่ไดร้บัแลว้ 
และจะวัดมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ  
ณ วนัสิน้งวด ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของลูกหนีก้ำรคำ้เปรียบเทียบกับมูลค่ำที่คำดว่ำ  
จะไดร้บัจำกลกูหนีก้ำรคำ้ หนีส้ญูที่เกิดขึน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรหรอืขำดทนุโดยถือเป็นสว่นหนึ่งของคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
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6.7 สินค้ำคงเหลือ 
 

สินคำ้คงเหลือแสดงดว้ยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้ประเภทอำหำรและ
เครื่องดื่ม ค ำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว วัตถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูปจำกธุรกิจกำรผลิต และสินคำ้ประเภทสปำ ค ำนวณ 
โดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั ส่วนสินคำ้ประเภทแฟชั่น ค ำนวณโดยวิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน ตน้ทนุของกำรซือ้ประกอบดว้ยรำคำซือ้ 
และค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับกำรซือ้สินคำ้นั้น เช่น ค่ำอำกรขำเขำ้และค่ำขนส่ง หักดว้ยส่วนลดจำกกำรจ่ำยเงินตำม
เง่ือนไข ค่ำเผ่ือ หรือส่วนลด (rebate) ตน้ทุนของสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบดว้ยค่ำออกแบบ ค่ำวตัถุดิบ ค่ำแรง
ทำงตรง ค่ำใชจ้่ำยอื่นทำงตรง และค่ำโสหุย้ในกำรผลิตซึ่งปันส่วนตำมเกณฑก์ำรด ำเนินงำนตำมปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนกำรกูย้ืม 
มูลค่ำสุทธิที่จะไดร้บัประมำณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจหักดว้ยค่ำใชจ้่ำยที่จ  ำเป็นเพื่อใหส้ินคำ้นั้นส ำเร็จรูป
รวมถึงคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย กลุม่กิจกำรบนัทกึบญัชีค่ำเผ่ือกำรลดมลูค่ำของสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรือเสื่อมคณุภำพเท่ำที่จ  ำเป็น 
 

6.8 ทีด่นิและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพยเ์พือ่ขำย 
 

ที่ดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรพัยเ์พื่อขำย แสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รบัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ      
รำคำทนุค ำนวณโดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั รำคำทนุประกอบดว้ย ที่ดิน ค่ำพฒันำที่ดิน ค่ำก่อสรำ้ง ค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัโครงกำรและดอกเบีย้เงินกูย้ืมที่เก่ียวขอ้ง ซึง่จะหยดุบนัทกึดอกเบีย้จ่ำยเขำ้มำเป็นตน้ทนุเมื่องำนก่อสรำ้งแลว้เสรจ็ 

 

6.9 (กลุ่ม) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่อืไว้เพือ่ขำยและกำรด ำเนินงำนทีย่กเลิก 
 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยท์ี่จะจ ำหน่ำย) จะถกูจดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขำยเมื่อมลูค่ำตำมบญัชีที่จะ
ไดร้บัคืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย และกำรขำยนัน้มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสงูมำก สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน (หรือกลุ่ม
สินทรพัยท์ี่จะจ ำหน่ำย) นัน้จะวดัมลูค่ำดว้ยจ ำนวนที่ต  ่ำกวำ่ระหวำ่งมลูค่ำตำมบญัชีกบัมลูค่ำยตุิธรรมหกัตน้ทนุในกำรขำย 

 

6.10 สินทรัพยท์ำงกำรเงนิ 
 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุม่กิจกำรจดัประเภทสินทรพัยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหนีต้ำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำ 
โดยพิจำรณำจำก ก) โมเดลธุรกิจในกำรบริหำรสินทรัพย์ดังกล่ำว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตำมสัญญำว่ำ  
เขำ้เง่ือนไขของกำรเป็นเงินตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม่ ดงันี ้
 

- รำยกำรที่วดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ และ 
- รำยกำรที่วดัมลูค่ำดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 
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กลุ่มกิจกำรจะสำมำรถจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหนีใ้หม่ก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในกำรบริหำร
สินทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงินลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกิจกำรสำมำรถเลือก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได)้ ที่จะวัดมูลค่ำเงินลงทุนใน  
ตรำสำรทุน ณ วนัที่รบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรือดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงินลงทนุในตรำสำรทนุที่ถือไวเ้พื่อคำ้จะวดัมลูค่ำดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
 

ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
ในกำรซือ้หรือไดม้ำหรือขำยสินทรพัยท์ำงกำรเงินโดยปกติ กลุ่มกิจกำรจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัที่ท  ำรำยกำรคำ้ ซึ่งเป็นวนัที่
กลุ่มกิจกำรเขำ้ท ำรำยกำรซือ้หรือขำยสินทรพัยน์ั้น   โดยกลุ่มกิจกำรจะตัดรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินออกเมื่อสิทธิ 
ในกำรไดร้บักระแสเงินสดจำกสินทรพัยน์ัน้สิน้สดุลงหรือไดถู้กโอนไปและกลุ่มกิจกำรไดโ้อนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ 
ที่เก่ียวขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสินทรพัยอ์อกไป 
 

ค) กำรวดัมลูค่ำ 
 
ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมบวกตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรซึ่งเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซึ่งสินทรพัยน์ัน้ ส ำหรบัสินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำดว้ย FVPL กลุ่มกิจกำร
จะรบัรูต้น้ทนุกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทนุ 
 
กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำสินทรัพย์ทำงกำรเงินซึ่งมีอนุพันธ์ทำงกำรเงินแฝงในภำพรวมว่ำลักษณะกระแสเงินสด 
ตำมสญัญำว่ำเขำ้เง่ือนไขของกำรเป็นเงินตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม ่
 

ง) กำรวดัมลูค่ำในภำยหลงัของตรำสำรทนุ 
 
กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำตรำสำรทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรเลือกรบัรูก้  ำไร /ขำดทุนจำกมูลค่ำยุติธรรม 
ในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI) กลุ่มกิจกำรจะไม่โอนจดัประเภทก ำไร/ขำดทนุที่รบัรูส้ะสมดงักล่ำวไปยงัก ำไรหรือ
ขำดทนุเมื่อมีกำรตดัรำยกำรเงินลงทนุในตรำสำรทนุดงักล่ำวออกไป ทัง้นี ้เงินปันผลจำกเงินลงทนุในตรำสำรทนุดงักล่ำว
จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทนุ และแสดงในรำยกำรเงินปันผลรบั เมื่อกลุม่กิจกำรมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลนัน้ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่วัดมูลค่ำดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่น  
ในงบก ำไรขำดทนุ  
 
ขำดทนุ (กลบัรำยกำรขำดทนุ) จำกกำรดอ้ยค่ำของตรำสำรทนุจะแสดงรวมอยู่ในกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรม 
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จ) กำรดอ้ยค่ำ 
 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรใช้วิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรบัรูก้ำร 
ดอ้ยค่ำของลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น ตำมประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตตลอดอำยุของสินทรพัยด์งักล่ำวตัง้แต่
วนัที่กลุม่กิจกำรเริ่มรบัรูล้กูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 
 
ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ผู้บริหำรได้จัดกลุ่มลูกหนีต้ำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มี
ลกัษณะร่วมกันและตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกินก ำหนดช ำระ อัตรำขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้พิจำรณำจำก
ลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดีต ขอ้มลูผลขำดทนุดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณใ์นอดีต รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยัในอนำคตที่
อำจมีผลกระทบตอ่กำรจ่ำยช ำระของลกูหนี ้ 
 
ประมำณกำรอัตรำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้พิจำรณำจำกประวัติกำรช ำระเงินจำกกำรขำยในช่วง
ระยะเวลำ 36 เดือนและ 60 เดือนแปรผนัตำมธุรกิจก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และประสบกำรณผ์ลขำดทนุดำ้น
เครดิตที่เกิดขึน้ในช่วงระยะเวลำดงักลำ่ว ทัง้นี ้อตัรำผลขำดทนุดำ้นเครดิตในอดีตจะถกูปรบัปรุงเพื่อใหส้ะทอ้นถึงขอ้มลูที่
เป็นปัจจบุนัและกำรคำดกำรณล์่วงหนำ้เก่ียวกบัปัจจยัทำงเศรษฐกิจมหภำคที่จะมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระ
ของลกูคำ้  
 

ส ำหรบัสินทรพัยท์ำงกำรเงินอื่นที่วดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ FVOCI กลุ่มกิจกำรใชว้ิธีกำรทั่วไป (General 
approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ซึ่งก ำหนดใหพ้ิจำรณำผลขำดทุน  
ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ภำยใน 12 เดือนหรือตลอดอำยุสินทรพัย ์ขึน้อยู่กับว่ำมีกำรเพิ่มขึน้ของควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตอย่ำง  
มีนยัส ำคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำตัง้แตเ่ริ่มรบัรูส้ินทรพัยท์ำงกำรเงินดงักลำ่ว 
 

กลุ่มกิจกำรประเมินควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตของสินทรพัย์ทำงกำรเงินดงักล่ำว ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมีกำร
เพิ่มขึน้อย่ำงมีนัยส ำคัญนับตั้งแต่กำรรับรูร้ำยกำรเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ โดยกำร 1) เปรียบเทียบควำมเสี่ยงของกำร 
ผิดสญัญำที่จะเกิดขึน้ ณ วนัที่รำยงำน และ 2) ควำมเสี่ยงของกำรผิดสญัญำที่จะเกิดขึน้ ณ วนัที่รบัรูร้ำยกำรเริ่มแรก  
 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ โดยพิจำรณำถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำ
ประกอบกบัประสบกำรณใ์นอดีต  โดยผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่รบัรูเ้กิดจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก (เช่น มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินสดที่คำดว่ำจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก) 
โดยจ ำนวนเงินสดที่คำดว่ำจะไม่ไดร้บั หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงินสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงินสดซึ่ง
กลุม่กิจกำรคำดวำ่จะไดร้บั คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้รงิเมื่อแรกเริ่มของสญัญำ  
 
อย่ำงไรก็ตำมกลุม่กิจกำรไดเ้ลือกปฏิบตัิตำมมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวตำมที่เปิดเผยไวใ้นหมำยเหต ุ6.27 
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กลุม่กิจกำรวดัมลูค่ำผลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้โดยสะทอ้นถึงปัจจยัตอ่ไปนี ้
 
- จ ำนวนเงินที่คำดวำ่จะไม่ไดร้บัถ่วงน ำ้หนกัตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
- มลูค่ำเงินตำมเวลำ และ 
- ขอ้มลูสนบัสนนุและควำมสมเหตสุมผล ณ วนัที่รำยงำน เก่ียวกบัประสบกำรณใ์นอดีต สภำพกำรณใ์นปัจจบุนั และ

กำรคำดกำรณไ์ปในอนำคต 
 
ผลขำดทนุและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทนุ  
 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมลูค่ำสินทรพัยท์ำงกำรเงินส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ไดส้รุปไวใ้นหมำยเหต ุ5 
 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทุน 
 
เงินลงทนุอื่นนอกเหนือจำกเงินลงทนุในบรษัิทย่อย บริษัทรว่ม และกำรรว่มคำ้ รบัรูม้ลูค่ำเริ่มแรกดว้ยรำคำทนุ ซึ่งหมำยถึงมลูค่ำ
ยตุิธรรมของสิ่งตอบแทนที่ใหไ้ปเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่เงินลงทนุนัน้รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอื่น ๆ 
 
เงนิลงทุนเพือ่ค้ำและเงนิลงทุนเผ่ือขำย 
 
เงินลงทนุเพื่อคำ้และเงินลงทนุเผ่ือขำยวดัมลูค่ำในเวลำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง
ของเงินลงทนุเพื่อคำ้รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทนุ รำยกำรก ำไรและขำดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิของเงินลงทนุเผ่ือขำยรบัรูใ้นก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทนุเมื่อมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุเผ่ือขำยนัน้ออกไป 
 
เงนิลงทุนทั่วไป 
 
เงินลงทนุทั่วไปแสดงดว้ยรำคำทนุหกัคำ่เผ่ือกำรดอ้ยค่ำ 
 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสทุธิที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยกับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนนัน้รวมถึง  
ผลสะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำยตุิธรรมที่รบัรูไ้วใ้นส่วนของเจำ้ของ จะบนัทกึรวมอยู่ในงบก ำไร
ขำดทนุ กรณีที่จ  ำหน่ำยเงินลงทนุที่ถือไวใ้นตรำสำรหนีห้รือตรำสำรทนุชนิดเดียวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทนุ
ที่จ  ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั 
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6.11 อสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน 

 
อสงัหำริมทรพัยท์ี่ถือครองโดยกลุ่มกิจกำรเพื่อหำประโยชนจ์ำกรำยไดค้่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มขึน้ของมูลค่ำของสินทรพัยห์รือ  
ทั้งสองอย่ำง และไม่ได้มีไวใ้ช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร จะถูกจัดประเภทเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน รวมถึง
อสงัหำริมทรพัยท์ี่อยู่ระหว่ำงก่อสรำ้งหรือพฒันำเพ่ือเป็นอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุในอนำคต 
 
กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริ่มแรกของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุดว้ยวิธีรำคำทนุ รวมถึงตน้ทนุในกำรท ำรำยกำรและตน้ทนุกำรกูย้ืม 
ตน้ทุนกำรกูย้ืมที่เกิดขึน้เพื่อวตัถปุระสงคข์องกำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้งหรือผลิตอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนนัน้จะรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของตน้ทุนของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ตน้ทุนกำรกูย้ืมจะถูกรวมในขณะที่กำรซือ้หรื อกำรก่อสรำ้งและจะหยุดพักทันที 
เมื่อสินทรพัยน์ัน้ก่อสรำ้งเสรจ็อย่ำงมีนยัส ำคญั หรอืระหวำ่งที่กำรด ำเนินกำรพฒันำสินทรพัยท์ี่เขำ้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 
 
หลงัจำกกำรรบัรูเ้มื่อเริ่มแรก อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุจะบนัทึกดว้ยวิธีรำคำทนุ หกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผ่ือผลขำดทนุ
จำกกำรดอ้ยค่ำ 
 
ที่ดินไม่มีกำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะค ำนวณตำมวิธีเสน้ตรง เพื่อที่ปันส่วน
รำคำทนุตลอดประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชนด์งันี ้
 
สว่นปรบัปรุงที่ดิน อำยสุญัญำเช่ำ 
อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร อำยสุญัญำเช่ำ และ 20 ปี 
 
กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเขำ้เป็นมลูค่ำบญัชีของสินทรพัยจ์ะกระท ำกต็่อเมื่อมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ที่กลุม่กิจกำรจะไดร้บั
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั้น และตน้ทุนสำมำรถวัดมูลค่ำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ
ทัง้หมดจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกิดขึน้ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิน้ส่วนของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน จะตดัมลูค่ำตำมบญัชี
ของสว่นที่ถกูเปลี่ยนแทนออก  
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6.12 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์
 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักดว้ยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ตน้ทุนเริ่มแรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่น ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกบักำรซือ้สินทรพัยน์ัน้ รวมถึงตน้ทนุที่ประมำณในเบือ้งตน้ส ำหรบักำรรือ้ กำรขนยำ้ย และกำรบูรณะสถำนที่ตัง้ของ
สินทรพัยซ์ึง่เป็นภำระผกูพนัของกิจกำรเป็นสว่นหนึ่งของรำคำทนุของสินทรพัย ์
 

ตน้ทุนที่เกิดขึน้ภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัยห์รือรบัรูแ้ยกเป็นอีกสินทรพัย์หนึ่งตำมควำมเหมำะสม  
เมื่อตน้ทุนนั้นเกิดขึน้และคำดว่ำจะใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มกิจกำรและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมลูค่ำได้
อย่ำงน่ำเช่ือถือ และจะตดัมลูค่ำตำมบญัชีของชิน้ส่วนที่ถกูเปลี่ยนแทนออก ส ำหรบัคำ่ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ กลุม่กิจกำร 
จะรบัรูต้น้ทนุดงักลำ่วเป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทนุเมื่อเกิดขึน้ 
 

ที่ดินไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรพัยอ์ื่นค ำนวณโดยใชว้ิธีเสน้ตรง เพื่อลดรำคำทนุแต่ละชนิดตลอดอำยกุำร
ใหป้ระโยชนท์ี่ประมำณกำรไวข้องสินทรพัยด์งัต่อไปนี ้
 

สว่นปรบัปรุงอำคำรเช่ำ อำยสุญัญำเช่ำ และ 5 - 30 ปี 
อำคำร และสว่นปรบัปรุงอำคำร อำยสุญัญำเช่ำ และ 5 - 60 ปี 
เครื่องจกัร เครื่องตกแตง่ และอปุกรณอ์ื่น 3 - 15 ปี 
ยำนพำหนะ 4 - 5 ปี 
 

กลุ่มกิจกำรจะมีกำรทบทวนและปรบัปรุงมลูค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยใ์หเ้หมำะสมทกุสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 

ในกรณีที่มลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยส์งูกว่ำมลูค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืน มลูค่ำตำมบญัชีจะถกูปรบัลดใหเ้ท่ำกบัมลูค่ำที่คำดว่ำ
จะไดร้บัคืนทนัที  
 

เครื่องใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจโรงแรมแสดงในรำคำทุนหลังจำกหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม ส่วนที่ซือ้เพิ่มเติมจะถือเป็นเครื่องใช้  
ในโรงแรมและถือเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัทีเมื่อมีกำรเบิกใช ้ 
 

เมื่อมีกำรซือ้อุปกรณ์ในกำรด ำเนินงำนและเครื่องใชใ้นครวัของธุรกิจภตัตำคำรอำหำรจะแสดงดว้ยรำคำทุน โดยที่ยงัไม่มีกำรคิด 
ค่ำเสื่อมรำคำจนกระทั่งเมื่อมีกำรเบิกครัง้แรกเพื่อใช้ในภัตตำคำร โดยจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตำมวิธีเสน้ตรงตำมอำยุกำรใช้งำน  
เป็นระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัที่เริ่มใชค้รัง้แรก กำรเบิกใชค้รัง้ต่อไปเพื่อกำรเปลี่ยนแทนจะถือเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที  
 

ในกรณีที่มีกำรปรบัปรุงเปลี่ยนรูปแบบกำรตกแต่งของภตัตำคำร ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จะบนัทึกเป็นค่ำปรบัปรุงอำคำรหรือค่ำปรบัปรุง
สินทรพัยเ์ช่ำ โดยคิดค่ำเสื่อมรำคำดว้ยวิธีเสน้ตรงดว้ยอำยุที่เหลือของสญัญำเช่ำอำคำรหรือตำมอำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณ 5 ปี 
แลว้แต่ระยะเวลำใดจะสัน้กวำ่ 
 

ผลก ำไรหรือขำดทนุที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ ์ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกสิ่งตอบแทนสทุธิที่ไดร้บัจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรพัยก์บัมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัย ์และจะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุ 
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6.13 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
 

สิทธิในกำรบริหำรสินทรัพย ์ 
 

สิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย์แสดงด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ  ต้นทุนของสิทธิดังกล่ำว 
ตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตำมอำยขุองสญัญำหรอือำยกุำรใชง้ำนของอำคำรที่เก่ียวขอ้งภำยในระยะเวลำไม่มำกกวำ่ 40 ปี 
 

สิทธิในกำรบรหิำรสินทรพัยไ์ม่มีกำรปรบัมลูค่ำเน่ืองจำกไม่ไดม้ีตลำดซือ้ขำยคล่องรองรบั ระยะเวลำและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำร
ทบทวนทกุสิน้งวดบญัชี 
 

ทรัพยส์ินทำงปัญญำ 
 

ทรพัยส์ินทำงปัญญำวัดมูลค่ำดว้ยรำคำซือ้และประกอบดว้ยสิทธิกำรใชร้ะบบสำรสนเทศเพื่อบริหำรจัดกำรสินทรพัย ์และ
ด ำเนินกำรเก่ียวกับสิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย์อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสูตรอำหำรและอุปกรณ์ที่พัฒนำขึน้เอง ซึ่งท ำให้  
กลุม่กิจกำรไดเ้ปรยีบกวำ่คูแ่ข่ง ทรพัยส์ินทำงปัญญำตดัจ ำหน่ำยที่ระยะเวลำระหวำ่ง 10 - 40 ปี 
 

ต้นทุนกำรพัฒนำแฟรนไชส ์
 

ตน้ทนุที่เกิดขึน้เพื่อกำรพฒันำแฟรนไชสใ์หม่ ซึง่เก่ียวขอ้งกบักำรออกแบบภตัตำคำรและกำรทดสอบผลิตภณัฑใ์หม่รบัรูเ้ป็นสินทรพัย์
ไม่มีตัวตนในจ ำนวนไม่เกินรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนำคต ส่วนรำยจ่ำยในกำรพัฒนำอื่นรบัรู ้  
เป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกิดขึน้ ตน้ทุนกำรพฒันำที่ไดร้บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยไปแลว้ในงวดก่อนไม่สำมำรถรบัรูเ้ป็นสินทรพัยใ์นงวดถัดไป  
กำรทยอยตัดจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรพัฒนำที่บันทึกเป็นสินทรพัยจ์ะเริ่มตน้ตั้งแต่เมื่อเริ่มด ำเนินงำนแฟรน ไชสเ์พื่อกำรพำณิชย ์
โดยตดัจ ำหน่ำยดว้ยวิธีเสน้ตรงตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะไดร้บัประโยชนเ์ป็นระยะเวลำประมำณ 3 - 30 ปี ตน้ทนุกำรพฒันำที่บนัทึก
เป็นสินทรพัยจ์ะไม่มีกำรตีรำคำเพิ่ม แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบญัชีใหม่เป็นประจ ำทกุปีและปรบัปรุงหำกกำรดอ้ยค่ำเกิดขึน้ 
 

ค่ำลิขสิทธิ์แฟรนไชส ์
 

รำยจ่ำยที่เกิดขึน้เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสิทธิบตัร เครื่องหมำยทำงกำรคำ้ และใบอนุญำตของแฟรนไชสต์่ำง ๆ บันทึกไวเ้ป็นสินทรพัย ์
ไม่มีตัวตนและตัดจ ำหน่ำยโดยใชว้ิธีเสน้ตรง ตลอดอำยุสญัญำเป็นระยะเวลำ 10 - 20 ปี สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดังกล่ำวจะไม่มี 
กำรตีรำคำเพิ่ม แตจ่ะมีกำรทบทวนรำคำตำมบญัชีใหมเ่ป็นประจ ำทกุปีและปรบัปรุงหำกกำรดอ้ยค่ำเกิดขึน้ 
 

ค่ำควำมนิยม 
 

ค่ำควำมนิยมคือตน้ทนุของเงินลงทนุที่สงูกวำ่มลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุที่กลุม่กิจกำรมีส่วนแบ่งในสินทรพัยส์ทุธิของบรษัิทย่อย 
บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมคำ้ ณ วนัที่ไดม้ำซึ่งบริษัทนั้น ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรไดม้ำซึ่งบริษัทย่อยจะแสดงเป็นรำยกำร  
แยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรไดม้ำซึ่งบริษัทร่วมและกิจกำรรว่มคำ้ จะรวมไวใ้นบญัชี  
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกำรรว่มคำ้ และจะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำโดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
กิจกำรรว่มคำ้ 
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ค่ำควำมนิยมที่รบัรูจ้ะตอ้งถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปี และแสดงดว้ยรำคำทุนหักค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของ  
ค่ำควำมนิยมที่รบัรูแ้ลว้จะไม่มีกำรกลบัรำยกำร ทัง้นีม้ลูค่ำคงเหลือตำมบญัชีของค่ำควำมนิยมจะถกูรวมค ำนวณในงบก ำไรขำดทนุ
เมื่อมีกำรขำยกิจกำร 
 

ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยที่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้น
อำจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลำยหน่วยรวมกันซึ่งคำดว่ำจะไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรรวมธุรกิจ  ที่เกิดควำมนิยมเกิดขึน้และระบุ 
สว่นงำนด ำเนินงำนได ้
 

เครื่องหมำยกำรค้ำ 
 

ตรำสินคำ้ ช่ือทำงกำรคำ้หรอืบรกิำรเฉพำะกิจกำรหรือกลุ่มกิจกำรที่ไดร้บัควำมนิยมและกำรยอมรบัจำกกลุ่มลกูคำ้ในเชิงพำณิชย ์
ไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำย แตจ่ะมีกำรทบทวนรำคำตำมบญัชีใหม่เป็นประจ ำทกุปีและปรบัปรุงหำกกำรดอ้ยค่ำเกิดขึน้  
 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 

สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรโ์ดยที่ซือ้มำมีลักษณะเฉพำะบันทึกเป็นสินทรพัยโ์ดยค ำนวณจำกตน้ทุนในกำรไดม้ำและ  
กำรด ำเนินกำรใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรน์ัน้สำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค ์โดยจะตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยปุระมำณกำรให้
ประโยชนภ์ำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 - 10 ปี 

 

ตน้ทนุที่ใชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์หบ้นัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกิดขึน้ ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำรพฒันำที่เก่ียวขอ้ง
ตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่มีลกัษณะเฉพำะเจำะจงซึ่งกลุ่มกิจกำรเป็นผูด้แูล จะรบัรูเ้ป็นสินทรพัย์  
ไม่มีตวัตนเมื่อเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทกุขอ้ดงันี ้
 

- มีควำมเป็นไปไดท้ำงเทคนิคท่ีกิจกำรจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์หเ้สรจ็สมบรูณเ์พื่อน ำมำใชป้ระโยชนห์รือขำยได ้
- ผูบ้รหิำรมีควำมตัง้ใจที่จะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์หเ้สรจ็สมบรูณแ์ละน ำมำใชป้ระโยชนห์รือขำย 
- กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะน ำโปรแกรมคอมพิวเตอรน์ัน้มำใชป้ระโยชนห์รือขำย 
- สำมำรถแสดงวำ่โปรแกรมคอมพิวเตอรน์ัน้ใหผ้ลประโยชนท์ำงเศรษฐกิจในอนำคตอย่ำงไร 
- มีควำมสำมำรถในกำรจดัหำทรพัยำกรดำ้นเทคนิค ดำ้นกำรเงิน และดำ้นอื่นไดเ้พียงพอที่จะน ำมำใชเ้พื่อท ำใหก้ำรพฒันำ

เสรจ็สิน้สมบรูณ ์และน ำโปรแกรมคอมพิวเตอรม์ำใชป้ระโยชนห์รือน ำมำขำยได ้และ 
- กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะวดัมลูค่ำของรำยจ่ำยที่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่เกิดขึน้ในระหวำ่งกำรพฒันำไดอ้ย่ำง

น่ำเช่ือถือ 
 

ต้นทุนโดยตรงที่รับรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร ์จะรวมถึงต้นทุนพนักงำนที่ท  ำงำนในทีมพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอรแ์ละคำ่ใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งในจ ำนวนเงินที่เหมำะสม 
 

ต้นทุนกำรพัฒนำอื่นที่ไม่เข้ำเง่ือนไขเหล่ำนี ้จะรับรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึน้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำหำกก่อนหน้ำนี ้รับรู ้  
เป็นค่ำใชจ้่ำยไปแลว้ จะไม่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนในเวลำภำยหลงั 
 

ตน้ทุนในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรบัรูเ้ป็นสินทรพัยแ์ละตัดจ ำหน่ำยโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ 
ตำมประมำณกำรแต่ไม่เกิน 3 - 10 ปี 
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6.14 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์
 

สินทรพัยท์ี่มีอำยุกำรใหป้ระโยชนไ์ม่ทรำบแน่ชัด (เช่น ค่ำควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรคำ้) ซึ่งไม่มีกำรตัดจ ำหน่ำยจะถูก
ทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทกุปี สินทรพัยอ์ื่นที่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยคำ่ เมื่อมีเหตกุำรณห์รือสถำนกำรณ์
บ่งชีว้่ำรำคำตำมบัญชีอำจสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืน  รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อรำคำตำมบัญชีของ
สินทรพัยส์งูกว่ำมลูค่ำที่คำดวำ่จะไดร้บัคืน ซึง่หมำยถึงจ ำนวนที่สงูกวำ่ระหว่ำงมลูค่ำยตุิธรรมหกัตน้ทนุในกำรขำยเทียบกบัมลูค่ำ
จำกกำรใช ้สินทรพัยจ์ะถกูจดัเป็นหน่วยที่เล็กที่สดุที่สำมำรถแยกออกมำได ้เพื่อวตัถปุระสงคข์องกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ สินทรพัย ์
ที่ไม่ใช่สินทรพัยท์ำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซึ่งรบัรูร้ำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำไปแลว้ จะถกูประเมินควำมเป็นไปได ้
ที่จะกลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

6.15 สัญญำเช่ำ 
 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
 

สัญญำเช่ำ - กรณีทีก่ลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

กลุ่มกิจกำรรับรูส้ัญญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ เป็นสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้สิน  
ตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช  ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนีส้ินและตน้ทนุทำงกำรเงิน โดยตน้ทนุทำงกำรเงินจะรบัรูใ้นก ำไร
หรือขำดทุนตลอดระยะเวลำสัญญำเช่ำดว้ยอัตรำดอกเบีย้คงที่จำกยอดหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจกำรคิด  
ค่ำเสื่อมรำคำสินทรพัยส์ิทธิกำรใชต้ำมวิธีเสน้ตรงตำมอำยทุี่สัน้กวำ่ระหวำ่งอำยสุินทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ 
 

กลุ่มกิจกำรปันส่วนสิ่งตอบแทนในสญัญำไปยังส่วนประกอบของสญัญำที่เป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำที่ไม่เป็น  
กำรเช่ำตำมรำคำเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละสว่นประกอบ  
 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมลูค่ำปัจจุบัน หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมูลค่ำปัจจุบันของกำร 
จ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ ดงันี ้
 

- ค่ำเช่ำคงที่ (รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคงที่โดยเนือ้หำ) สทุธิดว้ยเงินจงูใจคำ้งรบั 
- ค่ำเช่ำผนัแปรที่อำ้งอิงจำกอตัรำหรอืดชันี 
- มลูค่ำที่คำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลือ 
- รำคำสิทธิเลือกซือ้หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตสุมผลที่กลุม่กิจกำรจะใชส้ิทธิ และ 
- ค่ำปรบัจำกกำรยกเลิกสญัญำ หำกอำยขุองสญัญำเช่ำสะทอ้นถึงกำรที่กลุม่กิจกำรคำดวำ่จะยกเลิกสญัญำนัน้ 
 

กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำ หำกกลุ่มกิจกำร  
มีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตสุมผลในกำรใชส้ิทธิต่ออำยสุญัญำเช่ำ  
 

กลุ่มกิจกำรจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี ้ยโดยนัยตำมสัญญำ หำกไม่สำมำรถหำอั ตรำดอกเบี ้ยโดยนัยได ้ 
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดดว้ยอตัรำกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่ำ ซึ่งก็คืออตัรำที่สะทอ้นถึงกำรกูย้ืมเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสินทรพัยท์ี่มีมลู ค่ำ
ใกลเ้คียงกนั ในสภำวะเศรษฐกิจ อำยสุญัญำ และเงื่อนไขที่ใกลเ้คียงกนั 
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สินทรพัยส์ิทธิกำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทนุ ซึง่ประกอบดว้ย 
 

- จ ำนวนที่รบัรูเ้ริ่มแรกของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 
- ค่ำเช่ำจ่ำยที่ไดช้  ำระก่อนเริ่ม หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สทุธิจำกเงินจงูใจที่ไดร้บัตำมสญัญำเช่ำ 
- ตน้ทนุทำงตรงเริ่มแรก และ 
- ตน้ทนุกำรปรบัสภำพสินทรพัย ์
 

ค่ำเช่ำที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสินทรพัยท์ี่มีมลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้ำ่ยตำมวิธีเสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คือ
สญัญำเช่ำที่มีอำยสุญัญำเช่ำนอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 12 เดือน สินทรพัยท์ี่มีมลูค่ำต ่ำประกอบดว้ย อปุกรณไ์อทีและอปุกรณส์ ำนกังำน
ขนำดเลก็ 
 

สัญญำเช่ำ - กรณีทีก่ลุ่มกิจกำรเป็นผู้ใหเ้ช่ำ 
 

สินทรพัยท์ี่ใหเ้ช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบันทึกเป็นลูกหนีส้ัญญำเช่ำทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินที่จ่ำย  
ตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลกูหนีท้ี่ยงัไม่ไดค้ิดลดกบัมลูค่ำปัจจบุนัของลกูหนีจ้ะทยอยรบัรูเ้ป็นรำยไดท้ำงกำรเงิน
โดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตรำผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ในกำรวัดมูลค่ำลูกหนีส้ัญญำเช่ำ  
ทำงกำรเงินเริ่มแรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 
 

รำยไดค้่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สทุธิจำกสิ่งตอบแทนจงูใจที่ไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
กลุ่มกิจกำรตอ้งรวมตน้ทนุทำงตรงเริ่มแรกที่เกิดขึน้จำกกำรไดม้ำซึ่งสญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยอ์ำ้งอิง และ
รบัรูต้น้ทนุดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยสุญัญำเช่ำ โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ สินทรพัยท์ี่ใหเ้ช่ำไดร้วมอยู่ใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงินตำมลกัษณะของสินทรพัย ์ 
 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562  
 

สัญญำเช่ำ - กรณีทีก่ลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

สญัญำเพื่อเช่ำสินทรพัยซ์ึง่ผูใ้หเ้ช่ำเป็นผูร้บัควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นสว่นใหญ่ สญัญำเช่ำนัน้ถือเป็น
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินที่ตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำดังกล่ำว (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบันทึก 
ในก ำไรหรอืขำดทนุโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำนัน้ 
 

สญัญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ซึ่งผูเ้ช่ำเป็นผูร้บัควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สญัญำเช่ำกำรเงิน ซึ่งจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทนุดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่เช่ำ หรอืมลูค่ำปัจจบุนัสทุธิของจ ำนวนเงิน  
ที่ตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ แลว้แต่มลูค่ำใดจะต ่ำกว่ำ  
 

จ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนีส้ินและค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินเพื่อใหไ้ดอ้ตัรำดอกเบีย้คงที่ต่อหนีส้ินคงคำ้งอยู่ 
โดยพิจำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินจะบนัทกึเป็นหนีส้ินระยะยำว สว่นดอกเบีย้จ่ำย
จะบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสญัญำเช่ำเพื่อท ำใหอ้ัตรำดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอัตรำคงที่ส  ำหรบัยอดคงเหลือของ
หนีส้ินที่เหลืออยู่ สินทรพัยท์ี่ไดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรพัยท์ี่เช่ำหรืออำยขุอง
สญัญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกวำ่ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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6 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
สัญญำเช่ำ - กรณีทีก่ลุ่มกิจกำรเป็นผู้ใหเ้ช่ำ 
 

สินทรพัยท์ี่ใหเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินบนัทึกเป็นลกูหนีส้ญัญำเช่ำกำรเงินดว้ยมลูค่ำปัจจบุนัของจ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำ 
ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลกูหนีเ้บือ้งตน้กบัมลูค่ำปัจจุบนัของลกูหนีบ้นัทึกเป็นรำยไดท้ำงกำรเงินคำ้งรบั รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ
รบัรูต้ลอดอำยขุองสญัญำเช่ำโดยใชว้ิธีเงินลงทนุสทุธิซึง่สะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที่ทกุงวด ตน้ทนุทำงตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ในกำร
วดัมลูค่ำลกูหนีส้ญัญำเช่ำกำรเงินเริ่มแรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 
 

สินทรัพย์ที่ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนของอสังหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุน  
และตดัค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรำยกำรที่ดิน อำคำรและอปุกรณข์องกลุม่กิจกำร
ซึ่งมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกัน รำยไดค้่ำเช่ำ (สทุธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ) รบัรู ้ดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดช่วงเวลำ
กำรใหเ้ช่ำ 
 

6.16 หนีสิ้นทำงกำรเงนิ 
 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำจัดประเภทเครื่องมือทำงกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรเป็นผูอ้อกเป็นหนีส้ินทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุน  
โดยพิจำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี ้
 
- หำกกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันตำมสัญญำที่จะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรพัยท์ำงกำรเงินอื่นใหก้ับกิจกำรอื่น  

โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มีก ำหนดไดน้ั้น เครื่องมือทำงกำรเงินนั้นจะ  
จดัประเภทเป็นหนีส้ินทำงกำรเงิน เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทนุของกลุ่มกิจกำรเอง
ดว้ยจ ำนวนตรำสำรทนุที่คงที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกบัจ ำนวนเงินที่คงที่ 

- หำกกลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพันตำมสญัญำหรือสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพันตำมสญัญำไปได ้เครื่องมือ  
ทำงกำรเงินดงักลำ่วจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทนุ 

 
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนีส้ินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอันปรำศจำกเง่ือนไขให้เลื่อนช ำระหนีอ้อกไปอีก  
เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 12 เดือน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุม่กิจกำรมีหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลำ้ยทนุจ ำนวน 23,788 ลำ้นบำท ซึ่งปัจจบุนัไดแ้สดงอยู่
ในส่วนของเจำ้ของ ซึ่งตำมเง่ือนไขของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงินนั้น 
กลุ่มกิจกำรจะตอ้งแสดงรำยกำรหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลำ้ยทนุจ ำนวนดงักล่ำวเป็นหนีส้ินทำงกำรเงิน ทัง้นีส้ภำวิชำชีพบญัชี
ไดอ้อกประกำศสภำวิชำชีพบัญชีที่ 95/2562 เพื่อเป็นกำรผ่อนผันกำรจัดประเภทหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลำ้ยทุนที่ออกและ
ไดร้บัช ำระก่อนวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เป็นสว่นหนึ่งของสว่นของเจำ้ของไดจ้นถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2565  
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ข) กำรวดัมลูค่ำ 
 

ในกำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจกำรต้องวัดมูลค่ำหนีส้ินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวัดมูลค่ำหนีส้ิน  
ทำงกำรเงินทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยและมลูค่ำยตุิธรรม 
 

ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำ 
 

กลุ่มกิจกำรตดัรำยกำรหนีส้ินทำงกำรเงินเมื่อภำระผกูพนัที่ระบุในสญัญำไดม้ีกำรปฏิบตัิตำมแลว้ หรือไดม้ีกำรยกเลิกไป 
หรือสิน้สดุลงแลว้ 
 

หำกกลุ่มกิจกำรมีกำรเจรจำต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของหนีส้ินทำงกำรเงิน กลุ่มกิจกำรจะตอ้งพิจำรณำว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเขำ้เง่ือนไขของกำรตดัรำยกำรหรือไม่ หำกเขำ้เง่ือนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะตอ้งรบัรูห้นีส้ิน
ทำงกำรเงินใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรมของหนีส้ินใหม่นั้น และตัดรำยกำรหนีส้ินทำงกำรเงินนั้นด้วยมูลค่ำตำมบัญชี  
ที่เหลืออยู่ และรบัรูส้ว่นตำ่งในรำยกำรก ำไรหรือขำดทนุ 
 

หำกกลุ่มกิจกำรพิจำรณำแลว้ว่ำกำรต่อรองเง่ือนไขดังกล่ำวไม่เขำ้เง่ือนไขของกำรตัดรำยกำร กลุ่มกิจกำรจะปรบัปรุง
มูลค่ำของหนีส้ินทำงกำรเงินโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตำมสัญญำดว้ยอัตรำดอกเบีย้ที่แทจ้ริงเดิม (Original 
effective interest rate) ของหนีส้ินทำงกำรเงินนัน้ และรบัรูส้ว่นตำ่งในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทนุ 

 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 
 

เงนิกู้ยมื 
 

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหนีส้ินหมนุเวียนเมื่อกลุม่กิจกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนีอ้อกไปอีกเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 
12 เดือนนบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

เงินกูย้ืมรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมลูค่ำยตุิธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดร้บัหกัดว้ยตน้ทนุกำรจดัท ำรำยกำรที่เกิดขึน้ เงินกูย้ืมวดัมลูค่ำในเวลำ
ต่อมำดว้ยวิธีรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีอตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้ริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทน (หกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำร  
ที่เกิดขึน้) เมื่อเทียบกบัมลูค่ำที่จ่ำยคืนเพ่ือช ำระหนีน้ัน้จะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุตลอดช่วงเวลำกำรกูย้ืม 
 

6.17 ต้นทุนกำรกู้ยมื 
 

ตน้ทนุกำรกูย้ืมของเงินกูย้ืมที่กูม้ำโดยทั่วไปและที่กูม้ำเป็นกำรเฉพำะที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้ง หรือกำรผลิต
สินทรพัยท์ี่เขำ้เง่ือนไข ตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสินทรพัย ์หักดว้ยรำยไดจ้ำกกำรลงทุนที่เกิดจำกกำรน ำ  
เงินกูย้ืมที่กูม้ำโดยเฉพำะ กำรรวมตน้ทุนกำรกูย้ืมเป็นรำคำทุนของสินทรพัยส์ิน้สดุลงเมื่อกำรด ำเนินกำรที่จ  ำเป็นในกำรเตรียม
สินทรพัยท์ี่เขำ้เง่ือนไขใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มที่จะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รือพรอ้มที่จะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 

ตน้ทนุกำรกูย้ืมอื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดที่เกิดขึน้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
 

55 

6 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

6.18 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 
กลุ่มกิจกำรจะบันทึกประมำณกำรหนีส้ิน (ซึ่งไม่รวมถึงประมำณกำรหนีส้ินส ำหรบัผลตอบแทนพนักงำน ) อันเป็นภำระผูกพัน 
ในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ตกลงที่จัดท ำไว ้อันเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซึ่งกำรช ำระภำระผูกพันนั้น  
มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะส่งผลใหก้ลุ่มกิจกำรตอ้งสญูเสียทรพัยำกรออกไป และตำมประมำณกำรของจ ำนวนที่ตอ้งจ่ำย
ไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ในกรณีที่กลุ่มกิจกำรคำดว่ำประมำณกำรหนีส้ินเป็นรำยจ่ำยที่จะไดร้บัคืน กลุ่มกิจกำรจะบนัทึกเป็นสินทรพัย์
แยกต่ำงหำกเมื่อคำดวำ่น่ำจะไดร้บัรำยจ่ำยนัน้คืนอย่ำงแน่นอน 
 

6.19 ผลประโยชนพ์นักงำน 
 
กลุม่กิจกำรไดก้ ำหนดโครงกำรผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอำยใุนหลำยรูปแบบ ซึง่มีทัง้โครงกำรสมทบเงินและโครงกำรผลประโยชน ์
 
ส ำหรบัโครงกำรสมทบเงินบริษัทจะจ่ำยเงินสมทบใหก้องทุนในจ ำนวนเงินที่คงที่  บริษัทไม่มีภำระผูกพันทำงกฎหมำยหรือ 
ภำระผูกพันจำกกำรอนุมำนที่จะตอ้งจ่ำยเงินเพิ่ม  ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรพัยเ์พียงพอที่จะจ่ำยให้พนักงำนทั้งหมดส ำหรบั  
กำรใหบ้รกิำรจำกพนกังำนทัง้ในอดีตและปัจจบุนั เงินสมทบจะถกูรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชนพ์นกังำนเมื่อถึงก ำหนดช ำระ 
 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรจ่ำยค่ำชดเชยตำมกฎหมำยที่ไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซึ่งจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชนท์ี่พนักงำนจะไดร้บัเมื่อเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กับหลำยปัจจัย เช่น อำยุจ ำนวนปีที่ใหบ้ริกำรและ
ค่ำตอบแทน 
 
หนีส้ินส ำหรบัโครงกำรผลประโยชนจ์ะรบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน ณ วนัที่สิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน และ ปรบัปรุงดว้ยตน้ทนุบรกิำรในอดีตที่ยงัไม่รบัรู ้ภำระผกูพนันีค้  ำนวณโดยนกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอิสระทกุปีดว้ยวิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชนจ์ะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเ งินสดออก 
ในอนำคต โดยใชอ้ัตรำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ำยภำระผูกพัน และ  
วนัครบก ำหนดของพนัธบตัรใกลเ้คียงกบัระยะเวลำที่ตอ้งช ำระภำระผกูพนับ ำนำญ 
 
ก ำไรและขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัเกิดขึน้จำกกำรปรบัปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐำน
จะตอ้งรบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นในสว่นของเจำ้ของในงวดที่เกิด 
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6.20 ภำษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้  ำหรบังวดประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันและภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชี ภำษีเงินไดจ้ะรบัรู ้ 
ในก ำไรหรอืขำดทนุ ยกเวน้สว่นที่รบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น หรือรบัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของเจำ้ของ  
 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรที่มีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือที่คำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผล
บงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบระยะเวลำที่รำยงำนในประเทศที่บริษัทย่อยและบริษัทรว่มของกลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินงำนและเกิดรำยได้
ทำงภำษี ผูบ้รหิำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่มีสถำนกำรณท์ี่กำรน ำกฎหมำยภำษี 
ไปปฏิบัติขึน้อยู่กับกำรตีควำม และจะตั้งประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่ คำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำษี 
แก่หน่วยงำนจดัเก็บภำษี 
 
ภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีตัง้เต็มจ ำนวนตำมวิธีหนีส้ิน เมื่อเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน และ
รำคำตำมบญัชีที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรจะไม่รบัรูภ้ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีที่เกิดจำกกำรรบัรูเ้ริ่มแรก
ของรำยกำรสินทรพัย์หรือรำยกำรหนีส้ินที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุนทัง้ทำงบญัชีและทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค ำนวณจำกอตัรำภำษี (และกฎหมำยภำษี
อำกร) ที่มีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือที่คำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษี
ดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตัดบญัชีที่เก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน ์หรือหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีได ้
มีกำรจ่ำยช ำระ 
 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีจะรบัรูห้ำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชั่วครำวนั้นมำใชป้ระโยชน ์กลุ่มกิจกำรไดต้ั้งภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชั่วครำวของ  
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมคำ้ที่ตอ้งเสียภำษี เวน้แต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจังหวะเวลำของกำร  
กลบัรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชั่วครำวมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกิดขึน้ภำยในระยะเวลำ  
ที่คำดกำรณไ์ดใ้นอนำคต  
 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำย
ที่จะน ำสินทรพัยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนีส้ินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำร
ตดับัญชีและหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีเก่ียวขอ้งกับภำษีเงินไดท้ี่ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกัน  
โดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกันซึ่งตัง้ใจจะจ่ำยหนีส้ินและสินทรพัยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบัน
ดว้ยยอดสทุธิ 
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6.21 ทุนเรือนหุน้ 
 
หุน้สำมญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจำ้ของ   
 
ตน้ทนุส่วนเพิ่มที่เก่ียวขอ้งกบักำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรออกสิทธิในกำรซือ้หุน้ซึ่งสทุธิจำกภำษี จะถกูแสดงในส่วนของเจำ้ของโดยน ำไป
หกัจำกสิ่งตอบแทนที่ไดร้บัจำกกำรออกตรำสำรทนุดงักลำ่ว  
 
กรณีที่บรษัิทใดก็ตำมในกลุม่กิจกำรซือ้คืนหุน้สำมญัของบริษัทกลบัคืน (หุน้ทนุซือ้คืน) สิ่งตอบแทนที่จ่ำยไวร้วมถึงตน้ทนุเพิ่มเติม
ที่เก่ียวขอ้งโดยตรง (สทุธิจำกภำษีเงินได)้ จะรบัรูเ้ป็นหุน้ทุนซือ้คืนและแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกยอดรวมของส่วนของเจำ้ของ  
ของบริษัทจนกว่ำหุ้นทุนซือ้คืนดังกล่ำวจะถูกยกเลิกไปหรือจ ำหน่ำยใหม่ สิ่งตอบแทนใด ๆ ที่ไดร้บัจำกกำรขำยหรือน ำหุน้ทุน  
ซือ้คืนออกจ ำหน่ำยใหม่สทุธิจำกตน้ทนุเพิ่มเติมที่จ่ำยออกไปภำยนอกสทุธิจำกผลกระทบของภำษีเงินไดท้ี่เก่ียวขอ้ง จะแสดงรวม
ไวใ้นสว่นของเจำ้ของ 
 

6.22 หุน้กู้ทีมี่ลักษณะคล้ำยทุน 
 
หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ำยทุนรับรูใ้นส่วนของเจ้ำของ เมื่อกลุ่มกิจกำรมีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ 
ก่อนก ำหนดตำมเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดหุน้กู้ และมีสิทธิเลื่อนกำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้และดอกเบีย้สะสมคำ้งช ำระ โดย 
ไม่จ ำกัดระยะเวลำและจ ำนวนครัง้ และกำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้นัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของกลุ่มกิจกำร ดงันัน้กำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้ 
จะถือเสมือนกำรจ่ำยเงินปันผลและจะรบัรูโ้ดยตรงในส่วนของเจำ้ของ เมื่อมีภำระในกำรจ่ำยช ำระดอกเบีย้เกิดขึน้ กำรจ่ำยช ำระ
ดอกเบีย้รบัรูใ้นงบกระแสเงินสดในลกัษณะเดียวกนักบักำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สำมญั 
 
กลุม่กิจกำรและบรษัิทใชข้อ้ผ่อนผนักำรจดัประเภทหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลำ้ยทนุ ตำมที่เปิดเผยในหมำยเหต ุ6.16 
 

6.23 กำรรับรู้รำยได้ 
 
รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ย รำยไดค้่ำหอ้งพัก ค่ำขำยอำหำรและเครื่องดื่ม และบริกำร  
ที่เก่ียวขอ้งอื่นจะบนัทกึเป็นรำยไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิำรแลว้สทุธิจำกภำษีขำยและสว่นลด 
 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำ้นที่พกัอำศยั จะรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อเริ่มระยะเวลำกำรเช่ำโดยวิธีเสน้ตรง รำยไดจ้ำกสิทธิในกำรบริหำร
สินทรพัยป์ระเภทคงที่ จะรบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมสดัส่วนที่ตกลงในสญัญำสิทธิในกำรบริหำรสินทรพัย์ รำยไดจ้ำกสิทธิในกำรบริหำร
สินทรพัยป์ระเภทผนัแปร จะรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อขำยสินคำ้หรอืไดใ้หบ้รกิำรแลว้ 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอำหำรและเครื่องดื่มรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อสง่ของและใหบ้รกิำรแลว้ ที่จ  ำนวนสทุธิจำกภำษีขำยและสว่นลด 
 
รำยไดค้่ำเช่ำจำกกิจกำรศูนยก์ำรคำ้และอสังหำริมทรพัยจ์ะรบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมอัตรำที่ระบุในสญัญำเช่ำ รำยไดค้่ำเช่ำรบัล่วงหน้ำ 
จะรบัรูเ้ป็นรำยไดใ้นจ ำนวนที่เท่ำ ๆ กนั ตลอดระยะเวลำของสญัญำเช่ำ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
 

58 

6 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอสงัหำรมิทรพัยแ์ละรำยไดจ้ำกกำรขำยเครื่องตกแต่งและติดตัง้รบัรูเ้มื่อผูซ้ือ้ไดโ้อนกำรควบคมุในอสงัหำรมิทรพัย ์
เครื่องตกแต่งและติดตัง้แก่ผูซ้ือ้ 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสิทธิในสถำนที่พกัผอ่นโดยแบง่เวลำรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อไดโ้อนกำรควบคมุในกำรเป็นเจำ้ของสทิธิดงักลำ่วไปใหก้บั
ผูซ้ือ้สิทธิ และสถำนที่พกัผ่อนโดยแบ่งเวลำไดก้่อสรำ้งแลว้เสร็จและอยู่ในสภำพพรอ้มที่จะใชง้ำนแลว้ กลุ่มกิจกำรจะยงัไม่รบัรู ้
รำยไดจ้ำกกำรขำยสิทธิดงักลำ่วถำ้สถำนที่พกัผ่อนโดยแบง่เวลำไม่อยู่ในสภำพพรอ้มใช ้
 
รำยได้จำกกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำย จะรับรูเ้ป็นรำยได้เมื่อส่งมอบสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ และรับรูร้ำยได้จำกกำรขำยสินค้ำให้แก่
หำ้งสรรพสินคำ้ตำมจ ำนวนสินคำ้ที่หำ้งสรรพสินคำ้ขำยได ้รำยไดจ้ำกกำรขำยเป็นจ ำนวนที่สทุธิจำกภำษีขำยและสว่นลด 
 
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำร จะรบัรูเ้ป็นรำยไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิำรแลว้ 
 
รำยไดอ้ื่นรบัรูต้ำมเกณฑด์งัต่อไปนี ้
 
-  รำยไดค้่ำสิทธิและแฟรนไชส ์ - รบัรูแ้บบต่อเน่ืองตำมวิธีเสน้ตรงตลอดระยะเวลำของสญัญำ 
-  รำยไดด้อกเบีย้และคำ่นำยหนำ้ - รบัรูต้ำมเกณฑค์งคำ้ง เวน้แตจ่ะมีควำมไม่แน่นอนในกำรรบัช ำระ  
-  รำยไดเ้งินปันผล - รบัรูเ้มื่อผูถื้อหุน้มสีิทธิไดร้บัเงินปันผล 
 

6.24 ภำวะเศรษฐกิจทีมี่อัตรำเงนิเฟ้อรุนแรง 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูผ้ลกระทบสะสมทัง้หมดของภำวะเศรษฐกิจที่มีอตัรำเงินเฟ้อรุนแรงจำกกำรปรบัปรุงรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงินเป็น
ส่วนหนึ่งของรำยกำรที่เกิดจำกกำรซือ้กิจกำร ผลกระทบของภำวะเศรษฐกิจที่มีอตัรำเงินเฟ้อรุนแรงหลงัจำกกำรซือ้กิ จกำรจะถกู
รบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุและองคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจำ้ของ 
 
ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรที่ตั้งอยู่ในประเทศอำรเ์จนตินำไดป้ระสบภำวะเศรษฐกิจที่มีอัตรำเงินเฟ้อรุนแรง  
ซึง่เป็นสำเหตทุี่ท  ำใหอ้ตัรำเงินเฟ้อสะสมของเศรษฐกิจสงูกวำ่รอ้ยละ 100 ตลอดระยะเวลำสำมปีที่ผ่ำนมำ ดงันัน้กลุ่มกิจกำรจึงไดน้ ำ 
TAS 29 เรื่องกำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่รุนแรง มำใชก้บังบกำรเงินของบรษัิทในประเทศอำรเ์จนตินำ 
 

6.25 กำรจ่ำยเงนิปันผล 
 
เงินปันผลที่จ่ำยประจ ำปี บนัทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบญัชีซึ่งที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท
และบรษัิทย่อยไดอ้นมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ 
 
เงินปันผลที่จ่ำยระหว่ำงกำล บันทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรอบระยะเวลำบัญชีซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษัิทและบรษัิทย่อยไดอ้นมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ 
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6.26 อนุพันธท์ำงกำรเงนิและกำรป้องกันควำมเส่ียง 

 
ก) อนพุนัธท์ำงกำรเงินแฝงและอนพุนัธท์ำงกำรเงินที่ไม่เขำ้เง่ือนไขของกำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสี่ยง 

 
อนพุนัธท์ำงกำรเงินแฝงที่กลุ่มกิจกำรแยกรบัรูร้ำยกำร และอนพุนัธ์ทำงกำรเงินที่ไม่เขำ้เง่ือนไขของกำรบญัชีป้องกนัควำมเสี่ยง
จะรบัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม และจะรบัรูก้ำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทนุอื่น 
 
กลุม่กิจกำรแสดงมลูค่ำยตุิธรรมของอนพุนัธท์ำงกำรเงินเป็นรำยกำรหมนุเวียนหรือไม่หมนุเวียนตำมวนัครบก ำหนดของอนพุนัธ์
ทำงกำรเงินนัน้ 
 

ข) กำรบญัชีปอ้งกนัควำมเสี่ยง 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรูร้ำยกำรสญัญำอนุพันธ์ทำงกำรเงินเมื่อเริ่มแรกดว้ยมลูค่ำยุติธรรม ณ วนัที่เขำ้ท ำสญัญำและวดัมลูค่ำ
ต่อมำในภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรก ำหนดใหส้ญัญำอนพุนัธ์ทำงกำรเงิน
เป็นเครื่องมือที่ใชป้อ้งกนัควำมเสี่ยง ดงัต่อไปนี ้
- กำรป้องกันควำมเสี่ยงในมูลค่ำยุติธรรมของ 1) สินทรพัยห์รือหนีส้ินที่รบัรู ้หรือ 2) สัญญำผูกมัดที่ยังไม่ไดร้บัรู ้

รำยกำร (กำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงในมลูค่ำยตุิธรรม) 
- กำรป้องกันควำมเสี่ยงที่ เก่ียวกับกระแสเงินสดของ 1) รำยกำรสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู ้หรือ 2) รำยกำรที่

คำดกำรณท์ี่มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสงูมำก (กำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด) หรือ 
- กำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงในเงินลงทนุสทุธิในกำรด ำเนินงำนต่ำงประเทศ (กำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงในเงินลงทนุสทุธิ) 

 
ณ วนัที่เริ่มตน้ควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสี่ยง กลุ่มกิจกำรจะจดัท ำเอกสำร 1) ที่ระบถุึงควำมสมัพนัธเ์ชิงเศรษฐกิจ
ระหว่ำงเครื่องมือที่ใชป้้องกนัควำมเสี่ยงและรำยกำรที่มีกำรป้องกนัควำมเสี่ยง รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสด
ของเครื่องมือที่ใชป้้องกันควำมเสี่ยงที่คำดว่ำจะชดเชยกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของรำยกำรที่มีกำรป้องกัน  
ควำมเสี่ยง 2) เก่ียวกบัวตัถปุระสงคข์องกำรบรหิำรควำมเสี่ยงและกลยทุธท์ี่น  ำมำใชใ้นกำรจดักำรกบัรำยกำรที่มีควำมเสี่ยง  
 
กลุ่มกิจกำรแสดงมูลค่ำยุติธรรมของอนุพันธ์ทำงกำรเงินที่ใชป้้องกันควำมเสี่ยงทัง้จ ำนวนเป็นรำยกำรหมุนเวียนหรือ 
ไม่หมนุเวียนตำมวนัครบก ำหนดของรำยกำรที่มีกำรป้องกนัควำมเสี่ยง 
 
มลูค่ำยตุิธรรมของตรำสำรอนพุนัธท์ำงกำรเงินที่อยู่ในควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกันควำมเสี่ยงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 8 
และกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของส ำรองกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงในส่วนของเจำ้ของไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงสว่นของเจำ้ของ 
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ควำมมีประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเส่ียง 
 
กลุม่กิจกำรพิจำรณำควำมมีประสิทธิผลของกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยง ณ วนัเริ่มตน้ของควำมสมัพนัธป์อ้งกนัควำมเสี่ยงและ
ตลอดระยะเวลำที่เหลืออยู่ เพื่อพิจำรณำถึงควำมคงอยู่ในควำมสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจของรำยกำรที่มีกำรป้องกัน  
ควำมเสี่ยงและเครื่องมือปอ้งกนัควำมเสี่ยง 
 
ส ำหรบักำรป้องกนัควำมเสี่ยงของรำยกำรซือ้ที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศนัน้ กลุ่มกิจกำรเขำ้ท ำรำยกำรป้องกนัควำมเสี่ยง
เมื่อขอ้ก ำหนดที่ส  ำคญัของเครื่องมือป้องกนัควำมเสี่ยงและรำยกำรที่มีกำรป้องกนัควำมเสี่ยงมีควำมสอดคลอ้งเขำ้คู่กนั 
และท ำกำรประเมินเชิงคณุภำพถึงควำมมีประสิทธิผลของกำรป้องกนัควำมเสี่ยงดงักล่ำว ในกรณีที่มีควำมเปลี่ยนแปลง
ในสถำนกำรณ์ที่กระทบต่อขอ้ก ำหนดของรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง ซึ่งท ำใหข้อ้ก ำหนดที่ส  ำคญัของเครื่องมือ
ป้องกนัควำมเสี่ยงและรำยกำรที่มีกำรป้องกนัควำมเสี่ยงไม่มีควำมสอดคลอ้งเขำ้คู่กนัอีกต่อไป กลุ่มกิจกำรจะใชว้ิธีกำร
อนพุนัธท์ำงกำรเงินเสมือน (Hypothetical derivative) ในกำรพิจำรณำควำมมีประสิทธิผล 
 
ในกำรป้องกนัควำมเสี่ยงของรำยกำรซือ้ที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศนัน้ ควำมไม่มีประสิทธิผลอำจเกิดจำกระยะเวลำกำรเกิด
ของรำยกำรที่คำดกำรณ ์ที่คลำดเคลื่อนไปจำกที่คำดกำรณไ์ว ้ หรืออำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ยงดำ้นเครดิต
ของคูส่ญัญำ 
 
กลุ่มกิจกำรเขำ้ท ำสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ซึ่งมีขอ้ก ำหนดที่ส  ำคญัคลำ้ยคลงึกบัขอ้ก ำหนดที่ส  ำคญัของรำยกำร  
ที่มีกำรป้องกนัควำมเสี่ยง เช่น อตัรำอำ้งอิง วนัที่ก  ำหนดอตัรำใหม่ วนัที่ถึงก ำหนดช ำระ วนัสิน้สดุสญัญำ และจ ำนวนเงิน
ที่ก  ำหนดไว ้เน่ืองจำกกลุม่กิจกำรไม่ไดท้ ำกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงของเงินกูย้ืมทัง้หมด ดงันัน้รำยกำรที่มีกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยง
จึงไดก้ ำหนดเป็นสัดส่วนของรำยกำรเงินกู้ยืมคงคำ้ง เทียบกับจ ำนวนเงินที่ก  ำหนดไวข้องสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำ
ดอกเบีย้ และเน่ืองจำกข้อก ำหนดที่ส  ำคัญของรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงและเครื่ องมือป้องกันควำมเสี่ยง 
ควำมสอดคลอ้งเขำ้คูก่นัตลอดปี จงึสรุปไดว้ำ่รำยกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงดงักลำ่วมีควำมสมัพนัธเ์ชิงเศรษฐกิจ 
 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำควำมไม่มีประสิทธิผลของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ โดยใชห้ลกักำรเดียวกบักำรพิจำรณำ
ควำมไม่มีประสิทธิผลของกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงของรำยกำรซือ้ที่เป็นเงินตรำตำ่งประเทศ ดงันี ้
- มลูค่ำเครดิตของคูส่ญัญำของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัเงินกูย้ืม และ 
- ควำมตำ่งในขอ้ก ำหนดที่ส  ำคญัของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้และเงนิกูย้ืม 
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กำรป้องกันควำมเส่ียงในกระแสเงนิสด 
 

กลุ่มกิจกำรรับรูส้่วนที่มีประสิทธิผลของกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของอนุพันธ์ทำงกำรเงินซึ่งก ำหนดและ 
เขำ้เง่ือนไขของกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสดในรำยกำรส ำรองกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด  
ในส่วนของเจำ้ของ ส ำหรบัก ำไรหรอืขำดทนุที่เก่ียวขอ้งกบัส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลจะรบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทนุทนัทีซึง่แสดง
ไวใ้นรำยกำรก ำไร (ขำดทนุ) อื่น 
 

กลุ่มกิจกำรจะโอนจ ำนวนที่รบัรูส้ะสมในส่วนของเจำ้ของดงักล่ำวมำยงัก ำไรหรือขำดทนุในรอบระยะเวลำเดียวกบัที่รบัรู ้
รำยกำรที่ปอ้งกนัควำมเสี่ยงในก ำไรหรอืขำดทนุ ดงันี ้
 

- ก ำไรหรือขำดทนุที่เก่ียวขอ้งกบัส่วนที่มีประสิทธิผลของสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ที่ใชใ้นกำรป้องกนัควำมเสี่ยง
ของอัตรำดอกเบีย้ผันแปรในเงินกู้ยืมของกลุ่มกิจกำร จะรบัรูใ้นก ำไรหรือขำดทุนในรำยกำรตน้ทุนทำงกำรเงิน  
ณ ช่วงเวลำเดียวกบัที่กิจกำรรบัรูค้่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ของเงินกูย้ืมนัน้ 

 
6.27 ข้อผ่อนปรนผลกระทบจำก COVID-19 

 

กลุ่มกิจกำรไดเ้ลือกปฏิบตัิตำมมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนำ 2019 ที่ประกำศโดยสภำวิชำชีพบญัชีดงัต่อไปนี ้

 

(ก) ไม่น ำขอ้มลูเก่ียวกบัสถำนกำรณ ์COVID-19 มำเป็นขอ้บง่ชีใ้นกำรดอ้ยค่ำและไม่น ำมำกระทบต่อกำรพยำกรณท์ำงกำรเงินใน
อนำคตที่ใชป้ระกอบกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์ค่ำควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรคำ้ ภำยใต้
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 36 เรื่อง กำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์ 
 

(ข) ไม่น ำข้อมูลที่มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้ในกำรพิจำรณำรับรูผ้ลขำดทุน 
ดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ำรคำ้ที่ใชก้ำรประมำณกำรผลขำดทนุดำ้นเครดิตภำยใตว้ิธีกำรอย่ำงง่ำย 
 

(ค) ส ำหรับกำรยกเว้นและส่วนลดค่ำเช่ำที่ได้รับจำกเหตุกำรณ์ COVID-19 กลุ่มกิจกำรลดหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำ 
ตำมสดัส่วนระหวำ่งปีที่กลุม่กิจกำรไดร้บักำรยกเวน้และสว่นลดค่ำเช่ำ นอกจำกนี ้กลุม่กิจกำรกลบัรำยกำรคำ่ตดัจ ำหน่ำย
ของสินทรพัยส์ิทธิกำรใชแ้ละค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ของหนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำ ผลตำ่งระหว่ำงกำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำ 
และกำรกลบัรำยกำรรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุ แทนกำรปรบัปรุงมลูค่ำสินทรพัยส์ิทธิกำรใชแ้ละวดัมลูค่ำหนีส้ินตำมสญัญำ
เช่ำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำใหม่ 
 

(ง) วดัมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด ณ วันสิน้รอบระยะเวลำบัญชีดว้ยมูลค่ำเดียวกับ
มลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุดงักลำ่ว ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
 

(จ) ไม่น ำขอ้มลูที่เก่ียวกับสถำนกำรณ ์COVID-19 ที่มีผลต่อกำรพยำกรณท์ำงกำรเงินในอนำคตมำใช้ประกอบเทคนิคกำร 
วดัมลูค่ำยตุิธรรมของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุที่วดัดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  
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(ฉ) ไม่น ำขอ้มลูที่เก่ียวกบัสถำนกำรณ ์COVID-19 ซึ่งเป็นสถำนกำรณท์ี่มีควำมไม่แน่นอน มำรว่มในกำรพิจำรณำประมำณ
กำรควำมเพียงพอของก ำไรทำงภำษีที่จะเกิดขึน้ในอนำคตเพื่อจะใชป้ระโยชนจ์ำกสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  
แต่กลุ่มกิจกำรจะลดมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีลง เมื่อเห็นว่ำไม่มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ที่
จะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอเพื่อที่จะใชป้ระโยชนจ์ำกสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีดงักลำ่ว  

 

กลุ่มกิจกำรคำดกำรณ์ว่ำภำยหลังจำกที่ยุติกำรใชม้ำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว ซึ่งสิน้สุดภำยในวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563  
อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์ในงบกำรเงินที่มีกำรใช้ข้อผ่อนปรนดังกล่ำว ผู้บริหำรอยู่ในระหว่ำงกำร
ประเมินผลกระทบ ซึง่จะบนัทกึในรอบระยะเวลำรำยงำนงวดถดัไป อย่ำงไรก็ตำม กลุม่กิจกำรอยู่ในระหวำ่งกำรด ำเนินกำรเพื่อให้
ไม่ตอ้งรวมผลผลกระทบจำกกำรดอ้ยค่ำในกำรค ำนวณสดัส่วนทำงกำรเงินในรอบระยะเวลำ 4 ปีขำ้งหนำ้  
 

7 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 
 

7.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 
 

ควำมเสี่ยงทำงกำรเงินและผลกระทบที่อำจมีต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต มีดงันี ้
 

ควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยงเกิดจำก กำรวัดมูลค่ำ บริหำรควำมเสี่ยงโดย 
    

ควำมเสี่ยงจำกตลำด - 
อตัรำแลกเปลี่ยน 

รำยกำรทำงกำรคำ้ในอนำคต 
สินทรพัยแ์ละหนีส้นิทำงกำรเงินที่ไม่ได้
เป็นรำยกำรที่เป็นเงินบำท 

ประมำณกำรกระแสเงินสด 
กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว 

สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ลว่งหนำ้ 

สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้ 

    

ควำมเสี่ยงจำกตลำด - 
อตัรำดอกเบีย้ 

เงินกูย้ืมระยะยำวดว้ยอตัรำดอกเบีย้
ผนัแปร 

กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ 

    

ควำมเสี่ยงจำกตลำด - 
รำคำตรำสำรทนุ 

เงินลงทนุในตรำสำรทนุ กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว มีควำมหลำกหลำยของตรำสำรทนุ 
ในพอรต์กำรลงทนุ 

    

ควำมเสี่ยงดำ้นกำรให้
สินเช่ือ 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด, 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น,  
อนพุนัธท์ำงกำรเงิน 

กำรวิเครำะหอ์ำย ุ
ขอ้มลูกำรจดัล ำดบัดำ้นเครดิต 

กำรจ ำกดัวงเงิน, และกำรขอ
จดหมำยค ำ้ประกนั 

    

ควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคลอ่ง เงินกูย้ืมและหนีส้ินอื่นๆ กำรประมำณกระแสเงินสด
หมนุเวียน 

กำรจดัใหม้ีวงเงินดำ้นสินเช่ือและ
กำรกูย้ืมที่สำมำรถเปิดใชไ้ด ้

 

หน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มกิจกำรขึน้ตรงกบัแผนกกำรเงินกลำงของกลุ่มกิจกำร ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูอ้นมุตัิ
นโยบำยที่เก่ียวขอ้งตำ่งๆ ซึ่งแผนกกำรเงินกลำงของกลุม่กิจกำรเป็นผูก้  ำหนด ประเมิน และบรหิำรควำมเสี่ยงดำ้นกำรเงิน โดยจะ
ท ำงำนอย่ำงใกลช้ิดกบัหน่วยปฏิบัติงำนของกลุ่มกิจกำร ส่วนคณะกรรมกำรบริษัทจะก ำหนดหลกักำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ในภำพรวม รวมถึงก ำหนดนโยบำยเฉพำะดำ้นต่ำง ๆ เช่น กำรบริหำรควำมเสี่ยงดำ้นอัตรำแลกเปลี่ยน กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ดำ้นอตัรำดอกเบีย้ กำรบรหิำรควำมเสี่ยงดำ้นสินเช่ือ กำรเขำ้ท ำตรำสำรอนพุนัธ์ทำงกำรเงินและเครื่องมือทำงกำรเงินอื่น รวมทัง้
กำรลงทนุในกรณีที่มีสภำพคลอ่งสว่นเกิน 
 

ในกรณีที่เป็นไปตำมเง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด กลุ่มกิจกำรจะถือปฏิบตัิตำมกำรบญัชีป้องกนัควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบของ
ควำมไม่สอดคลอ้งกนัระหว่ำงหลกักำรรบัรูร้ำยกำรของเครื่องมือป้องกนัควำมเสี่ยงและรำยกำรที่ถกูป้องกนัควำมเสี่ยง ซึง่จะเป็น
ผลใหก้ลุ่มกิจกำรรบัรูก้  ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรแลกเปลี่ยนตำมอตัรำคงที่ตำมสญัญำ และรบัรูค้่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ตำมอตัรำที่ระบุ 
ตำมสญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้ และสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ 
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ส ำรองกำรป้องกันควำมเส่ียง 
 

ส ำรองกำรป้องกนัควำมเสี่ยงของกลุ่มกิจกำรและบริษัทตำมที่แสดงในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของ ประกอบดว้ย
เครื่องมือปอ้งกนัควำมเสี่ยงตอ่ไปนี ้
 งบกำรเงนิรวม 

  ส ำรองกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงนิสด 

 

ส ำรองต้นทุน
กำรป้องกัน
ควำมเสี่ยง  

สัญญำ
แลกเปลี่ยน

เงนิตรำ
ต่ำงประเทศและ
อัตรำดอกเบีย้ 

สัญญำ
แลกเปลี่ยน

อัตรำดอกเบีย้ 

รวมส ำรอง 
กำรป้องกัน
ควำมเสี่ยง 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ยอดยกมำ ณ วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
- ตำมทีป่รับใหม่ 

 
- 

 
- 

 
(42) 

 
(42) 

บวก: กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมของเครื่องมือปอ้งกนั 
   ควำมเสี่ยงรบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

 
- 

 
10 

 
(20) 

 
(10) 

บวก: ตน้ทนุกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงรอรบัรู ้
   ที่รบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

 
(535) 

 
- 

 
- 

 
- 

หกั: ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - - 8 8 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563  (535) 10 (54) (44) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 
 

ส ำรองกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
ในกระแสเงนิสด 

 

ส ำรองต้นทุน
กำรป้องกัน
ควำมเสี่ยง  

สัญญำ
แลกเปลี่ยน

เงนิตรำ
ต่ำงประเทศและ
อัตรำดอกเบีย้ 

รวมส ำรอง 
กำรป้องกัน
ควำมเสี่ยง 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ยอดยกมำ ณ วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ตำมทีป่รับใหม่ - - - 
บวก: กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยตุิธรรมของเครื่องมือปอ้งกนั 

   ควำมเสี่ยงรบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
 

- 
 

(783) 
 

(783) 
บวก: ตน้ทนุกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงรอรบัรู ้

   ที่รบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
 

(569) 
 

- 
 

- 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563  (569) (783) (783) 
 

ในระหว่ำงปี กลุ่มกิจกำรและบริษัทไม่มีกำรโอนระหว่ำงส ำรองกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสดและก ำไรหรือขำดทุน  
ที่เก่ียวเน่ืองกบัสญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้ และสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้  



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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7 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 
7.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 

 
ก) ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจำกธุรกรรมกำรคำ้ในอนำคต เงินลงทนุสทุธิในกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ 
และสินทรพัยแ์ละหนีส้ินสทุธิซึง่เป็นสกลุเงินที่ไม่ใช่สกลุเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละบริษัทในกลุม่กิจกำร 
 
กลุ่มกิจกำรใชส้ญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้ และสญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
(สญัญำฟอรเ์วิรด์) ในลกัษณะที่สอดคลอ้งกนั เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงและภำระผกูพนัจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่คำดกำรณไ์ว ้
และเพื่อจดักำรควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่อำจเกิดขึน้จำกธุรกรรมกำรคำ้ในอนำคต โดยทั่วไป กลุ่มกิจกำรจดักำร
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนใหเ้ป็นสกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำน โดยกำรกู้ยืมที่เป็น เงินตรำต่ำงประเทศจะถูก
เปลี่ยนเป็นสกลุเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชส้ญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ยกเวน้สญัญำปอ้งกนัควำมเสี่ยง
ดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนของเงินกูท้ี่คำดว่ำจะมีกำรรบัช ำระดว้ยสกุลเงินตรำต่ำงประเทศเดียวกัน กำรป้องกันควำมเสี่ยง
เหล่ำนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อลดผลกระทบของควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศต่อสินทรพัย ์หนีส้ิน และ
ก ำไรขำดทนุของกลุม่กิจกำร 
 
กลุ่มกิจกำรใชเ้ครื่องมือป้องกนัควำมเสี่ยงเงินตรำต่ำงประเทศโดยกำรเขำ้ท ำสญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและ
อตัรำดอกเบีย้เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน กลุ่มกิจกำรก ำหนดนโยบำยว่ำเง่ือนไขของสญัญำดงักล่ำว
จะตอ้งเป็นไปในแนวทำงเดียวกบัควำมเสี่ยงของรำยกำรที่ถกูปอ้งกนัควำมเสี่ยงนัน้  



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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7 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 
ควำมเส่ียง 
 
กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่มีสำระส ำคญั ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ซึ่งสรุปเป็น  
สกลุเงินบำท ดงันี ้
 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

 เหรียญ
สหรัฐฯ 

 
ยูโร 

เหรียญ
ออสเตรเลีย 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

สินทรัพย ์    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 985 - - 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 510 8 - 
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 749 - - 
เงินใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทอื่น 130 - - 
    

หนีสิ้น    
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 10,138 13,474 742 
หุน้กู ้ 1,502 2,950 - 
    

ส่วนของเจ้ำของ    
หุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลำ้ยทนุ 17,165 - - 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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7 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

 เหรียญ
สหรัฐฯ 

 
ยูโร 

เหรียญ
ออสเตรเลีย 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

สินทรัพย ์    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 985 - - 
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 10,519 69,657 3,238 
    

หนีสิ้น    
เงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,467 - - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 8,050 13,474 742 
หุน้กู ้ 1,502 2,950 - 
    

ส่วนของเจ้ำของ    
หุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลำ้ยทนุ 17,165 - - 

 
กลุม่กิจกำรใชเ้ครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อปอ้งกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน รำยละเอียดไดเ้ปิดเผยในสว่นถดัไป 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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7 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 
ผลกระทบจำกกำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียงต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 
ล้ำนบำท 

  
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้  
รำคำตำมบญัชี (หนีส้ิน) (63) 
จ ำนวนเงินตำมสญัญำ 24,000 
วนัครบก ำหนด มีนำคม พ.ศ. 2565 ถึง 

มีนำคม พ.ศ. 2577 
ค่ำอตัรำปอ้งกนัควำมเสี่ยง (Hedge ratio) 1:1 
กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำ ณ ปัจจบุนั (Spot value) ของเครื่องมอื 
ปอ้งกนัควำมเสี่ยงที่คงเหลืออยู ่ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภำคม  

 
(2,406) 

กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำของรำยกำรที่ถกูปอ้งกนัควำมเสี่ยง 
ส ำหรบักำรก ำหนดควำมมีประสิทธิผลของกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยง 

 
(1,143) 

กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำของรำยกำรที่ถกูปอ้งกนัควำมเสี่ยง 
ส ำหรบักำรก ำหนดควำมไม่มีประสิทธิผลของกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยง 

 
(69) 

อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศและอตัรำดอกเบีย้ที่ใชป้อ้งกนัควำมเสี่ยงส ำหรบัปี  
 - อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ (บำท ตอ่ 1 ยโูร) 35.55 - 35.70 
 - อตัรำดอกเบีย้ รอ้ยละ 3.1 - 4.62 

 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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7 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 
ล้ำนบำท 

  
สญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศและอตัราดอกเบีย้  
รำคำตำมบญัชี (หนีส้ิน) (63) 
จ ำนวนเงินตำมสญัญำ 24,000 
วนัครบก ำหนด มีนำคม พ.ศ. 2565 ถึง 

มีนำคม พ.ศ. 2577 
ค่ำอตัรำปอ้งกนัควำมเสี่ยง (Hedge ratio) 1:1 
กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำ ณ ปัจจบุนั (Spot value) ของเครื่องมอืปอ้งกนัควำมเสี่ยงที่คง
เหลืออยู ่ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภำคม  

 
(2,406) 

กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำของรำยกำรที่ถกูปอ้งกนัควำมเสี่ยง 
ส ำหรบักำรก ำหนดควำมมีประสิทธิผลของกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยง 

 
(1,649) 

กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำของรำยกำรที่ถกูปอ้งกนัควำมเสี่ยง 
ส ำหรบักำรก ำหนดควำมไม่มีประสิทธิผลของกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยง 

 
(148) 

อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศและอตัรำดอกเบีย้ที่ใชป้อ้งกนัควำมเสี่ยงส ำหรบัปี  
 - อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ (บำท ตอ่ 1 ยโูร) 35.55 - 35.70 
 - อตัรำดอกเบีย้ รอ้ยละ 3.1 - 4.62 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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7 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 
กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว 
 
ดงัที่แสดงในตำรำงขำ้งตน้ กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงหลกัจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงเงินบำทและ
เงินเหรียญสหรัฐฯ ยูโร และเหรียญออสเตรเลีย ควำมอ่อนไหวในก ำไรหรือขำดทุนต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำ
แลกเปลี่ยนสว่นใหญ่มำจำกสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินที่ไม่มีกำรท ำสญัญำปอ้งกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
  

 
งบกำรเงินรวม 

 
31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

 

เหรียญ
สหรัฐฯ 

 
ยูโร 

เหรียญ
ออสเตรเลีย 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

ผลกระทบตอ่ก ำไรสทุธิ    
   อตัรำแลกเปลี่ยน บำท - เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 (93) (164) (7) 
   อตัรำแลกเปลี่ยน บำท - ลดลงรอ้ยละ 1 93 164 7 

 

 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

 

เหรียญ
สหรัฐฯ 

 
ยูโร 

เหรียญ
ออสเตรเลีย 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

ผลกระทบตอ่ก ำไรสทุธิ    
   อตัรำแลกเปลี่ยน บำท - เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 (15) 283 25 
   อตัรำแลกเปลี่ยน บำท - ลดลงรอ้ยละ 1 15 (283) (25) 
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7 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 
ข) ควำมเสี่ยงจำกกระแสเงนิสดและอตัรำดอกเบีย้ 

 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ที่ เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ในหนี้สินและสินทรัพย์  
ที่มีภำระดอกเบีย้ ซึ่งกลุ่มกิจกำรไดบ้ริหำรควำมเสี่ยงโดยเขำ้ท ำสญัญำอนพุันธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง เช่น 
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้ สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ ทัง้นี ้ผูบ้ริหำรไดพ้ิจำรณำ
ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้เป็นรำยเดือนตำมสกุลเงินและหน่วยธุรกิจ โดยค ำนึงถึงกำรจดัหำเงินทนุประกอบกบักำร
ปอ้งกนัควำมเสี่ยง  
 
ผลกระทบจำกเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร 
และบรษัิท มีดงันี ้
 
 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 
ล้ำนบำท 

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้  
รำคำตำมบญัชี (หนีส้ิน) (81) 
จ ำนวนเงินตำมสญัญำ 2,292 
วนัครบก ำหนด 15 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2565 
ค่ำอตัรำปอ้งกนัควำมเสี่ยง (Hedge ratio) 1:1 
กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำที่แทจ้รงิ (Intrinsic value) ของเครื่องมือปอ้งกนัควำมเสี่ยง 
   ที่คงเหลอือยู่ ตัง้แตว่นัที่ 1 มกรำคม 

 
22 

กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำของรำยกำรที่ถกูปอ้งกนัควำมเสี่ยง 
   ส ำหรบักำรก ำหนดควำมมีประสิทธิผลของกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยง 

 
22 

กำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำของรำยกำรที่ถกูปอ้งกนัควำมเสี่ยง 
   ส ำหรบักำรก ำหนดควำมไม่มีประสิทธิผลของกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยง 

 
- 

อตัรำดอกเบีย้ที่ใชป้อ้งกนัควำมเสี่ยง รอ้ยละ 1.90 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ใหเ้ป็นอตัรำคงที่จ  ำนวนรอ้ยละ 3 ของ
เงินกูย้ืมรวม ซึง่มีอำยเุฉลี่ย 6 ปี 
 
ควำมเสี่ยงจำกกระแสเงินสดของอัตรำดอกเบีย้คือควำมเสี่ยงที่กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ในตลำดจะส่ง  
ผลกระทบต่อกระแสเงินสดที่เกิดจำกสินทรพัย์หรือหนี้สินที่มีอัตรำดอกเบีย้ผันแปร ดังนั้นกำรกู้ยืมบำงรำยกำรที่มี 
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวัจึงท ำใหก้ลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงจำกกระแสเงินสดของอตัรำดอกเบีย้ กลุม่กิจกำรบริหำรควำมเสี่ยงนี ้
โดยกำรใชส้ญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัใหเ้ป็นอตัรำดอกเบีย้คงที่ดงัที่กลำ่วขำ้งตน้ 
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7 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 
ควำมเสี่ยงจำกมลูค่ำยตุิธรรมของอตัรำดอกเบีย้คือควำมเสี่ยงที่มลูค่ำของสินทรพัยห์รือหนีส้ินทำงกำรเงินและตรำสำร
อนุพันธ์ทำงกำรเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ในตลำด กลุ่มกิจกำรไดบ้ริหำร  
ควำมเสี่ยงจำกมลูค่ำยตุิธรรมของอตัรำดอกเบีย้โดยกำรท ำสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ซึ่งมีผลกระทบกำรในแปลง 
เงินกูย้ืมจำกอตัรำดอกเบีย้คงที่เป็นอตัรำดอกเบีย้ลอยตวัเพื่อรกัษำอตัรำดอกเบีย้คงที่ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของกลุม่ดงัที่กลำ่วขำ้งตน้ 
 

ค) ควำมเสี่ยงดำ้นรำคำ 
 

กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกรำคำของหลกัทรพัยข์องเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่วดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำยุติธรรม  
ผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) หรือที่วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ (FVPL) เงินลงทุนในประเภทนี ้
มีจ ำนวน 183 ลำ้นบำท และ 21 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่แสดงกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมในหมำยเหต ุ13 
 

7.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดติ 
 
ควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตเกิดจำกรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด กระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรพัยอ์นพุนัธ์
ทำงกำรเงิน รวมถึงควำมเสี่ยงดำ้นสินเช่ือแก่ลกูคำ้และลกูหนีค้งคำ้ง 
 

ก) กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
กลุ่มกิจกำรบริหำรควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตโดยกำรจัดกลุ่มของควำมเสี่ยง ส ำหรบัเงินฝำกธนำคำรและสถำบันกำรเงิน  
กลุม่กิจกำรจะเลือกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงินที่มีควำมน่ำเช่ือถือที่เป็นอิสระ 
 
ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลกูคำ้ กลุ่มกิจกำรจะประเมินควำมเสี่ยงจำกคณุภำพเครดิตของลกูคำ้ โดยพิจำรณำจำกฐำนะ 
ทำงกำรเงิน ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ และปัจจัยอื่น  ๆ และก ำหนดกำรให้วงเงินสินเช่ือจำกผลกำรประเมินดังกล่ำว 
ซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของบริษัท ทัง้นี ้ผูบ้ริหำรในสำยงำนที่เก่ียวขอ้งจะท ำกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนด
ดำ้นวงเงินเครดิตของลกูคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ 
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7 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 
ข) กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
กำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงินเปิดเผยไวใ้นหมำยเหต ุ5 
 
รำยกำรกระทบยอดค่ำเผ่ือผลขำดทุนส ำหรบัลูกหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563  
มีดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ค่ำเผ่ือผลขำดทนุ ณ วนัที่ 1 มกรำคม - ค ำนวณตำม TFRS 9  
   (พ.ศ. 2562: ตำม TAS 101)  (1,762) (5) 

รบัรูค้่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตเพ่ิมขึน้ในก ำไรหรอืขำดทนุในระหวำ่งปี (200) - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม - ค ำนวณตำม TFRS 9  (1,962) (5) 

 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่นจะแสดงเป็นผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสทุธิในก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน กำรไดร้บัช ำระหนีค้ืนจำกจ ำนวนที่ไดต้ัดจ ำหน่ำยไปจะถูกบันทึกกลับรำยกำรในรำยกำรเดียวกันกับที่ได้
บนัทกึผลขำดทนุไป 
 
นโยบำยกำรบัญชีส ำหรับกำรกำรด้อยค่ำของลูกหนีก้ำรค้ำส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีเปรียบเทยีบ 
 
ในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของลูกหนีก้ำรคำ้จะพิจำรณำจำกโมเดลผลขำดทุนที่เกิดขึน้แลว้ ลกูหนี้
สว่นบคุคลที่กลุม่กิจกำรทรำบว่ำไม่สำมำรถเก็บหนีไ้ดน้ัน้จะถกูตดัจ ำหน่ำยโดยกำรลดมลูค่ำตำมบญัชีโดยตรง ลกูหนีอ้ื่น
จะไดร้บักำรประเมินแบบรวมเพื่อพิจำรณำว่ำมีหลกัฐำนที่แสดงวำ่มีกำรดอ้ยค่ำเกิดขึน้แลว้แต่ยงัไม่ไดร้ะบหุรือไม่ ส  ำหรบั
ลกูหนีเ้หล่ำนีป้ระมำณกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะบนัทึกในค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำแยกต่ำงหำก กลุ่มกิจกำรพิจำรณำว่ำ  
ขอ้บง่ชีข้องกำรดอ้ยค่ำมีดงัต่อไปนี ้
 
- ปัญหำทำงกำรเงินที่ส  ำคญัของลกูหนี ้
- ควำมน่ำจะเป็นที่ลกูหนีจ้ะเขำ้สูก่ระบวนกำรลม้ละลำยหรือกำรปรบัโครงสรำ้งทำงกำรเงิน  และ 
- กำรผิดนดัช ำระหรอืช ำระล่ำชำ้  

 
ลกูหนีท้ี่มีกำรตัง้ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำจะถกูตดัจ ำหน่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อคำดวำ่จะไม่ไดร้บัช ำระเงินเพ่ิมเติม 
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7 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 
เงนิใหกู้้ยมืแก่กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกันและเงนิใหกู้้ยมืแก่กิจกำรอื่น  
 
เงินใหกู้้ยืมแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันเงินใหกู้้ยืมแก่กิจกำรอื่นที่วัดมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย โดยรบัรูผ้ลขำดทุน  
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ใน 12 เดือนข้ำงหน้ำส ำหรับลูกหนี้ที่ไม่ได้มีกำรเพิ่มขึน้ของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต  
ที่มีนยัส ำคญั และรบัรูผ้ลขำดทนุดำ้นเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ตลอดอำยสุ  ำหรบัเงินใหกู้ย้ืมที่มีกำรเพ่ิมขึน้ของควำมเสี่ยง
ดำ้นเครดิตที่มีนยัส ำคญั 
 

7.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคือกำรมีจ ำนวนเงินสดและหลกัทรพัยท์ี่อยู่ในควำมตอ้งกำรของ
ตลำดอย่ำงเพียงพอ และกำรมีแหล่งเงินทนุที่สำมำรถเบิกใชไ้ดจ้ำกวงเงินดำ้นสินเช่ือที่เพียงพอต่อกำรช ำระภำระผกูพนั
เมื่อถึงก ำหนด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชี กลุ่มกิจกำรมีเงินฝำกธนำคำรที่สำมำรถเบิกใชไ้ดท้นัทีจ ำนวน 24,757 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2562 : 12,289 ลำ้นบำท) เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรบริหำรสภำพคล่องของกลุ่มกิจกำร จำกลกัษณะของกำรด ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มกิจกำรซึ่งเป็นธุรกิจที่มีควำมยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ส่วนงำนบริหำรกำรเงินของกลุ่มกิจกำร  
ไดค้งไวซ้ึง่ควำมยืดหยุ่นในแหลง่เงินทนุโดยกำรคงไวซ้ึง่วงเงินสินเช่ือที่เพียงพอ 
 
ผู้บริหำรได้พิจำรณำจำก ก) เงินส ำรองหมุนเวียน (จำกวงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด นอกเหนือจำกนี ้กลุ่มกิจกำรยังไดท้ ำกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในสกุลเงินหลกัต่ำงๆ พิจำรณำ
สินทรพัยท์ี่มีสภำพคลอ่งสงูและอตัรำสว่นสภำพคลอ่งตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนกำรจดัหำเงิน 
 

ก) กำรจดักำรดำ้นกำรจดัหำเงิน 
 
กลุม่กิจกำรมีวงเงนิกูท้ี่ยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ตำมที่เปิดเผยไวใ้นหมำยเหต ุ25 
 

ข) วนัครบก ำหนดของหนีส้ินทำงกำรเงิน 
 
ตำรำงที่เปิดเผยในหมำยเหต ุ25 แสดงใหเ้ห็นถึงหนีส้ินทำงกำรเงินที่จดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ 
ซึ่งแสดงด้วยจ ำนวนเงินตำมสัญญำที่ไม่ได้มีกำรคิดลด ทั้งนี ้ยอดคงเหลือที่ครบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดือน 
จะเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชีของหนีส้ินที่เก่ียวขอ้งเน่ืองกำรกำรคิดลดไม่มีนัยส ำคัญ กระแสเงินสดที่แสดงภำยใตส้ัญญำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำดอกเบีย้และสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้นัน้เป็นกระแสเงินสดโดยประมำณ
จำกอตัรำดอกเบีย้ลว่งหนำ้ที่เก่ียวขอ้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน  
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7 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ (ตอ่) 
 

7.2 กำรบริหำรส่วนของเงนิทุน 
 

วตัถปุระสงคข์องกำรบริหำรสว่นของทนุ คือ 
 

- รักษำไว้ซึ่งกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองและเพื่อที่จะสำมำรถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและยังประโยชน์ให้แก่  
ผูม้ีสว่นไดเ้สียอื่นๆ และ 

- รกัษำโครงสรำ้งเงินทนุไวใ้หอ้ยู่ในระดบัที่ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและลดตน้ทนุเงินทนุ 
 
ในกำรที่จะรกัษำหรอืปรบัระดบัโครงสรำ้งของเงินทนุนัน้ กลุ่มกิจกำรอำจตอ้งปรบัจ ำนวนเงินปันผลจ่ำย ปรบักำรคืนทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
กำรออกหุน้ใหม่ หรอืกำรขำยสินทรพัยเ์พื่อลดภำระหนีส้ิน 
 
เช่นเดียวกับกิจกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน กลุ่มกิจกำรพิจำรณำระดับเงินทุนอย่ำงสม ่ำเสมอจำกอัตรำส่วนหนี้สิน  
ต่อทนุ ซึง่ค  ำนวณจำกหนีส้ินสทุธิหำรสว่นของเจำ้ของ 
 
กำรคงไวซ้ึ่งอัตรำส่วนตำมสัญญำเงนิกู ้(Loan covenants) 
 
ภำยใตเ้ง่ือนไขของวงเงินกูห้ลกัของกลุม่กิจกำร กลุม่กิจกำรจะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัรำสว่นหนีส้ินต่อทนุที่ไม่เกิน 1.75 
 
อย่ำงไรก็ตำม กลุม่กิจกำรไดร้บักำรยกเวน้กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินตำมที่ก ำหนดไวใ้นเง่ือนไขสญัญำเงินกู ้และขอ้ก ำหนด
สิทธิของหุน้กูจ้นถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

8 มูลค่ำยุตธิรรม 
 
ตำรำงแสดงมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงิน แต่ไม่รวมถึงกรณีที่มลูค่ำยุติธรรมใกลเ้คียงกับรำคำตำมบญัชี 
เปิดเผยไวใ้นหมำยเหต ุ13 
 
สดัส่วนกำรท ำธุรกรรมแบง่ตำมประเภทของคูส่ญัญำโดยพิจำรณำจำกจ ำนวนเงินตำมสญัญำ 
 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 
สัดส่วนร้อยละ 

พ.ศ. 2562 
สัดส่วนร้อยละ 

   

สถำบนักำรเงิน 100 100 
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8 มูลค่ำยุตธิรรม (ต่อ) 
 
ตำรำงต่อไปนีแ้สดงสินทรพัยแ์ละหนีส้ินทำงกำรเงินที่วดัมลูค่ำหรือเปิดเผยขอ้มลูมลูค่ำยตุิธรรมตำมล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยตุิธรรม 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
 งบกำรเงนิรวม (ล้ำนบำท) 

 ข้อมูลระดับที ่1 ข้อมูลระดับที ่2 ข้อมูลระดับที ่3 รวมมูลค่ำยุติธรรม รำคำตำมบัญช ี

      
สินทรัพย ์      
สินทรัพยท์ำงกำรเงนิทีวั่ดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม

ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ 
     

เงินลงทนุในตรำสำรทนุ - - 73 73 73 
สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ - 153 - 153 153 
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 

และอตัรำดอกเบีย้ 
 

- 
 

307 
 

- 
 

307 
 

307 
      
สินรัพยท์ำงกำรเงนิทีวั่ดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรม

ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
     

เงินลงทนุในตรำสำรทนุ 21 - 89 110 110 
      
ตรำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิทีใ่ช้ส ำหรับป้องกัน

ควำมเส่ียง 
     

สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
และอตัรำดอกเบีย้ 

 
- 

 
236 

 
- 

 
236 

 
236 

รวมสินทรัพย ์ 21 696 162 879 879 

      
หนีสิ้น      
หนีสิ้นทำงกำรเงนิทีวั่ดมูลค่ำด้วยมลูค่ำยุติธรรม

ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ 
     

สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ - 22 - 22 22 
สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ - 854 - 854 854 
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 

และอตัรำดอกเบีย้ 
- 3,283 - 3,283 3,283 

หุน้กูจ้ดทะเบียน - 11,665 - 11,665 11,665 
      
ตรำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิทีใ่ช้ส ำหรับป้องกัน

ควำมเส่ียง 
     

สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ - 80 - 80 80 
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 

และอตัรำดอกเบีย้ 
 

- 
 

298 
 

- 
 

298 
 

298 

รวมหนีสิ้น - 16,202 - 16,202 16,202 
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8 มูลค่ำยุตธิรรม (ตอ่) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร (ล้ำนบำท) 

 ข้อมูลระดับที ่1 ข้อมูลระดับที ่2 ข้อมูลระดับที ่3 รวมมูลค่ำยุติธรรม รำคำตำมบัญช ี
      

สินทรัพย ์      
สินทรัพยท์ำงกำรเงนิทีวั่ดมูลค่ำ 
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

     

สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ - 153 - 153 153 
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
และอตัรำดอกเบีย้ 

- 307 - 307 307 

      

สินรัพยท์ำงกำรเงนิทีวั่ดมูลค่ำ 
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 

     

เงินลงทนุในตรำสำรทนุจดทะเบียน 21 - - 21 21 
      

ตรำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิทีใ่ช้ส ำหรับป้องกัน
ควำมเส่ียง 

     

สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
และอตัรำดอกเบีย้ 

 
- 

 
236 

 
- 

 
236 

 
236 

รวมสินทรัพย ์ 21 696 - 717 717 
      

หนีสิ้น      
หนีสิ้นทำงกำรเงนิทีวั่ดมูลค่ำ 
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

     

สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ - 22 - 22 22 
สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ - 826 - 826 826 
สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
และอตัรำดอกเบีย้ 

- 3,283 - 3,283 3,283 

      

ตรำสำรอนุพนัธท์ำงกำรเงนิทีใ่ช้ส ำหรับป้องกัน
ควำมเส่ียง 

     

สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำ
ดอกเบีย้ 

 
- 

 
298 

 
- 

 
298 

 
298 

รวมหนีสิ้น - 4,429 - 4,429 4,429 

 

มลูค่ำยตุิธรรมแบง่ออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูที่ใชด้งันี ้
 

ขอ้มลูระดบั 1 : มลูค่ำยตุิธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินอำ้งอิงจำกรำคำปิด ที่อำ้งอิงจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศ 

ขอ้มลูระดบั 2 : มลูค่ำยตุิธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมลูค่ำซึ่งใชข้อ้มลูที่สำมำรถสงัเกตได้
อย่ำงมีนยัส ำคญัและอำ้งอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองมำใชน้อ้ยที่สดุเท่ำที่เป็นไปได ้

ขอ้มลูระดบั 3 : มลูค่ำยตุิธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมลูค่ำซึ่งไม่ไดม้ำจำกขอ้มลูที่สงัเกตได้
ในตลำด 
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8 มูลค่ำยุตธิรรม (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการประเมนิมูลคา่ยตุธิรรม 
 

กำรประชุมระหว่ำงผูอ้  ำนวยกำรสำยกำรเงิน และคณะท ำงำนเก่ียวกบักำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมเก่ียวกบักระบวนกำรประเมิน
และผลลพัธจ์ะจดัขึน้อย่ำงนอ้ยทกุไตรมำส 
 

ขอ้มลูที่ไม่สำมำรถสงัเกตไดท้ี่มีสำระส ำคญัของล ำดบัชัน้ของมลูค่ำยตุิธรรมที่ 3 คืออตัรำคิดลดที่ปรบัดว้ยควำมเสี่ยง ประมำณ
โดยอำ้งอิงจำกตน้ทนุทำงกำรเงนิถวัเฉลี่ยของเงนิทนุ (Weighted average cost of capital) ของบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์
ซึง่กลุม่กิจกำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำมีสถำนะทำงกำรเงินที่เทียบเคียงไดก้บัคูส่ญัญำที่เป็นผูอ้อกตรำสำรนัน้ 

 
9 ประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ และกำรใช้ดุลยพนิิจ 

 
กำรประมำณกำรและกำรใชดุ้ลยพินิจไดม้ีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณใ์นอดีตและ
ปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถึงกำรคำดกำรณถ์ึงเหตกุำรณใ์นอนำคตที่เช่ือวำ่สมเหตสุมผลในสถำนกำรณข์ณะนัน้ 
 
ก) มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยท์ำงกำรเงินและตรำสำรอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 

 
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน ซึ่งไม่มีกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยคล่องวัดมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมิน
มลูค่ำ กลุ่มกิจกำรใชดุ้ลยพินิจในกำรเลือกวิธีกำรและตัง้ขอ้สมมติฐำนซึ่งส่วนใหญ่อำ้งอิงจำกสถำนะของตลำดที่มีอยู่  
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน  
 

ข) กำรดอ้ยคำ่ของคำ่ควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรคำ้ 
 
มลูค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคืนของหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดพิจำรณำจำกกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณนี ้
ใชป้ระมำณกำรกระแสเงินสดซึง่อำ้งอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงินครอบคลมุระยะเวลำ 5 ปี ซึง่ไดร้บัอนมุตัิจำกผูบ้รหิำร 
 
กระแสเงินสดหลงัจำกปีที่ 5 ใชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเติบโตดังกล่ำวตำมหมำยเหตุ 22 อตัรำกำรเติบโตดังกล่ำว
สอดคล้องกับกำรคำดกำรณ์อัตรำกำรเติบโตที่รวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม โดยเฉพำะของหน่วยสินทรัพย์ 
ที่ก่อใหเ้กิดเงินสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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9 ประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ และกำรใช้ดุลยพนิิจ (ตอ่) 
 
ค) กำรก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำขอ้เท็จจริงและสภำพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งทั้งหมดที่ท  ำใหเ้กิดสิ่งจูงใจทำงเศรษฐกิจส ำหรบัผูเ้ช่ำ  
ในกำรใช้สิทธิขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือไม่ใช้สิทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ เพื่อก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ กลุ่มกิจกำร
พิจำรณำกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำก็ต่อเมื่อสัญญำเช่ำนั้นมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่ ระยะเวลำกำรเช่ำ 
จะถกูขยำยหรือถกูยกเลิก  
 
ส ำหรบักำรเช่ำอสงัหำริมทรพัย ์ปัจจัยหลกัที่เก่ียวขอ้งมำกที่สุดคือระยะสญัญำเช่ำในอดีต ค่ำใชจ้่ำย และสภำพของ
สินทรพัยท์ี่เช่ำ 
 
สิทธิขยำยอำยสุญัญำเช่ำส่วนใหญ่ในสญัญำเช่ำอำคำรส ำนกังำนและยำนพำหนะไม่ไดถ้กูรวมอยู่ในหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 
เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรพิจำรณำ ก) สภำพของสินทรพัยท์ี่เช่ำ และ ข) กำรเปลี่ยนแทนสินทรพัยจ์ะไม่ก่อใหเ้กิดตน้ทุน  
อย่ำงมีสำระส ำคญั 
 
อำยสุญัญำเช่ำจะถกูประเมินใหม่เมื่อกลุม่กิจกำรใช ้(หรอืไม่ใช)้ สิทธิหรอืกลุม่กิจกำรมีภำระผกูพนัในกำรใช ้(หรอืไม่ใชส้ิทธิ) 
กำรประเมินควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกิดขึน้เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่มีนัยส ำคัญหรือกำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำพแวดลอ้มที่มีนยัส ำคญั ซึง่มีผลกระทบตอ่กำรประเมินอำยสุญัญำเช่ำและอยู่ภำยใตก้ำรควบคมุของกลุม่กิจกำร  

 
ง) กำรก ำหนดอตัรำกำรคิดลดของสญัญำเช่ำ 

 
กลุม่กิจกำรประเมินอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้ืมสว่นเพ่ิมดงันี ้
 

- ใชข้อ้มลูที่กำรจดัหำเงินทนุจำกบคุคลที่สำมของแตล่ะกิจกำรที่เป็นผูเ้ช่ำและปรบัปรุงขอ้มลูที่ไดร้บัใหส้ะทอ้นกบักำร
เปลี่ยนแปลงในปัจจยัทำงดำ้นกำรเงินของผูเ้ช่ำหำกเป็นไปได ้

- ปรบัปรุงสญัญำเช่ำโดยเฉพำะเจำะจง เช่น อำยสุญัญำเช่ำ ประเทศ สกลุเงิน และหลกัประกนั 
 

จ) กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงินอำ้งอิงจำกสมมติฐำนที่เก่ียวกบัควำมเสี่ยงในกำรผิดนดัช ำระหนีแ้ละ
อตัรำกำรขำดทนุที่คำดว่ำจะเกิด กลุ่มกิจกำรใชด้ลุยพินิจในกำรประเมินขอ้สมมติฐำนเหล่ำนี ้และพิจำรณำเลือกปัจจยั 
ที่ส่งผลต่อกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำบนพืน้ฐำนของขอ้มลูในอดีตของกลุ่มกิจกำรและสภำวะแวดลอ้มทำงตลำดที่เกิดขึน้ 
รวมทัง้กำรคำดกำรณเ์หตกุำรณใ์นอนำคต ณ ทกุสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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79 

10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกิจกำรเปิดเผยส่วนงำนที่รำยงำนสี่ส่วนงำน ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและสปำ ธุรกิจอื่น ๆ ที่ เก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม  
ธุรกิจรำ้นอำหำรและธุรกิจคำ้ปลีก สี่ส่วนงำนที่รำยงำนในปีปัจจุบัน แบ่งตำมส่วนงำนที่น  ำเสนอและไดร้บักำรสอบทำนโดย 
ผูม้ีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน ซึ่งไดแ้ก่ ประธำนกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริหำร  โดยรวมส่วนงำน 
ที่มีลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริกำรที่คลำ้ยคลึงกนัเขำ้ดว้ยกนัตำมที่เปิดเผยในหมำยเหตุ 6.4 ขอ้มลูที่แสดงดำ้นล่ำงเป็นขอ้มลูที่ 
ผูม้ีอ  ำนำจตดัสินใจสงูสดุดำ้นกำรด ำเนินงำนใชใ้นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละสว่นงำน  
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ตอ่) 
 

10.1 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม (ล้ำนบำท) 

  ธุรกิจอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง     

 ธุรกิจโรงแรมและสปำ กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

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

รำยได้             

   รวมรำยได ้ 31,323 92,939 3,003 7,305 20,923 24,082 3,647 4,932 (200) (196) 58,696 129,062 
             

ต้นทุน             

   รวมตน้ทนุ (24,197) (46,679) (689) (2,413) (5,958) (6,533) (2,309) (2,733) - - (33,153) (58,358) 
             

ก ำไรข้ันต้นและรำยได้อื่น 7,126 46,260 2,314 4,892 14,965  17,549 1,338  2,199 (200) (196) 25,543  70,704 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร (10,348) (25,881) (2,017) (3,179) (10,818) (14,442) (1,551) (1,901) 200  196 (24,534) (45,207) 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้             

   ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย (3,222) 20,379 297 1,713 4,147  3,107 (213) 298  -    - 1,009  25,497 
คำ่เสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (14,698) (7,005) (241) (170) (3,004) (1,587) (298) (195)  -    - (18,241) (8,957) 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (6,472) (3,406) (311) (247) (617) (391) (52) (37)  -    - (7,452) (4,081) 

สว่นแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและกิจกำรรว่มคำ้ (348) 621 68 (36) (184) 243 - - -    - (464) 828 

ผลกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ (24,740) 10,589 (187) 1,260 342  1,372 (563) 66  -    - (25,148) 13,287 

ภำษีเงินได ้ 2,653  (1,851) (65) (144) (174) (292) 31  (6)  -    - 2,445  (2,293) 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (22,087) 8,738 (252) 1,116 168 1,080 (532) 60 - - (22,703) 10,994 
             

กำรรับรู้รำยได้             
   เมื่อปฏิบตัิตำมภำระที่ตอ้งปฏิบตัิเสรจ็สิน้ 66  4,884 1,942  5,584 18,332  21,274 3,647  4,917  -    - 23,987  36,659 

   ตลอดช่วงเวลำที่ปฏิบตัิตำมภำระที่ตอ้งปฏิบตัิ 31,257 88,055 1,061 1,721 2,591  2,808  -    15 (200) (196) 34,709  92,403 

รวมรำยได้ 31,323 92,939 3,003 7,305 20,923 24,082 3,647 4,932 (200) (196) 58,696 129,062 
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10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

10.2 ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร ์

 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม (ล้ำนบำท) 

 ธุรกิจโรงแรมและสปำ 
ธุรกิจอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก 
 

ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน รวม 

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

รำยได้             
ประเทศไทย 3,472 9,791 803 3,050 13,952 15,485 3,647 4,932 (200) (196) 21,674 33,062 
ทวีปยโุรป 19,937 65,863 - - 224 334 - - - - 20,161 66,197 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 4,028 5,596 - - 2,090 2,563 - - - - 6,118 8,159 
ประเทศมลัดีฟสแ์ละกลุม่ประเทศตะวนัออกกลำง 1,124 1,945 - - 166 438 - - - - 1,290 2,383 
ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน 11 23 12 17 2,817 3,392 - - - - 2,840 3,432 
กลุม่ประเทศละตินอเมรกิำ 1,681 5,884 - - - - - - - - 1,681 5,884 

อื่น ๆ 1,070 3,837 2,188 4,238 1,674 1,870 - - - - 4,932 9,945 

รวม 31,323 92,939 3,003 7,305 20,923 24,082 3,647 4,932 (200) (196) 58,696 129,062 
             

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ             
ประเทศไทย (1,892) 157 283 897 287 1,031 (532) 60 - - (1,854) 2,145 
ทวีปยโุรป (16,657) 6,510 - - 2 (57) - - - - (16,655) 6,453 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ (622) 45 - - 52 117 - - - - (570) 162 
ประเทศมลัดีฟสแ์ละกลุม่ประเทศตะวนัออกกลำง 120 836 - - 6 26 - - - - 126 862 
ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน (5) 28 3 9 (106) 138 - - - - (108) 175 
กลุม่ประเทศละตินอเมรกิำ (1,484) 116 - - - - - - - - (1,484) 116 

อื่น ๆ (1,547) 1,046 (538) 210 (73) (175) - - - - (2,158) 1,081 

รวม (22,087) 8,738 (252) 1,116 168 1,080 (532) 60 - - (22,703) 10,994 
             

รวมสินทรัพย ์           362,327 254,184 
             

รวมหนีสิ้น           286,003 168,316 
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10 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจกำรไดม้ีกำรจดักำรส่วนงำนธุรกิจทั่วโลกในลกัษณะเดียวกนัและส่วนงำนธุรกิจเหล่ำนีด้  ำเนินงำนในเขตภูมิศำสตรห์ลกั  
มีดงันี ้
 
ประเทศไทย เป็นประเทศแม่ที่บริษัทใหญ่ตั้งอยู่และด ำเนินงำนทำงธุรกิจเป็นหลักของบริษัท ขอบเขตกำรด ำเนินงำนหลัก
ประกอบดว้ย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบนัเทิง ธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ธุรกิจอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อขำย ธุรกิจจดัจ ำหน่ำย ธุรกิจกำรผลิต 
ธุรกิจใหเ้ช่ำศนูยก์ำรคำ้ ธุรกิจสปำ และธุรกิจกำรจดักำร 
 
ประเทศตำ่ง ๆ ในทวีปยโุรป - กลุม่กิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม และภตัตำคำร 
 
ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์- กลุม่กิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม และธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
 
ประเทศสำธำรณรฐัมลัดีฟสแ์ละกลุม่ประเทศตะวนัออกกลำง - กลุม่กิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปำ และธุรกิจ 
ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
 
ประเทศสำธำรณรฐัประชำชนจีน - กิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ธุรกิจสปำ และธุรกิจอสงัหำริมทรพัย์
เพื่อขำย 
 
กลุม่ประเทศละตินอเมรกิำ - กลุม่กิจกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม 
 
อื่น ๆ - กิจกรรมหลกัคือ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปำและธุรกิจขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศอื่น ๆ ที่กลุ่มกิจกำรด ำเนินงำนอยู่คือ 
ประเทศศรลีงักำ ประเทศเวียดนำม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศตำ่ง ๆ ในทวีปแอฟรกิำใต ้เป็นตน้ 
 

11 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินสดในมือ 231,460,302 449,424,590 629,324 189,042 
เงินฝำกธนำคำร 24,756,653,857 12,288,550,950 9,444,705,040 301,995,060 

เงินฝำกประจ ำ (อำยไุม่เกิน 3 เดอืน) 1,200,001,018 592,845,795 1,200,001,018 - 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 26,188,115,177 13,330,821,335 10,645,335,382 302,184,102 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 อตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้ริงเฉลี่ยของเงินฝำกประจ ำคือ อตัรำรอ้ยละ 0.4 ต่อปี และครบก ำหนดภำยใน 
3 เดือน (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 3.8 ต่อปี และครบก ำหนดภำยใน 3 เดือน) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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12 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น - ยอดรวม 3,999,583,278 7,077,631,596 3,732,787 14,512,279 

หกั  ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (822,491,590) (420,000,909) (796,387) (92,352) 

ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น - สทุธิ 3,177,091,688 6,657,630,687 2,936,400 14,419,927 
สว่นของลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว     
   ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - สทุธิ 3,512,996,812 3,301,521,326 - - 
สว่นของลกูหนีส้ญัญำเช่ำ     
   ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - สทุธิ 562,217,233 - - - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยลว่งหนำ้ 900,247,941 1,104,857,750 16,463,456 9,472,333 
ลกูหนีอ้ื่น 3,218,970,654 3,501,144,443 9,724,062 28,105,125 
ลกูหนีกิ้จกำรที่เก่ียวขอ้งกนั - สทุธิ  
   (หมำยเหต ุ19) 914,369,353 988,862,784 4,749,142,534 1,574,299,018 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 12,285,893,681 15,554,016,990 4,778,266,452 1,626,296,403 

 
ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม สำมำรถวิเครำะหต์ำมอำยหุนีท้ี่คำ้งช ำระไดด้งันี ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 2,303,638,682 4,805,122,447 3,412,957 13,964,164 
คำ้งช ำระ     
   นอ้ยกว่ำ 90 วนั 1,021,142,419 1,681,115,545 12,786 46,223 
   91 ถึง 180 วนั 186,661,132 256,897,807 950 196,802 
   181 ถึง 365 วนั 234,876,760 149,897,257 3,688 3,879 

   มำกกว่ำ 365 วนั 253,264,285 184,598,540 302,406 301,211 

ลกูหนีก้ำรคำ้ – กิจกำรอื่น - ยอดรวม 3,999,583,278 7,077,631,596 3,732,787 14,512,279 

หกั  ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (822,491,590) (420,000,909) (796,387) (92,352) 

ลกูหนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น - สทุธิ 3,177,091,688 6,657,630,687 2,936,400 14,419,927 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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12 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น (ตอ่) 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ไม่หมุนเวียน     
ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว 2,355,049,751 3,467,516,612 - - 
หกั  รำยไดด้อกเบีย้รอกำรรบัรู ้ (192,138,069) (256,337,188) - - 

หกั  ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (870,373,147) (123,486,395) - - 

ลกูหนีก้ำรคำ้ตำมสญัญำระยะยำว - สทุธิ 1,292,538,535 3,087,693,029  - 
ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำ 945,487,414 - - - 

ลกูหนีกิ้จกำรที่เก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ19) - - 241,557,170 - 

รวมลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 2,238,025,949 3,087,693,029 241,557,170 - 

 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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13 สินทรัพยแ์ละหนีสิ้นทำงกำรเงนิ 
 
สินทรัพยแ์ละหนีสิ้นทำงกำรเงนิสำมำรถวิเครำะหว์ธิีกำรประเมินมูลค่ำยุตธิรรมดังนี ้
 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

 มูลค่ำ
ยุตธิรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

 
 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบัญชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยุตธิรรม 

มูลค่ำ
ยุตธิรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

 
 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบัญชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยุตธิรรม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สินทรัพยห์มุนเวียน           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 26,188 26,188 26,188 - - 13,331 13,331 13,331 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น  - - 13,328 13,328 13,328 - - 16,568 16,568 16,568 
หกั: ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - - (1,042) (1,042) (1,042) - - (912) (912) (912) 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน 136 - - 136 136 486 - - 486 486 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น - - 3,671 3,671 3,671 - - 2,665 2,665 2,665 
           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน           
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น - - 3,108 3,108 3,108 - - 4,485 4,485 4,485 
หกั: ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - - (870) (870) (870) - - (850) (850) (850) 
เงินใหกู้ย้ืมกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั - - 5,485 5,485 5,485 - - 5,678 5,678 5,678 
หกั: ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - - (284) (284) (284) - - (284) (284) (284) 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน 324 236 - 560 560 3,436 - - 3,436 3,436 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน           
- เงินลงทนุระยะยำว 73 110 - 183 183 70 122 - 192 192 
- สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น - - 3,183 3,183 3,183 - - 3,352 3,352 3,352 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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13 สินทรัพยแ์ละหนีสิ้นทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

 มูลค่ำ
ยุตธิรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

 
 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบัญชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยุตธิรรม 

มูลค่ำ
ยุตธิรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

 
 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบัญชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยุตธิรรม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

หนีสิ้นหมุนเวียน           
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและ 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
- 

 
- 

 
140 

 
140 

 
140 

 
- 

 
- 

 
300 

 
300 

 
300 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น - - 15,310 15,310 15,310 - - 19,357 19,357 19,357 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
   ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   

 
- 

 
- 

 
1,706 

 
1,706 

 
1,706 

 
- 

 
- 

 
5,660 

 
5,660 

 
5,660 

หุน้กูส้ว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 4,596 4,596 4,596 - - 4,000 4,000 4,000 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย    - - 430 430 430 - - 1,860 1,860 1,860 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 964 80 - 1,044 1,044 9 - - 9 9 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน - - 4,874 4,874 4,874 - - 3,466 3,466 3,466 
           
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน           
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 70,098 70,098 70,098 - - 39,011 39,011 39,011 
หุน้กู ้           
- รบัรูผ้่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ 11,665 - - 11,665 11,665 - - - - - 
- รบัรูด้ว้ยรำคำทนุตดัหน่ำย - - 48,134 48,134 48,134 - - 63,376 63,376 63,376 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 3,195 298 - 3,493 3,493 883 - - 883 883 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน - - 3,026 3,026 3,026 - - 3,232 3,232 3,232 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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13 สินทรัพยแ์ละหนีสิ้นทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

 มูลค่ำ
ยุตธิรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

 
 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบัญชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยุตธิรรม 

มูลค่ำ
ยุตธิรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

 
 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบัญชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยุตธิรรม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

สินทรัพยห์มุนเวียน           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 10,645 10,645 10,645 - - 302 302 302 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น  - - 4,783 4,783 4,783 - - 1,706 1,706 1,706 
หกั: ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - - (5) (5) (5) - - (5) (5) (5) 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน 136 - - 136 136 486 - - 486 486 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น - - 80 80 80 - - 42 42 42 
           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน           
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น - - 242 242 242 - - - - - 
เงินใหกู้ย้ืมกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั - - 127,012 127,012 127,012 - - 113,868 113,868 113,868 
สินทรพัยอ์นพุนัธท์ำงกำรเงิน 324 236 - 560 560 3,436 - - 3,436 3,436 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน           
- เงินลงทนุระยะยำวอื่น - 21 - 21 21 - 24 - 24 24 
- สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น - - 15 15 15 - - 11 11 11 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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13 สินทรัพยแ์ละหนีสิ้นทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

 มูลค่ำ
ยุตธิรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

 
 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบัญชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยุตธิรรม 

มูลค่ำ
ยุตธิรรม 
ผ่ำนก ำไร 

หรือขำดทุน 

มูลค่ำ
ยุตธิรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุน 
เบด็เสร็จอื่น 

 
 

รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

 
 

รวมรำคำ 
ตำมบัญชี 

 
 

มูลค่ำ 
ยุตธิรรม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

หนีสิ้นหมุนเวียน           
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและ 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
300 

 
300 

 
300 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น - - 682 682 682 - - 712 712 712 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั - - 5,379 5,379 5,379 - - 4,339 4,339 4,339 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
   ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,935 

 
2,935 

 
2,935 

หุน้กูส้ว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 4,596 4,596 4,596 - - 4,000 4,000 4,000 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 964 - - 964 964 9 - - 9 9 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน - - 33 33 33 - - 22 22 22 
           
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน           
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 25,352 25,352 25,352 - - 16,269 16,269 16,269 
หุน้กู ้ - - 46,666 46,666 46,666 - - 51,056 51,056 51,056 
หนีส้ินอนพุนัธท์ำงกำรเงิน 3,167 298 - 3,465 3,465 788 - - 788 788 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน - - 6 6 6 - - 5 5 5 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
 

89 

13 สินทรัพยแ์ละหนีสิ้นทำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 

รำยกำรทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ล้ำนบำท 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ล้ำนบำท 

ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ล้ำนบำท 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ล้ำนบำท 
     

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกมลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุใน 
ตรำสำรทนุที่วดัมลูค่ำดว้ย FVOCI (พ.ศ. 2562:  
จำกเงินลงทนุเผื่อขำย) 

 
 

-                      

 
 

(2) 

 
 

- 

 
 

(1) 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกมลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุใน 
ตรำสำรทนุที่วดัมลูค่ำดว้ย FVPL (พ.ศ. 2562:  
เงินลงทนุทั่วไป) 

 
 

3 

 
 

- 

 
 

11 

 
 

- 
รบัรูเ้งินปันผลรบัจำกเงินลงทนุในตรำสำรทนุที่วดัมลูค่ำ 
ดว้ย FVOCI ในก ำไรหรอืขำดทนุ 

    

 - จำกเงินลงทนุที่ยงัคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี 1 - 2 - 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ล้ำนบำท 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ล้ำนบำท 

ก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ล้ำนบำท 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

ล้ำนบำท 
     

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกมลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุใน 
ตรำสำรทนุที่วดัมลูค่ำดว้ย FVOCI (พ.ศ. 2562:  
จำกเงินลงทนุเผื่อขำย) 

 
 

- 

 
 

(2) 

 
 

- 

 
 

(1) 
รบัรูเ้งินปันผลรบัจำกเงินลงทนุในตรำสำรทนุที่วดัมลูค่ำ 
ดว้ย FVOCI ในก ำไรหรอืขำดทนุ 

    

 - จำกเงินลงทนุที่ยงัคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี 1 - 2 - 
 

การซือ้และขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนทีส่  าคญัระหวา่งปี 
 

ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2563 กลุม่กิจกำรและบรษัิทไมม่ีรำยกำรซือ้และขำยหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 
 

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้ส ำหรับปี 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบริษัทรบัรูก้ำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย
ตำมที่เปิดเผยไวใ้นหมำยเหต ุ5 ส ำหรบัเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั และหมำยเหต ุ7 ส ำหรบัลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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14 สินค้ำคงเหลือ  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

อำหำรและเครื่องดื่ม 469,543,708 564,876,219 1,747,073 2,954,139 
สินคำ้ส ำเรจ็รูป (สทุธิจำกค่ำเผ่ือ) 1,426,096,992 1,878,143,114 81,299 89,602 
วตัถดุิบ (สทุธิจำกคำ่เผ่ือ) 1,253,891,445 1,001,325,894 - - 
งำนระหวำ่งท ำ  12,561,953 13,852,529 - - 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 113,428,290 221,244,116 - - 

วสัดสุิน้เปลืองและอื่น ๆ  407,085,304 459,689,269 1,359,402 1,411,961 

รวมสินคำ้คงเหลือ 3,682,607,692 4,139,131,141 3,187,774 4,455,702 

 
ตน้ทนุของสินคำ้คงเหลือที่รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยและรวมอยู่ในตน้ทนุขำยเป็นจ ำนวน 10,968 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 15,299 ลำ้นบำท) 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรบนัทึกค่ำสินคำ้ลำ้สมยัและเสียหำยในงบก ำไรขำดทนุเป็นจ ำนวน 124 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 
14 ลำ้นบำท) 

 
15 ทีด่นิและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพยเ์พือ่ขำย  

 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

อสงัหำริมทรพัยเ์พื่ออยูอ่ำศยั 1,919,150,021 1,293,988,105 

สถำนที่พกัผอ่นโดยแบง่เวลำ 38,506,000 133,801,858 

รวมที่ดินและโครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อขำย 1,957,656,021 1,427,789,963 

 
ต้นทุนของที่ดินและโครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยที่รับรูเ้ป็นต้นทุนขำยในระหว่ำงปี เป็นจ ำนวน 467 ล้ำนบำท  
(พ.ศ. 2562 : 2,032 ลำ้นบำท) 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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16 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีรอขอคืน 3,187,754,120 2,325,393,686 58,572,531 40,924,017 
เงินมดัจ ำ 38,220,936 49,403,237 - - 
เงินจ่ำยลว่งหนำ้ 9,943,617 7,262,074 - - 
เงินใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทอื่นที่ถึงก ำหนดช ำระ     
   ภำยในหนึ่งปี 102,071,305 86,153,450 20,451,944 - 

อื่น ๆ 332,630,499 197,100,474 676,695 1,183,081 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 3,670,620,477 2,665,312,921 79,701,170 42,107,098 

 
17 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่อืไวเ้พือ่ขำย 

 
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินของกลุม่ที่จ  ำหน่ำยที่จดัประเภทไวเ้พื่อขำยมีรำยละเอียด ดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 3,959,581,172 354,007,894 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 84,961,874 - 
เงินลงทนุ - 1,125,989,442 

อื่น ๆ 98,665,242 1,720,286 

รวมสินทรพัย ์ 4,143,208,288 1,481,717,622 
   

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 100,697,832 87,161,162 
เงินกูย้ืมระยะยำว 326,301,637 - 

อื่น ๆ 194,286,633 - 

รวมหนีส้ิน 621,286,102 87,161,162 

 
ขำดทนุที่เก่ียวขอ้งกบัสว่นกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิเป็นจ ำนวน 2.4 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : ก ำไร 1.7 ลำ้นบำท) 
 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที่ถือไวเ้พื่อขำยระหว่ำงปีถูกวัดมูลค่ำโดยใชมู้ลค่ำที่ต  ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกับมูลค่ำยุติธรรม  
หกัตน้ทนุในกำรขำยเมื่อมีกำรจดัประเภทใหม่ กำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมเป็นกำรวดัมลูค่ำที่ไม่เกิดขึน้เป็นประจ ำโดยใชว้ิธีเปรยีบเทียบ
รำคำตลำด 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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18 เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินลงทนุในบรษัิทย่อย - - 8,102,339,365 8,071,408,665 
เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 8,413,477,152 6,359,569,618 2,787,458,871 2,783,765,824 

สว่นไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 2,437,174,867 2,614,326,059 - - 

รวมเงินลงทนุในบริษัทย่อย บรษัิทรว่ม     

   และสว่นไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 10,850,652,019 8,973,895,677 10,889,798,236 10,855,174,489 

 
ก) เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย  
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

วนัที่ 1 มกรำคม 8,071,408,665 6,171,579,290 
ลงทนุเพิ่ม 80,930,700 1,899,829,375 

ลดเงินลงทนุจำกกำรช ำระบญัชีของบรษัิทย่อย (50,000,000) - 

วนัที่ 31 ธนัวำคม 8,102,339,365 8,071,408,665 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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18 เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
บรษัิทย่อยที่ถกูถือหุน้ทำงตรงโดยบรษัิท มีดงันี ้
 
 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

   

สัดสว่นของกำรถอืหุน้ 
โดยบริษัท 
(ร้อยละ) 

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

     

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



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

   

สัดสว่นของกำรถอืหุน้ 
โดยบริษัท 
(ร้อยละ) 

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

     

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

โรงเรยีนกำรบรหิำร 
จดักำรโรงแรม 

ประเทศไทย 100 100 

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

จ ำหน่ำยสินคำ้ ประเทศไทย 91.4(3) 91.4(3) 

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

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

 
(2) สดัสว่นกำรถือหุน้ รอ้ยละ 27.8 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MHG อีกรอ้ยละ 72.2 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบรษัิทย่อย 
(3) สดัสว่นกำรถือหุน้ รอ้ยละ 91.4 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MINOR อีกรอ้ยละ 8.6 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบรษัิทย่อย 
(4) สดัสว่นกำรถือหุน้ รอ้ยละ 96.9 เป็นกำรถือหุน้ทำงตรงใน MHGP อีกรอ้ยละ 3.1 เป็นกำรถือหุน้ทำงออ้มผ่ำนบรษัิทย่อย 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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18 เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

บรษัิทภำยใตบ้รษัิทยอ่ยที่ส  ำคญัที่ไม่ไดถ้กูถือหุน้ทำงตรงที่รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม มีดงัต่อไปนี ้ 
 

 งบกำรเงนิรวม 

   

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกจิกำร  

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

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

MHG Continental Holding (Singapore) ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศสิงคโปร ์ 100 100 
   Pte. Ltd.     
Lodging Management (Mauritius)  บรหิำรโรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
   Limited  มอรเิชียส   
Minor Hotel Group MEA DMCC บรหิำรโรงแรม ประเทศสหรฐั 100 100 
  อำหรบัเอมิเรตส ์   
NH Hotel Group S.A.  
   และบรษัิทย่อย(1) 

โรงแรม ประเทศในทวีปยโุรป 
และละตินอเมรกิำ 

94.1 
 

94.1  

Minor Hotels Portugal, S.A. 
   และบรษัิทย่อย 

โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 
โปรตเุกส 

100 
 

100  

บรษัิท รำชด ำร ิลอดจจ์ิง้ จ ำกดั  โรงแรมและขำย
อสงัหำรมิทรพัย ์

ประเทศไทย  100 
 

100  

บรษัิท สเวนเซน่ส ์(ไทย) จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท ไมเนอร ์ชีส จ ำกดั ผลิตและขำยชีส ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท ไมเนอร ์แดรี่ จ ำกดั ผลิตและขำยไอศกรมี ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท ไมเนอร ์ดีคิว จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท เบอรเ์กอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 97 97 
บรษัิท เอส แอล อำร ์ที จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 100 100 
Over Success Enterprise  ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสำธำรณรฐั 100 100 
   Pte. Ltd. และบริษัทย่อย  ประชำชนจีน   
Minor Food Group (Singapore)  ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 92 92 
   Pte. Ltd. และบริษัทย่อย     
Oaks Hotels & Resorts Limited  บรหิำรดำ้นที่พกัอำศยั ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   (“OAKS”) และบรษัิทย่อย  และประเทศนิวซีแลนด ์   
Minor DKL Food Group Pty. Ltd.   ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
  และประเทศนิวซีแลนด ์   
บรษัิท ไมเนอร ์ฟู้ด โฮลดิง้ จ ำกดั ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศไทย 100 100 
 

(1) NH Hotel Group S.A. ไดเ้ปิดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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18 เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

 งบกำรเงนิรวม 

   

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกจิกำร  

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

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

บรษัิทย่อยของ Minor DKL Food Group Pty. Ltd.    
Espresso Pty. Ltd. ลงทนุใน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
 อสงัหำรมิทรพัย ์    
The Coffee Club Investment Pty. Ltd. เจำ้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club Franchising ธุรกิจแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Company Pty. Ltd.     
The Coffee Club (Technology) Pty. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
First Avenue Company Pty. Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศออสเตรเลีย - 100 
Minor DKL Construction Pty. Ltd. บรหิำรจดักำร ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Minor DKL Management Pty. Ltd. บรหิำรจดักำร ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Minor DKL Stores Pty. Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Nomad Coffee Group Pty. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
     
บรษัิทย่อยของ Espresso Pty. Ltd.     
The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd. ลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd. ลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club Properties (NSW) ลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Pty. Ltd.     



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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18 เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

 งบกำรเงนิรวม 

   

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกจิกำร  

(ร้อยละ) 
  จัดตัง้ขึน้ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

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

บรษัิทย่อยของ Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd.    
Ribs and Rumps Operating   ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม   ประเทศออสเตรเลีย - 100 
   Company Pty. Ltd.     
Ribs and Rumps Properties Pty. Ltd.  ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย - 100 
Ribs and Rumps International Pty. Ltd.  ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย - 100 
Ribs and Rumps System Pty. Ltd.        เจำ้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลีย - 100 
     
บรษัิทย่อยของ Minor DKL Stores Pty. Ltd.    
TCC Operations Pty. Ltd.   ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
TGT Operations Pty. Ltd.   ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     
บรษัิทย่อยของ The Coffee Club Investment Pty. Ltd.    
The Coffee Club Pty. Ltd. (as trustee       เจำ้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   for The Coffee Club Unit Trust)     
     
บรษัิทย่อยของ The Coffee Club Pty. Ltd (as trustee for the Coffee Club Unit Trust)  
The Coffee Club (International) Pty. Ltd.        เจำ้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     
บรษัิทย่อยของ The Coffee Club (International) Pty. Ltd..   

The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd.       เจำ้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd.       เจำ้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd.       เจำ้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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18 เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

 งบกำรเงนิรวม 

   

สัดสว่นในสว่นได้เสีย 
ของกลุ่มกิจกำร  

(ร้อยละ) 

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

   

บรษัิทย่อยของ Nomad Coffee Group Pty. Ltd.   
Veneziano Coffee Roasters  ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   Holdings Pty. Ltd.     
Coffee Hit Holdings Pty. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Nomad Coffee management Pty. Ltd. บรหิำรจดักำร ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Inigo Montoya Limited ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศนิวซีแลนด ์ 70 70 
     
บรษัิทย่อยของ Inigo Montoya Limited     
Flight Coffee Limited ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 
The Hanger Limited ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 
Good Time Gang Limited ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศนิวซีแลนด ์ 100 100 
     
บรษัิทย่อยของ Veneziano Coffee Roasters Holdings Pty. Ltd.   
Veneziano (SA) Pty Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 57.5 57.5 
Veneziano Coffee Roasters Pty. Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Veneziano Coffee Assets Pty. Ltd. ลงทนุในสนิทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Black Bag Roasters Pty Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Nitro Coffee Pty. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศออสเตรเลีย 70 70 
     
บรษัิทย่อยของ Coffee Hit Holdings Pty. Ltd.   
Coffee Hit System Pty. Ltd.       เจำ้ของแฟรนไชส ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Coffee Hit Properties Pty. Ltd. ลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
     
บรษัิทย่อยของ บรษัิท ไมเนอร ์ฟู้ด โฮลดิง้ จ ำกดั     

บรษัิท ชิคเกน้ ไทม ์จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 100 100 
บรษัิท สพนูฟลู (ประเทศไทย) จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 70 - 

 
กลุ่มกิจกำรไดใ้ชหุ้น้ของบริษัทย่อยและอสงัหำริมทรพัยข์องโรงแรม รำคำตำมบญัชีประมำณ 12,514 ลำ้นบำท เพื่อเป็น
หลกัประกนัส ำหรบัเงินกูย้ืมและกำรท ำหนำ้ที่ผูค้  ำ้ประกนัหุน้กูโ้ดยสถำบนักำรเงินตำมที่เปิดเผยในหมำยเหต ุ25 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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18 เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

กำรเปลี่ยนแปลงที่ส  ำคญัของเงินลงทนุในบริษัทย่อยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 
 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรไดเ้ขำ้ซือ้กิจกำรของ Spoonful Pte. Ltd. และบริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) 
จ ำกดั รำยละเอียดอธิบำยไวใ้นหมำยเหต ุ40 

 

- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรไดเ้ข้ำซือ้กิจกำรของ Roco Hospitality Group S.r.l, New York Palace Kft 
และ AGAGA s.r.o. รำยละเอียดอธิบำยไวใ้นหมำยเหต ุ40 

 

- ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กำรช ำระบัญชีของบริษัท ไมเนอร ์โกลบอล โซลชูั่น จ ำกัด (“MGS”) ไดเ้สร็จสิน้ลง บริษัท 
ตดัจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบรษัิทย่อยที่รำคำทนุจ ำนวน 50 ลำ้นบำท และไดร้บัคืนหุน้สำมญัของบรษัิท ไมเนอร ์โฮเทล 
กรุ๊ป จ ำกดั (“MHG”) ซึ่งถือโดย MGS จ ำนวน 779,305 หุน้ คิดเป็นมลูค่ำสินทรพัยส์ทุธิจ ำนวน 78 ลำ้นบำท ท ำให้
สดัส่วนกำรลงทนุของบรษัิทเพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 27.8 เป็นรอ้ยละ 100 

 

ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรับบริษัทย่อย 
 

รำยละเอียดด้ำนล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยแต่ละรำยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคุม  
ที่มีสำระส ำคญัต่อกลุม่กิจกำร ตวัเลขที่เปิดเผยแตล่ะบรษัิทย่อย เป็นตวัเลขก่อนตดัรำยกำรระหวำ่งกนั 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยสรุป 
 

 ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

 NH Hotel Minor DKL Food  

 Group S.A. Group Pty. Ltd. รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

ส่วนทีห่มุนเวียน    
สินทรพัย ์ 16,064 1,210 17,274 

หนีส้ิน 19,287 1,043 20,330 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนสุทธิ (3,223) 167 (3,056) 
    

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน    
สินทรพัย ์ 146,156 3,285 149,441 

หนีส้ิน 111,389 2,814 114,203 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนสุทธิ 34,767 471 35,238 
    

สินทรัพยสุ์ทธ ิ 31,544 638 32,182 
    

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุม 7,086 1,076 8,162 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรุป 
 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

 NH Hotel Minor DKL Food  
 Group S.A. Group Pty. Ltd. รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

รำยได ้ 18,950 2,085 21,035 

ก ำไร (ขำดทนุ) หลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (13,765) 82 (13,683) 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวม (13,765) 82 (13,683) 
    

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวมสว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สีย    

   ที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุ (967) 31 (936) 

 
งบกระแสเงินสดโดยสรุป 
 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

 NH Hotel Minor DKL Food  
 Group S.A. Group Pty. Ltd. รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (8,344) 338 (8,006) 
เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) ในกิจกรรมลงทนุ (8,703) (171) (8,874) 

เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกิจกรรมจดัหำเงิน 19,119 (80) 19,039 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 2,072 87 2,159 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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18 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

ข) เงนิลงทุนในบรษัิทร่วม 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 บำท บำท บำท บำท 
     

วนัที่ 1 มกรำคม 6,359,569,618 7,159,591,855 2,783,765,824 2,779,663,176 
ลงทนุเพิ่ม 1,090,160,763 4,867,780 3,693,047 4,102,648 
โอนมำจำกบญัชีอื่น 1,224,618,622 - - - 
สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ)     
   จำกเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม (329,425,281) 984,928,899 - - 
เงินปันผลรบั (159,900,812) (1,432,045,636) - - 
กำรดอ้ยค่ำ - (352,714,715) - - 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 228,454,242 (5,058,565) - - 

วนัที่ 31 ธนัวำคม 8,413,477,152 6,359,569,618 2,787,458,871 2,783,765,824 
 

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม มีดงัต่อไปนี ้
 งบกำรเงนิรวม 

  
 
 

สัดส่วนในส่วนได้เสีย 
ของกลุ่มกจิกำร  

(ร้อยละ) 
   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

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

Arabian Spa (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปำ ประเทศสหรฐั 49 49 
  อำหรบัเอมิเรตส ์   
Eutopia Private Holding Limited  โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
  มลัดีฟส ์   
Tanzania Tourism and Hospitality ลงทนุในบริษัทอื่น หมู่เกำะบรติิช เวอรจ์ิน 50 50 
   Investment Limited     
Zanzibar Tourism and Hospitality ลงทนุในบริษัทอื่น หมู่เกำะบรติิช เวอรจ์ิน 50 50 
   Investment Limited     
Sizzler China Pte. Ltd.       เจำ้ของแฟรนไชส ์ ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 
บรษัิท ซเีลค เซอรว์ิส พำรท์เนอร ์จ ำกดั ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 51(1) 51(1) 
Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนำม 30.4 30.4 
บรษัิท ซูม่ำ กรุงเทพ จ ำกดั ขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม ประเทศไทย 51(2) 51(2) 

 

(1) กลุ่มกิจกำรไม่มีอ  ำนำจควบคุมเหนือบริษัท ซีเลค เซอรว์ิส พำรท์เนอร ์จ ำกัด แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรถือหุน้ในบริษัท
ดังกล่ำวในอัตรำรอ้ยละ 51 จึงถือว่ำบริษัทดังกล่ำวเป็นบริษัทร่วมและใชว้ิธีส่วนได้เสียในกำรบันทึกเงินลงทุน  
ในบริษัทดงักลำ่วในงบกำรเงินรวม 

(2) สดัส่วนของกำรถือหุน้ในบริษัท ซูม่ำ กรุงเทพ จ ำกดั เท่ำกบัรอ้ยละ 51 กลุม่กิจกำรมีสิทธิออกเสียงเพียงรอ้ยละ 35 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงนิรวม 

   
สัดสว่นในสว่นได้เสีย 

ของกลุ่มกิจกำร  
(ร้อยละ) 

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

     

บรษัิท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 35.9 35.9 
   (มหำชน)      
Rani Minor Holding Limited โรงแรม ประเทศสหรฐั 25 25 
  อำหรบัเอมิเรตส ์   
Serendib Hotels PLC โรงแรม ประเทศศรลีงักำ 25 25 
MHG Lesotho (Proprietary)  โรงแรม ประเทศเลโซโท 46.9 46.9 
   Limited     
บรษัิท นำยณ ์แอนด ์อำรจี์พี  ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย 40 40 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั      
Breadtalk Group Limited ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ - 14.2(3) 
BTG Holding Company Pte. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศสิงคโปร ์ 25.1 - 
Cardamom Tented Camp Co., Ltd. โรงแรม ประเทศกมัพชูำ 35 35 
Borakay Beach, S.L. โรงแรม ประเทศรำชอำณำจกัร 50 50 
  สเปน   
Consorcio Grupo Hotelero T2, โรงแรม ประเทศสหรฐัเม็กซิโก 10 10 
   S.A. de C.V.     
Hotelera del Mar, S.A. โรงแรม ประเทศสำธำรณรฐั 20 20 
  อำรเ์จนตินำ   
Inmobiliaria 3 Poniente, S.A. De C.V. โรงแรม ประเทศสหรฐัเม็กซิโก 27 27 
Mil Novecientos Doce, S.A. de C.V. โรงแรม ประเทศสหรฐัเม็กซิโก 25 25 
Sotocaribe SI โรงแรม ประเทศรำชอำณำจกัร 35.5 35.5 
  สเปน   

 
(3) สดัส่วนของกำรถือหุน้ในบรษัิท Breadtalk Group Limited เท่ำกบัรอ้ยละ 14.2 อย่ำงไรก็ตำม กลุม่กิจกำรมีอิทธิพล

อย่ำงมีสำระส ำคญัในบริษัทรว่มดงักลำ่ว 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   สัดส่วนกำรถอืหุน้ 
   (ร้อยละ)  

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

     

บรษัิท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท  ขำยอำหำรและ ประเทศไทย 35.9 35.9 
   จ ำกดั (มหำชน) เครื่องดื่ม    
 
กำรเปลี่ยนแปลงที่ส  ำคญัของเงินลงทนุในบริษัทรว่มส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 
 
- ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 BTG Holding Company Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของกลุ่มกิจกำรเสร็จสิน้กำรท ำ 

ค ำเสนอซือ้หุน้ทั้งหมดโดยสมัครใจอย่ำงมีเง่ือนไขดว้ยเงินสดของ Breadtalk Group Limited ท ำใหก้ลุ่มกิจกำร  
มีสัดส่วนกำรถือหุ้นเพิ่มในบริษัท Breadtalk Group Limited ผ่ำนบริษัท BTG Holding Company Pte. Ltd.  
จำกรอ้ยละ 14.2 เป็นรอ้ยละ 25.1 ทัง้นีก้ำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วไม่กระทบต่อกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

 
- ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรไดม้ีกำรจัดประเภทจำกสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนที่ถือไว้

เพื่อขำยที่เก่ียวกับ  Sotocaribe Sl เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมมูลค่ำ  1,245 ล้ำนบำท โดยมีสัดส่วนกำรลงทุน 
รอ้ยละ 35.5 

 
ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปของบริษัทร่วม 
 
ขอ้มูลถัดไปไดแ้สดงขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุป ส ำหรบับริษัทร่วมที่มีสำระส ำคัญกับกลุ่มกิจกำร ขอ้มูลทำงกำรเงินนี ้
ปฏิบตัิตำมวิธีสว่นไดเ้สีย ซึง่รวมกำรปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรบญัชีของกลุม่กิจกำร   
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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18 เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิโดยสรุป 
 
 ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

 

บริษัท เอส แอนด ์ 
พ ีซนิดเิคท จ ำกัด 

(มหำชน) 
BTG Holding 

Company Pte. Ltd. รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

สินทรัพยห์มุนเวียน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 577 2,372 2,949 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  971 2,118 3,089 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 1,548 4,490 6,038 
    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,841 25,238 29,079 
    

สินทรัพยร์วม 5,389 29,728 35,117 

    

หนีสิ้นหมุนเวียน    
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 647 2,367 3,014 
หนีส้ินทำงกำรเงนิ 89 2,119 2,208 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  550 6,031 6,581 

หนีสิ้นหมุนเวียนรวม 1,286 10,517 11,803 
    

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
หนีส้ินทำงกำรเงนิ 93 5,136 5,229 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 1,615 4,863 6,478 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนรวม 1,708 9,999 11,707 
    

หนีสิ้นรวม 2,994 20,516 23,510 
    

สินทรัพยสุ์ทธ ิ 2,395 9,212 11,607 

 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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18 เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
ณ วันที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ที่ ถือโดย  
กลุ่มกิจกำรค ำนวณตำมรำคำที่ประกำศโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจ ำนวน 2,256 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 
จ ำนวน 2,762 ลำ้นบำท)  
 
ทัง้นีบ้รษัิทอื่นเป็นบรษัิทจ ำกดัและหุน้ของบรษัิทเหลำ่นีไ้ม่มีรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำด 
 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็โดยสรุป 
 
 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

 

บริษัท เอส แอนด ์พ ี
ซินดเิคท จ ำกัด 

(มหำชน) 

 
BTG Holding 

Company Pte. Ltd. รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

รำยได ้ 5,199 10,411 15,610 
    

ก ำไร (ขำดทนุ) หลงัภำษี 
   จำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง 182 (672) (490) 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่น 3 14 17 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวม 185 (658) (473) 
    

เงินปันผลไดร้บัจำกบรษัิทรว่ม 100 - 100 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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18 เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุป 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงินโดยสรุปกบัรำคำตำมบญัชีของสว่นไดเ้สียในบรษัิทรว่ม 
 
 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

 

บริษัท เอส แอนด ์พ ี
ซินดเิคท จ ำกัด 

(มหำชน) 

 
BTG Holding 

Company Pte. Ltd. รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

สรุปข้อมูลทำงกำรเงนิ    
สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2,536 - 2,536 
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบญัชี (45) - (45) 
กำรออกหุน้สำมญั - 9,844 9,844 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิส ำหรบังวด 182 (672) (490) 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจำ้ของ 3 26 29 
ผลตำ่งอตัรำแลกเปลี่ยน - 14 14 

จ่ำยเงินปันผล (281) - (281) 

สินทรพัยส์ทุธิ  2,395 9,212 11,607 

สดัส่วนในส่วนไดเ้สียของกลุม่กิจกำร รอ้ยละ 35.9 รอ้ยละ 25.1  

สว่นไดเ้สียในบรษัิทรว่ม  861 2,312 3,173 

ค่ำควำมนิยม 2,099 - 2,099 

รำคำตำมบญัชี 2,960 2,312 5,272 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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18 เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
บริษัทร่วมทีแ่ต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ 
 
นอกเหนือจำกส่วนไดเ้สียในบริษัทรว่มดงักล่ำวขำ้งตน้ กลุ่มกิจกำรยงัมีส่วนไดเ้สียในบรษัิทรว่มที่แต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั
อีกจ ำนวนหนึ่ง ซึง่ไดบ้นัทกึเงินลงทนุโดยใชว้ิธีสว่นไดเ้สีย 
 
 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบรษัิทรว่มซึง่กลุม่กิจกำรบนัทกึบญัชี  
   ตำมวิธีสว่นไดเ้สียแต่ละรำยที่ไมม่ีสำระส ำคญั 3,141 
จ ำนวนรวมของสว่นแบง่ในบริษัทรว่ม :  

   ก ำไร (ขำดทนุ) หลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง (328) 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวม (328) 

 
ค) ส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ  

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

วนัที่ 1 มกรำคม 2,614,326,059 2,801,463,271 - - 
ลงทนุเพิ่ม 16,230,807 29,336,893 - - 
กำรเปลี่ยนสถำนะเป็นเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย (56,408,782) - - - 
จ ำหน่ำยเงินลงทนุ - (85,212,890) - - 
สว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุ     
   ในกิจกำรรว่มคำ้ (134,476,369) (157,419,666) - - 
กำรปรบัปรุงมลูคำ่ยตุิธรรม  - 55,487,531 - - 
เงินปันผลรบั - (25,000,000) - - 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (2,496,848) (4,329,080) - - 

วนัที่ 31 ธนัวำคม 2,437,174,867 2,614,326,059 - - 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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18 เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
กิจกำรรว่มคำ้ มีดงัต่อไปนี ้
 

 งบกำรเงนิรวม 

   
สัดส่วนในส่วนไดเ้สีย 

ของกลุ่มกิจกำร 

   (ร้อยละ) 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
จัดตัง้ขึน้ใน

ประเทศ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 

     

PH Resorts (Private) Ltd.  โรงแรม ประเทศศรลีงักำ 49.9 49.9 

MHG Deep Blue Financing บรหิำรจดักำร ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
  มอรเิชียส   

O Plus E Holdings Private Limited ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
  มลัดีฟส ์   

บรษัิท พีแคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ผลิตสว่นผสมอำหำร ประเทศไทย 49.9 49.9 
Liwa Minor Food & Beverage LLC ขำยอำหำรและ

เครื่องดื่ม 
ประเทศสหรฐั                            

อำหรบัเอมิเรตส ์
49 49 

Rani Minor Holding II Limited ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศสหรฐั 49 49 
  อำหรบัเอมิเรตส ์   

บรษัิท เอ็มเอสซี ไทย คซูีน จ ำกดั โรงเรยีนสอนท ำอำหำร ประเทศไทย 50 43.8 

บรษัิท เอ็มเอชจี เอ็นพำรค์  ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลอปเมน้ท ์จ ำกดั     

MHG Signity Assets Holding ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศสำธำรณรฐั 50 50 
   (Mauritius) Limited  มอรเิชียส   

บรษัิท ภทัรำ ฟำยน ์ไทยคซูีน จ ำกดั ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม สหรำชอำณำจกัร 50 50 

PT Wika Realty Minor Development โรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 50 50 

MHG GP Pte. Ltd. ลงทนุในบรษัิทอื่น ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
 

109 

18 เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

 งบกำรเงนิรวม 

   
สัดส่วนในส่วนไดเ้สีย 

ของกลุ่มกิจกำร 

   (ร้อยละ) 

บริษัท ประเภทธุรกิจ 
จัดตัง้ขึน้ใน

ประเทศ 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 

     

บรษัิท อวำดีนะ ฮิลส ์จ ำกดั ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 
บรษัิท ลำยนั ฮิลล ์เรสซิเด็นซ ์จ ำกดั ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 
บรษัิท ลำยนั บำงเทำ  ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย 50 50 
   ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั     
Plexus Maldives Private Limited  โรงแรม สำธำรณรฐัมลัดีฟส ์ 50 50 
บรษัิท เฮชแอนดเ์อ พำรค์ จ ำกดั โรงแรม ประเทศไทย 50 50 
บรษัิท อำรต์ ออฟ เบคกิง้ จ ำกดั ผลิตสว่นประกอบอำหำร ประเทศไทย 51(1) 51(1) 
Ya Hua International Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ - 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 
Le Kein Investment Co., Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 50 50 
City Donut Pte. Ltd. ขำยอำหำรและเครื่องดื่ม ประเทศสิงคโปร ์ 50 - 
บรษัิท เวอริตำ เอ็มเอ็ชจี จ ำกดั ธุรกิจบรกิำรดำ้นสขุภำพ ประเทศไทย 50 - 
 
(1) แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรถือหุน้ในบริษัทดังกล่ำวในรอ้ยละ 51 เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมร่วม ตำมที่ไดต้กลง 

ในสญัญำ ดงันัน้ จงึท ำใหบ้รษัิทดงักลำ่วยงัคงจดัประเภทเป็นกิจกำรรว่มคำ้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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18 เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
กำรเปลี่ยนแปลงที่ส  ำคญัของเงินลงทนุในกิจกำรรว่มคำ้ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 
 
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรไดล้งทุนเพิ่มในหุน้สำมญัของ Ya Hua International Pte. Ltd. (“Ya Hua”) จ ำนวน 
350,000 หุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 1 เหรียญสิงคโปร ์หรือเทียบเท่ำ 23 บำท สัดส่วนกำรลงทุนเพิ่มจำกรอ้ยละ 50 เป็น 
รอ้ยละ 100 เงินลงทนุใน Ya Hua เปลี่ยนสถำนะจำก “เงินลงทนุในกิจกำรรว่มคำ้” เป็น “เงินลงทนุในบริษัทย่อย” ณ วนัที่
กลุม่กิจกำรมีอ ำนำจควบคมุอย่ำงมีสำระสำคญัใน Ya Hua กลุม่กิจกำรไดป้รบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรมของเงินลงทนุนีแ้ละรบัรู ้
ขำดทุนจำกกำรปรบัปรุงมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน 56 ลำ้นบำทในงบก ำไรขำดทุนรวมส ำหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2563 
 
ภำระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่ำจเกิดขึน้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรร่วมค้ำ 
 
กลุม่กิจกำรไม่มีภำระผกูพนัและหนีส้ินที่อำจเกิดขึน้ซึง่เก่ียวขอ้งกบัสว่นไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ของกลุม่กิจกำร 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุปส ำหรับกิจกำรร่วมค้ำ 
 
ข้อมูลถัดไปได้แสดงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับกิจกำรร่วมค้ำที่ในควำมเห็นของผู้บริหำรมีสำระส ำคัญกับ  
กลุม่กิจกำร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ขอ้มลูทำงกำรเงินนีป้ฏิบตัิตำมวิธีสว่นไดเ้สีย ซึง่รวมกำรปรบัปรุงใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำยกำรบญัชีของกลุม่กิจกำร 
 
บรษัิททัง้หมดเป็นบรษัิทจ ำกดัและหุน้ของบรษัิทเหลำ่นีไ้ม่มีรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำด 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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18 เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิโดยสรุป 
 
 ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

 
PH Resorts 

(Private) Ltd. 

PT Wika  
Realty Minor 
Development   

 
รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

สินทรัพยห์มุนเวียน    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 107 15 122 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น (ไม่รวมเงินสด) 20 52 72 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 127 67 194 
    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 920 1,089 2,009 
    

สินทรัพยร์วม 1,047 1,156 2,203 

    

หนีสิ้นหมุนเวียน    
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 139 223 362 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น  6 1 7 

หนีสิ้นหมุนเวียนรวม 145 224 369 
    

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
หนีส้ินทำงกำรเงนิ 635 571 1,206 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 15 - 15 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนรวม 650 571 1,221 
    

หนีสิ้นรวม 795 795 1,590 
    

สินทรัพยสุ์ทธ ิ 252 361 613 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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18 เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป 
 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

 
PH Resorts 

(Private) Ltd. 

PT Wika  
Realty Minor 
Development   

 
รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
รำยได ้ 127 - 127 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ 38 - 38 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง (76) (1) (77) 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ (4) - (4) 

ก ำไร (ขำดทนุ) หลงัภำษี 
   จำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง (80) (1) (81) 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็อื่น (12) - (12) 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวม (92) (1) (93) 

 
กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุป 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหวำ่งขอ้มลูทำงกำรเงินโดยสรุปกบัรำคำตำมบญัชีของสว่นไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ 
 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

 

PH Resorts 
(Private) Ltd. 

PT Wika  
Realty Minor 
Development   

 
รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 344 362 706 
ขำดทนุในระหวำ่งปี (80) (1) (81) 

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจำ้ของ (12) - (12) 

สินทรพัยส์ทุธิ 252 361 613 

สว่นไดเ้สียในกำรรว่มคำ้ รอ้ยละ 50   รอ้ยละ 50  
รำคำตำมบญัชี 126 181 307 

ค่ำควำมนิยม 158 44 202 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 284 225 509 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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18 เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ตอ่) 
 
กิจกำรร่วมค้ำทีแ่ต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ 
 
นอกเหนือจำกส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ดงักล่ำวขำ้งตน้ กลุ่มกิจกำรยงัมีส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ที่แต่ละรำยไม่มี
สำระส ำคญัอีกจ ำนวนหนึ่ง ซึง่ไดบ้นัทกึเงินลงทนุโดยใชว้ิธีสว่นไดเ้สีย 
 
 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในกิจกำรรว่มคำ้ซึง่กิจกำร  
   บนัทกึบญัชีตำมวิธีสว่นไดเ้สียแต่ละรำยที่ไม่มีสำระส ำคญั 1,928 
จ ำนวนรวมของสว่นแบง่ในกิจกำรรว่มคำ้ :  

   ก ำไร (ขำดทนุ) หลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนตอ่เน่ือง (113) 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวม (113) 

 
19 รำยกำรค้ำกับบคุคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั  

 
กิจกำรและบุคคลที่ควบคมุบริษัทหรือถกูควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกบับริษัททัง้ทำงตรงหรือทำงออ้มไม่ว่ำ 
จะโดยทอดเดียวหรือหลำยทอด กิจกำรและบุคคลดงักล่ำวเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกบับริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อย
ล ำดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้ำของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ  
เหนือกิจกำร ผูบ้ริหำรส ำคัญรวมทั้งกรรมกำรและพนักงำนของบริษัทตลอดจนสมำชิกในครอบครวัที่ใกลช้ิดกับบุคคลเหล่ำนั้น 
กิจกำรและบคุคลทัง้หมดถือเป็นบคุคลหรอืกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสมัพันธร์ะหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันซึ่งอำจมีขึน้ไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสมัพันธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
บรษัิทเป็นบรษัิทใหญ่ขัน้สดุทำ้ย 
 
บรษัิท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) (“MFG”) และบรษัิท ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“MINOR”) เป็นบรษัิทย่อย 
ดงันัน้ บรษัิทในเครอืของ MFG และ MINOR จงึถือเป็นกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัของกลุม่กิจกำร 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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19 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
19.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและใหบ้ริกำร และกำรซือ้สินค้ำและบริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม     

บริษัทย่อย     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบรกิำร - - 36,248,496 66,160,359 
เงินปันผล - - 27,930,764 2,329,518,091 
ดอกเบีย้รบั - - 3,981,779,775 3,993,092,315 
รำยไดอ้ื่น - - 19,787,195 1,440,000 
กำรซือ้สินคำ้ - - (304,262) (1,048,136) 
ค่ำบรกิำรจ่ำย - - (45,137,841) (87,062,704) 
ดอกเบีย้จ่ำย - - (67,978,357) (58,484,419) 
     

บริษัทร่วม     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบรกิำร 89,512,474 440,723,473 - - 
เงินปันผลรบั - - 100,398,284 126,486,374 
ดอกเบีย้รบั 51,850,903 58,390,788 - - 
รำยไดอ้ื่น 993,942 2,268,275 - - 
กำรซือ้สินคำ้ (48,687,884) (87,912,340) - - 
     

กิจกำรร่วมค้ำ     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบรกิำร 89,031,015 119,851,277 7,361,175 23,651,028 
ดอกเบีย้รบั 115,947,491 107,635,988 44,945,375 39,138,834 
รำยไดอ้ื่น 11,889,199 1,437,246 8,502,291 - 
กำรซือ้สินคำ้ (67,233,959) (89,052,459) - - 
ค่ำบรกิำร (598,380) - - - 
     

กิจกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกัน     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบรกิำร 3,874,306 3,708,834 - - 
รำยไดอ้ื่น - 234,262 - - 
กำรซือ้สินคำ้ (72,417,736) (78,835,888) - - 
ค่ำบรกิำรจ่ำย (7,882,694) (25,196,356) - - 
ค่ำใชจ้่ำยอื่น (27,312,701) (37,157,720) (9,227,150) (21,751,917) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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19 รำยกำรค้ำกับบคุคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรและบริษัทส ำหรับปีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 มีจ ำนวน 280 ล้ำนบำท  
และ 121 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 349 ลำ้นบำท และ 143 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) โดยค่ำตอบแทนดงักลำ่วเป็นผลประโยชน์
ระยะสัน้ ซึง่ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสั และสวสัดิกำรอื่น 

 
19.2 ยอดค้ำงช ำระทีเ่กิดจำกกำรขำยและซือ้สินคำ้และบรกิำร  

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ณ วันที ่31 ธันวำคม     
     

ก) ลูกหนีก้จิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั     
     

บรษัิทย่อย - - 4,902,057,759 1,506,826,226 
บรษัิทรว่ม 401,283,453 464,794,814 - 3,972,574 
กิจกำรรว่มคำ้ 512,484,276 521,594,226 88,609,918 62,534,456 

กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 601,624 2,473,744 32,027 965,762 

รวมลกูหนีกิ้จกำรที่เก่ียวขอ้งกนั - สทุธิ     

   (หมำยเหต ุ12) 914,369,353 988,862,784 4,990,699,704 1,574,299,018 
     

ข) เจ้ำหนีก้ิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     
     

บรษัิทย่อย - - 42,887,273 21,580,860 
บรษัิทรว่ม 7,496,339 16,630,692 3,162 3,162 
กิจกำรรว่มคำ้ 31,358,167 15,676,408 32 161,465 

กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 5,020,569 32,475,418 - 13,454,855 

รวมเจำ้หนีกิ้จกำรที่เก่ียวขอ้งกนั     

   (หมำยเหต ุ26) 43,875,075 64,782,518 42,890,467 35,200,342 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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19 รำยกำรค้ำกับบคุคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
 

19.3 เงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ณ วันที ่31 ธันวำคม      

เงนิใหกู้้ยมืระยะยำวแก ่     

   กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     
บรษัิทย่อย - - 126,224,653,759 113,003,327,166 
บรษัิทรว่ม 1,164,433,964 1,268,639,086 - - 

กิจกำรรว่มคำ้ 4,036,799,821 4,409,200,867 787,742,093 864,897,748 

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่     

   กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 5,201,233,785 5,677,839,953 127,012,395,852 113,868,224,914 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
บริษัทย่อย     
วนัที่ 1 มกรำคม  - - 113,003,327,166 140,904,047,306 
เพิ่มขึน้ - - 11,617,915,415 6,984,168,337 
รบัช ำระคืน - - (4,398,544,854) (26,997,452,615) 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำ      

   แลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้ - - 6,001,956,032 (7,887,435,862) 

วนัที่ 31 ธนัวำคม  - - 126,224,653,759 113,003,327,166 
     

บริษัทร่วม     
วนัที่ 1 มกรำคม 1,268,639,086 1,172,642,707 - - 
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง     

   นโยบำยกำรบญัชี (หมำยเหต ุ5) (100,800,000) - - - 

ยอดยกมำหลงัปรบัปรุง 1,167,839,086 1,172,642,707 - - 
เพิ่มขึน้ - 193,116,951 - - 
รบัช ำระคืน - (7,959,737) - - 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (3,405,122) (89,160,835) - - 

วนัที่ 31 ธนัวำคม 1,164,433,964 1,268,639,086 - - 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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19 รำยกำรค้ำกับบคุคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

กิจกำรร่วมค้ำ     
วนัที่ 1 มกรำคม 4,409,200,867 4,587,185,099 864,897,748 617,080,948 
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง     

   นโยบำยกำรบญัชี (หมำยเหต ุ5) (183,346,000) - - - 

ยอดยกมำหลงัปรบัปรุง 4,225,854,867 4,587,185,099 864,897,748 617,080,948 
เพิ่มขึน้ 160,732,252 291,906,571 110,811,945 257,000,000 
รบัช ำระคืน (342,374,443) (216,614,539) (187,500,000) - 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำก     
   อตัรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้  (467,600) (9,183,200) (467,600) (9,183,200) 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (6,945,255) (244,093,064) - - 

วนัที่ 31 ธนัวำคม 4,036,799,821 4,409,200,867 787,742,093 864,897,748 

 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่ เก่ียวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำทและสกุลเงินต่ำงประเทศ  
มีอตัรำดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำดซึ่งอำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย ์เงินใหกู้ย้ืมดงักล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำม
แต่กลุ่มกิจกำรจะไม่เรียกช ำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่ำวในอีก 12 เดือนข้ำงหน้ำ เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมและกิจกำรร่วมค้ำ 
เป็นไปตำมสญัญำผูถื้อหุน้ซึง่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้  
 
ศนูยบ์รหิำรเงิน 
 
บริษัทซึ่งเป็นศนูยบ์ริหำรเงินตำมประกำศของกระทรวงกำรคลงั เพื่อประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นกำรบริหำรเงิน รวมถึงกำรกูย้ืม 
และใหย้ืมเงินเพื่อกำรบรหิำรสภำพคลอ่ง และกำรเป็นตวัแทนรบัจ่ำยเงินแก่กลุม่กิจกำรทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 
 
ในปี พ.ศ. 2563 ธุรกิจศูนยบ์ริหำรเงินของบริษัทมีข้อมูลกำรให้กู้ยืมแก่กลุ่มกิจกำรในต่ำงประเทศโดยท ำสัญญำเงินกู้เป็น  
สกุลบำทจ ำนวน 49 ลำ้นบำท หรือเทียบเท่ำ 1.5 ลำ้นเหรียญสหรฐัอเมริกำ ทั้งนี ้ กำรอนุญำตจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย  
ให้ศูนย์บริหำรเงินสำมำรถให้กู้ยืมแก่กลุ่มกิจกำรในต่ำงประเทศโดยท ำสัญญำเงินกู้เป็นสกุลบำทนั้นได้สิน้สุดลงแล้วเมื่อ  
15 มีนำคม พ.ศ. 2563 โดยมีจ ำนวนเงินใหกู้ย้ืมสะสมคงเหลือทัง้หมดเป็นจ ำนวน 1,696 ลำ้นบำท หรอืเทียบเท่ำ 51 ลำ้นเหรยีญ
สหรฐัอเมริกำ ซึ่งเงินกูย้ืมสะสมคงเหลือดงักล่ำวจะถกูช ำระคืนตำมเง่ือนไขในสญัญำเงินกู ้ทัง้นี ้ธนำคำรแห่งประเทศไทยยงัคง 
ใหบ้รษัิทสำมำรถใหกู้ย้ืมแก่กลุม่กิจกำรในต่ำงประเทศไดโ้ดยท ำสญัญำเงินกูเ้ป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
เงินกูด้งักลำ่วไม่ไดท้  ำสญัญำปอ้งกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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19 รำยกำรค้ำกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

19.4 เงนิกู้ยมืจำกกิจกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกัน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วันที ่31 ธันวำคม     

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจำก     

   กิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน     

บรษัิทย่อย - - 5,379,401,907 4,338,917,425 

รวมเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำร     

   ที่เก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ25) - - 5,379,401,907 4,338,917,425 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมจำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

บริษัทย่อย     
วนัที่ 1 มกรำคม  - - 4,338,917,425 2,089,180,139 
เพิ่มขึน้ - - 1,761,657,717 2,427,394,263 
จ่ำยช ำระคืน - - (696,231,297) (150,958,693) 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน     

   ที่ยงัไม่เกิดขึน้ - - (24,941,938) (26,698,284) 

วนัที่ 31 ธนัวำคม  - - 5,379,401,907 4,338,917,425 

 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบำท มีก ำหนดช ำระคืนเมื่อทวงถำม และมีอัตรำ
ดอกเบีย้ตำมอตัรำตลำดซึง่อำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบีย้ธนำคำรพำณิชย ์



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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20 อสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน 
 งบกำรเงนิรวม 

 
ทีด่นิและ 

ส่วนปรับปรุงทีด่นิ 
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร รวม 

 บำท บำท บำท 

วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทนุ 24,360,515 2,470,589,789 2,494,950,304 

หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (1,261,576) (1,307,443,814) (1,308,705,390) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 23,098,939 1,163,145,975 1,186,244,914 

    

มลูค่ำยตุิธรรม   1,372,195,000 

    

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 23,098,939 1,163,145,975 1,186,244,914 
ซือ้สินทรพัย ์ 43,617,316 208,106,857 251,724,173 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (337,326) (337,326) 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (90,845) (90,845) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (9,712) (69,574,313) (69,584,025) 
กำรดอ้ยค่ำ - (109,288,764) (109,288,764) 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (1,284,786) (5,054,188) (6,338,974) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 65,421,757 1,186,907,396 1,252,329,153 

    

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทนุ 66,693,045 2,671,118,758 2,737,811,803 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (1,271,288) (1,374,922,598) (1,376,193,886) 

 ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - (109,288,764) (109,288,764) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 65,421,757 1,186,907,396 1,252,329,153 

    

มลูค่ำยตุิธรรม   1,347,339,320 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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20 อสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน (ตอ่) 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 
ทีด่นิและ 

ส่วนปรับปรุงทีด่นิ 
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร รวม 

 บำท บำท บำท 

    

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 65,421,757 1,186,907,396 1,252,329,153 
ซือ้สินทรพัย ์ 176,000 20,485,194 20,661,194 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (613,703) (613,703) 
กำรจดัประเภทใหม่ 44,337,508 (44,337,508) - 
โอนมำจำกบญัชีอื่น - 80,097,827 80,097,827 
ค่ำเสื่อมรำคำ (11,796) (78,280,005) (78,291,801) 
กลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำ - 3,171,370 3,171,370 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 3,947,353 5,242,347 9,189,700 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 113,870,822 1,172,672,918 1,286,543,740 

    

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทนุ 182,102,618 2,670,765,976 2,852,868,594 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (68,231,796) (1,381,784,892) (1,450,016,688) 

 ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - (116,308,166) (116,308,166) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 113,870,822 1,172,672,918 1,286,543,740 

    

มลูค่ำยตุิธรรม   1,424,022,538 

 
รำคำยุติธรรมถูกประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติของผู้เช่ียวชำญในวิชำชีพและมีประสบกำรณ์ในท ำเลที่ตั้ง  
และประเภทของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุที่มีกำรประเมินนัน้  
 
กลุ่มกิจกำรค ำนวณมลูค่ำยตุิธรรมของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุโดยใชว้ิธีรำยไดแ้ละวิธีรำคำตลำด ซึ่งถือเป็นกำรวดัมลูค่ำ
ยตุิธรรมระดบัที่ 3  



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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20 อสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน (ตอ่) 
 
กำรวัดมูลค่ำยุตธิรรมซึ่งใช้ข้อมูลทีไ่ม่สำมำรถสังเกตได้อย่ำงมีสำระส ำคัญ (ข้อมูลระดับที ่3) 
 
กลุม่กิจกำรไดม้ีกำรเปิดเผยกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุซึ่งเป็นขอ้มลูระดบัที่ 3 กลุม่กิจกำรไดว้ำ่จำ้ง 
ผูป้ระเมินอิสระจำกภำยนอกในกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมเป็นระยะตำมนโยบำยของกลุม่กิจกำร 
 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไม่น ำขอ้มูลที่เก่ียวกับสถำนกำรณ ์COVID-19 ที่มีผลต่อกำรพยำกรณ ์
ทำงกำรเงินในอนำคตมำใชป้ระกอบเทคนิคกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมของอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุที่วดัดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม  
 
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงส ำหรบัวิธีกำรประมำณมลูค่ำยตุิธรรมระหวำ่งปี 
 
ขั้นตอนกำรประเมินมูลค่ำยุตธิรรมของกลุ่มกิจกำร 
 
ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินของกลุ่มกิจกำรร่วมกับผู้ประเมินอิสระ ได้ท ำกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ส  ำหรับกำร  
รำยงำนในงบกำรเงิน รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมระดับที่ 3 คณะท ำงำนนีไ้ด้รำยงำนโดยตรงต่อผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงิน  
(Chief Financial Officer) กำรประชุมระหว่ำงผูบ้ริหำรสงูสดุทำงดำ้นกำรเงินและคณะท ำงำนเก่ียวกบักระบวนกำรประเมินมลูค่ำ
ยตุิธรรมไดจ้ดัขึน้อย่ำงนอ้ยหนึ่งครัง้ในแต่ละปี ซึง่สอดคลอ้งกบัวนัที่รำยงำนประจ ำปีของกลุม่กิจกำร 
 
ขอ้มูลหลักที่กลุ่มกิจกำรใช้ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมระดับที่ 3 ไดแ้ก่ ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดของค่ำเช่ำจำก 
สัญญำเช่ำในปัจจุบัน รวมถึงค่ำเช่ำในอนำคตภำยใตเ้ง่ือนไขของตลำดที่มีอยู่ในปัจจุบัน สุทธิจำกกระแสเงินสดจ่ำยต่ำง ๆ  
ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้เน่ืองจำกอสังหำริมทรัพย์ และอัตรำคิดลดอ้ำงอิงจำกสัดส่วนโครงสรำ้งเงินทุนและต้นทุนทำงกำรเงิน  
ของบริษัทซึ่งผูบ้ริหำรเห็นสมควร บวกดว้ยอัตรำควำมเสี่ยงที่เหมำะสม อัตรำคิดลดที่ใชส้ะทอ้นถึงกำรประเมินสภำวะตลำด
ปัจจบุนัในเรื่องมลูค่ำของกำรเงินและปัจจยัควำมเสี่ยงที่เหมำะสม โดยสว่นใหญ่มีอตัรำคิดลดรอ้ยละ 12 ต่อปี  
 
จ ำนวนเงินที่เก่ียวขอ้งอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุที่ไดร้บัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุ มีดงันี ้
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

รำยไดค้่ำเช่ำ 136,069,979 304,978,543 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงที่เกิดจำก   
   อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุซึง่ก่อใหเ้กิดรำยไดค้่ำเช่ำ 78,291,801 69,584,025 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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21 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์ 
 งบกำรเงินรวม (บำท) 
    เคร่ืองจักร    
 ทีด่นิและส่วน อำคำรและส่วน เคร่ืองตกแต่งและ  งำนระหว่ำง  
 ปรับปรุงทีด่นิ ปรับปรุงอำคำร อุปกรณอ์ื่น ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม)่       
รำคำทนุ 51,600,777,239 116,009,193,036 37,951,009,338 458,947,569 6,048,711,213 212,068,638,395 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (370,780,681) (51,203,983,372) (26,553,247,034) (336,338,549) - (78,464,349,636) 
       ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยคำ่ - (452,968,950) (104,169,641) - - (557,138,591) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 51,229,996,558 64,352,240,714 11,293,592,663 122,609,020 6,048,711,213 133,047,150,168 
       

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม) 51,229,996,558 64,352,240,714 11,371,341,711 122,609,020 6,048,711,213 133,124,899,216 
ปรบัปรุงงบกำรเงินยอ้นหลงัจำกมลูค่ำยตุิธรรม - - (77,749,048) - - (77,749,048) 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ปรบัปรุงใหม่) 51,229,996,558 64,352,240,714 11,293,592,663 122,609,020 6,048,711,213 133,047,150,168 
ซือ้สินทรพัย ์ 39,825,698 5,384,175,091 2,961,600,023 45,867,765 5,827,188,644 14,258,657,221 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุในบรษัิทย่อย - สทุธิ - 315,770,752 87,244,746 2,320,700 8,033,441 413,369,639 
จ ำหน่ำยสินทรพัยภ์ำยใตก้ำรขำยและเช่ำกลบั (1,511,649,075) (3,719,415,667) (348,626,817) - - (5,579,691,559) 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (1,763,280) (940,752,561) (163,459,407) (1,216,135) (3,128,818) (1,110,320,201) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (281,425,893) (123,349,239) (927,217) (1,109,057) (406,811,406) 
จดัประเภทใหม่ 787,735,348 3,520,600,005 1,304,872,853 11,696,381 (5,624,904,587) - 
โอนมำจำก (ไป) บญัชีอื่น (879,773) 99,609,878 (102,306,175) - (37,083,447) (40,659,517) 
คำ่เส่ือมรำคำ (18,437,564) (4,568,313,712) (2,702,862,166) (41,799,485) - (7,331,412,927) 
กลบัรำยกำร (กำรดอ้ยค่ำ) (160,655,260) 75,871,766 (139,552,536) - - (224,336,030) 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (4,360,260,989) (4,594,984,175) (593,520,255) (2,264,133) (345,854,927) (9,896,884,479) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 46,003,911,663 59,643,376,198 11,473,633,690 136,286,896 5,871,852,462 123,129,060,909 
       

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทนุ 46,538,088,441 108,330,846,707 36,469,890,499 482,166,906 5,871,852,462 197,692,845,015 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (378,253,756) (48,342,364,612) (24,764,510,635) (345,880,010) - (73,831,009,013) 
       ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยคำ่ (155,923,022) (345,105,897) (231,746,174) - - (732,775,093) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 46,003,911,663 59,643,376,198 11,473,633,690 136,286,896 5,871,852,462 123,129,060,909 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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21 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ตอ่) 
 งบกำรเงินรวม (บำท) 

    เคร่ืองจักร    
 ทีด่นิและส่วน อำคำรและส่วน เคร่ืองตกแต่งและ  งำนระหว่ำง  
 ปรับปรุงทีด่นิ ปรับปรุงอำคำร อุปกรณอ์ื่น ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม) 46,003,911,663 59,643,376,198 11,473,633,690 136,286,896 5,871,852,462 123,129,060,909 

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (หมำยเหต ุ5) - (149,567,537) - - 105,445,418 (44,122,119) 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ปรบัปรุงใหม่) 46,003,911,663 59,493,808,661 11,473,633,690 136,286,896 5,977,297,880 123,084,938,790 
ซือ้สินทรพัย ์ 522,374 2,082,798,524 1,535,181,695 5,819,773 2,585,600,064 6,209,922,430 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุในบรษัิทย่อย - สทุธิ (หมำยเหต ุ40) - 8,495,882 47,126,208 3,359,003 15,115,889 74,096,982 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (308,212,595) (168,223,691) (88,951,235) (164,160) (2,346,172) (567,897,853) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (87,073,790) (435,196,423) (26,837,228) (519,809) (70,203,327) (619,830,577) 
จดัประเภทใหม่ 546,903,868 766,052,054 826,705,192 35,329,494 (2,174,990,608) - 
โอนมำจำก (ไป) บญัชีอื่น (1,823,345,784) (1,841,517,862) (487,526,815) 127,705 (536,424,421) (4,688,687,177) 
คำ่เส่ือมรำคำ (14,481,948) (4,641,629,007) (2,879,955,266) (47,704,658) - (7,583,770,879) 
กลบัรำยกำร (กำรดอ้ยค่ำ) - (31,303,241) 165,732,380 - - 134,429,139 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 968,850,596 4,131,498,950 1,058,289,364 (2,265,931) 518,650,963 6,675,023,942 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 45,287,074,384 59,364,783,847 11,623,397,985 130,268,313 6,312,700,268 122,718,224,797 

       
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563       
รำคำทนุ 45,797,842,707 112,613,620,208 38,574,022,165 501,118,368 6,312,855,739 203,799,459,187 
หกั คำ่เส่ือมรำคำสะสม (340,306,058) (53,106,962,893) (26,583,823,725) (370,850,055) - (80,401,942,731) 

 คำ่เผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (170,462,265) (141,873,468) (366,800,455) - (155,471) (679,291,659) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 45,287,074,384 59,364,783,847 11,623,397,985 130,268,313 6,312,700,268 122,718,224,797 
 

ค่ำเสื่อมรำคำแสดงไวใ้นตน้ทนุขำยและบรกิำร จ ำนวน 5,696 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 5,733 ลำ้นบำท) ไวใ้นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยจ ำนวน 1,299 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 1,343 ลำ้นบำท) และไวใ้นค่ำใชจ้่ำยในกำร
บรหิำรจ ำนวน 589 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 255 ลำ้นบำท)  



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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21 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ตอ่) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 
    เครื่องจักร    
 ทีด่นิและส่วน อำคำรและส่วน เครื่องตกแต่งและ  งำนระหว่ำง  

 ปรับปรุงทีด่นิ ปรับปรุงอำคำร อุปกรณอ่ื์น ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
       

วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทนุ 10,034,983 757,509,178 667,593,139 19,747,739 5,631,669 1,460,516,708 

หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (486,177) (705,137,110) (544,957,302) (13,146,773) - (1,263,727,362) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 9,548,806 52,372,068 122,635,837 6,600,966 5,631,669 196,789,346 
       

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 9,548,806 52,372,068 122,635,837 6,600,966 5,631,669 196,789,346 
ซือ้สินทรพัย ์ 99,899 5,458,646 10,660,949 - - 16,219,494 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (10,040) (135,136) - - (145,176) 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (4,463,390) (11,437,875) - (352,999) (16,254,264) 
จดัประเภทใหม่ - 285,000 1,796,020 - (2,081,020) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ (13,701) (8,918,312) (19,491,942) (3,044,012) - (31,467,967) 

กำรดอ้ยค่ำ - - (264,709) - - (264,709) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 9,635,004 44,723,972 103,763,144 3,556,954 3,197,650 164,876,724 
       

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทนุ 10,134,883 695,067,750 523,505,064 19,747,739 3,197,650 1,251,653,086 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (499,879) (650,343,778) (419,477,211) (16,190,785) - (1,086,511,653) 

 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ - - (264,709) - - (264,709) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 9,635,004 44,723,972 103,763,144 3,556,954 3,197,650 164,876,724 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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21 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ตอ่) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 
    เครื่องจักร    
 ทีด่นิและส่วน อำคำรและส่วน เครื่องตกแต่งและ  งำนระหว่ำง  

 ปรับปรุงทีด่นิ ปรับปรุงอำคำร อุปกรณอ่ื์น ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
       

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563       
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 9,635,004 44,723,972 103,763,144 3,556,954 3,197,650 164,876,724 
ซือ้สินทรพัย ์ - 9,226,814 11,656,427 - - 20,883,241 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (56,099) (5) - - (56,104) 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - (68) (21,299) - - (21,367) 

ค่ำเสื่อมรำคำ (24,762) (10,190,838) (21,099,634) (3,044,012) - (34,359,246) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 9,610,242 43,703,781 94,298,633 512,942 3,197,650 151,323,248 

       

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563       
รำคำทนุ 10,134,883 667,931,845 523,226,449 19,747,739 3,197,650 1,224,238,566 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (524,641) (624,228,064) (428,663,107) (19,234,797) - (1,072,650,609) 

 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยคำ่ - - (264,709) - - (264,709) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 9,610,242 43,703,781 94,298,633 512,942 3,197,650 151,323,248 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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21 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ ์(ตอ่) 
 
ตน้ทุนกำรกู้ยืมจ ำนวน 507 ลำ้นบำท มำจำกเงินกู้ยืมเพื่อใชใ้นกำรก่อสรำ้งอำคำร และไดบ้ันทึกเป็นตน้ทุนของสินทรพัยซ์ึ่ง
รวมอยู่ในรำยกำรซือ้สินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรใชอ้ตัรำกำรตัง้ขึน้เป็นทนุรอ้ยละ 3 ต่อปีในกำรค ำนวณตน้ทนุที่รวมเป็นรำคำทนุของ
สินทรพัย ์
 
บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้ใช้ที่ดิน และอำคำรซึ่งมีมูลค่ำ 15,520 ลำ้นบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 : 8,747 ลำ้นบำท)  
เพื่อค ำ้ประกนัเงินกูย้ืมจำกธนำคำร (หมำยเหต ุ25) 
 
ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
  งบกำรเงินรวม 

  ล้ำนบำท ล้ำนยูโร 
    

ภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรปรบัปรุงและกำรก่อสรำ้งอำคำรและ    
   กำรซือ้สินทรพัย ์ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  312 17 
    

ภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรปรบัปรุงและกำรก่อสรำ้งอำคำรและ    
   กำรซือ้สินทรพัย ์ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  634 38 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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22 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 งบกำรเงนิรวม (บำท) 

 

สิทธิในกำร
บริหำรสินทรัพย ์

 
ทรัพยส์ิน 

ทำงปัญญำ 

ต้นทุน 
กำรพัฒนำ 
แฟรนไชส ์

 
ค่ำลิขสิทธิ ์
แฟรนไชส ์

 
 

ค่ำควำมนิยม 

 
เครื่องหมำย

กำรค้ำ 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์

โปรแกรม 
คอมพวิเตอร ์
ระหว่ำงติดต้ัง 

 
 

รวม 

วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงใหม)่          
รำคำทนุ 9,721,927,070 586,361,615 166,931,768 240,903,297 8,522,475,650 46,313,478,908 4,663,905,482 321,101,513 70,537,085,303 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,264,714,120) (114,297,058) (164,128,158) (158,260,676) (396,493,478) - (2,771,093,180) - (6,868,986,670) 

 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (2,969,343) (3,224,124) - (2,646,334) - (35,439,131) (396,139,683) - (440,418,615) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 6,454,243,607 468,840,433 2,803,610 79,996,287 8,125,982,172 46,278,039,777 1,496,672,619 321,101,513 63,227,680,018 
          

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562          
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม) 6,702,741,526 468,840,433 2,803,610 79,996,287 7,383,394,841 45,865,745,546 1,496,672,619 321,101,513 62,321,296,375 

ปรบัปรุงงบกำรเงินยอ้นหลงัจำกมลูค่ำยตุิธรรม  (248,497,919) - - - 742,587,331 412,294,231 - - 906,383,643 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ปรบัปรุงใหม่) 6,454,243,607 468,840,433 2,803,610 79,996,287 8,125,982,172 46,278,039,777 1,496,672,619 321,101,513 63,227,680,018 
ซือ้สนิทรพัย ์ 47,414,844 5,060,899 4,688,654 10,119,901 -    - 575,808,544 147,556,614 790,649,456 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุบรษัิทย่อย 412,540,958 - - 6,926,120 1,840,479,311 - 6,069,454 - 2,266,015,843 
กำรปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัซือ้กิจกำร - - - - (58,149,129) 13,931,760 - - (44,217,369) 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (39,709,157) (2,073,545) - - - - (4,982,475) (204,125) (46,969,302) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ - - (276,829) (4,945,596) - - (3,465,041) (40,624) (8,728,090) 
กำรจดัประเภทใหม่ (394,726,492) - - - - - 553,933,504 (159,207,012) - 
โอนมำจำก (ไป) บญัชีอื่น 41,304,371 - - - - - 5,288,616 (6,150,791) 40,442,196 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (575,900,253) (1,865,155) (286,135) (11,669,649) - - (731,596,792) - (1,321,317,984) 
กลบัรำยกำร (กำรดอ้ยค่ำ) - 2,137,397 - 818,279 - (142,502,223) 810,505 - (138,736,042) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (855,894,623) (40,472,462) 1,204,710 1,432,196 (350,363,577) (3,825,805,574) 13,973,742 (2,077,448) (5,058,003,036) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 5,089,273,255 431,627,567 8,134,010 82,677,538 9,557,948,777 42,323,663,740 1,912,512,676 300,978,127 59,706,815,690 
          

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562          
รำคำทนุ 7,986,780,665 540,432,920 171,343,593 253,003,721 9,954,442,255 42,468,608,101 5,088,875,673 300,978,127 66,764,465,055 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,894,771,014) (107,793,707) (163,209,583) (168,498,128) (396,493,478) - (3,175,760,311) - (6,906,526,221) 

 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (2,736,396) (1,011,646) - (1,828,055) - (144,944,361) (602,686) - (151,123,144) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 5,089,273,255 431,627,567 8,134,010 82,677,538 9,557,948,777 42,323,663,740 1,912,512,676 300,978,127 59,706,815,690 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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22 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ตอ่) 
 งบกำรเงนิรวม (บำท) 

 

สิทธิในกำร
บริหำรสินทรัพย ์

 
ทรัพยส์ิน 

ทำงปัญญำ 

ต้นทุน 
กำรพัฒนำ 
แฟรนไชส ์

 
ค่ำลิขสิทธิ ์
แฟรนไชส ์

 
 

ค่ำควำมนิยม 

 
เครื่องหมำย

กำรค้ำ 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์

โปรแกรม 
คอมพวิเตอร ์
ระหว่ำงติดต้ัง 

 
 

รวม 
          

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563          
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ (ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม) 5,089,273,255 431,627,567 8,134,010 82,677,538 9,557,948,777 42,323,663,740 1,912,512,676 300,978,127 59,706,815,690 

ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชี (หมำยเหต ุ5) (1,002,186,101) - - - - - - - (1,002,186,101) 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ ที่ปรบัปรุงแลว้ 4,087,087,154 431,627,567 8,134,010 82,677,538 9,557,948,777 42,323,663,740 1,912,512,676 300,978,127 58,704,629,589 
ซือ้สนิทรพัย ์ 91,841,826 68,527,175 1,340,352 9,217,250 - - 477,803,775 72,590,388 721,320,766 
สินทรพัยไ์ดม้ำจำกกำรลงทนุบรษัิทย่อย (หมำยเหต ุ40) 1,890,919,220 - - - 3,002,593,754 - 590,001 - 4,894,102,975 
กำรปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรม ณ วนัซือ้กิจกำร (หมำยเหต ุ40) - - - - (293,361,390) - - - (293,361,390) 
จ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (27,920,235) - - - - - (2,324,868) (395,050) (30,640,153) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย ์- สทุธิ (1,081,913) (903,916) - (6,939,964) - - (4,463,030) (26,993,771) (40,382,594) 
กำรจดัประเภทใหม่ - - - - - - 118,274,933 (118,274,933) - 
โอนมำจำก (ไป) บญัชีอื่น 41,455,599 - - - - - 32,469,372 (478,470) 73,446,501 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (393,868,542) (20,787,924) (320,054) (15,494,402) - - (744,797,345) - (1,175,268,267) 
กลบัรำยกำร (กำรดอ้ยค่ำ)  - 903,920 - 1,828,055 - - (809,842) - 1,922,133 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 481,362,553 29,326,745 (3,500,702) 4,967,029 311,647,815 3,475,844,486 77,210,487 268,265 4,377,126,678 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 6,169,795,662 508,693,567 5,653,606 76,255,506 12,578,828,956 45,799,508,226 1,866,466,159 227,694,556 67,232,896,238 

          

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563          
รำคำทนุ 7,955,112,379 614,723,552 8,655,659 264,666,537 12,945,195,364 45,946,651,636 5,816,629,528 227,694,556 73,779,329,211 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,782,337,273) (106,029,985) (3,002,053) (188,411,031) (366,366,408) - (3,948,750,841) - (6,394,897,591) 

 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (2,979,444) - - - - (147,143,410) (1,412,528) - (151,535,382) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 6,169,795,662 508,693,567 5,653,606 76,255,506 12,578,828,956 45,799,508,226 1,866,466,159 227,694,556 67,232,896,238 

 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยแสดงไวใ้นตน้ทุนขำยและบริกำรจ ำนวน 889 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 854 ลำ้นบำท) ไวใ้นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยจ ำนวน 53 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 49 ลำ้นบำท) และไวใ้นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร
จ ำนวน 233 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 418 ลำ้นบำท)  



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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22 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (ตอ่) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (บำท) 

 

 
โปรแกรม

คอมพวิเตอร ์

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์
ระหว่ำงตดิตัง้ 

 
 

รวม 
    

วันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทนุ 44,478,716 19,642,645 64,121,361 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (41,341,000) - (41,341,000) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 3,137,716 19,642,645 22,780,361 
    

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 3,137,716 19,642,645 22,780,361 
ซือ้สินทรพัย ์ 3,748,622 2,346,020 6,094,642 
กำรจดัประเภทใหม่ 21,988,665 (21,988,665) - 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (2,723,428) - (2,723,428) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 26,151,575 - 26,151,575 
    

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทนุ 72,120,745 - 72,120,745 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (45,969,170) - (45,969,170) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 26,151,575 - 26,151,575 
    

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สทุธิ 26,151,575 - 26,151,575 
ซือ้สินทรพัย ์ 1,933,326 - 1,933,326 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (4,770,792) - (4,770,792) 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี - สทุธิ 23,314,109 - 23,314,109 
    

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทนุ 72,645,539 - 72,645,539 

หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (49,331,430) - (49,331,430) 

รำคำตำมบญัชี - สทุธิ 23,314,109 - 23,314,109 

 
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจกำรไดน้ ำสิทธิในกำรบริหำรสินทรพัยจ์  ำนวน 152 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 3,493 
ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 162 ลำ้นเหรียญออสเตรเลีย หรือเทียบเท่ำ 3,417 ลำ้นบำท) ไดน้ ำไปวำงเป็นหลกัประกันเงินกูย้ืมจำก
ธนำคำร (หมำยเหต ุ25) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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22 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (ตอ่) 
 

ค่ำควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรค้ำ 
 
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  (CGUs) พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้ 
กำรค ำนวณดังกล่ำวใชป้ระมำณกำรกระแสเงินสดก่อนภำษีซึ่งอำ้งอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี  
ซึง่ไดร้บัอนมุตัิจำกผูบ้รหิำร กระแสเงินสดหลงัจำกปีที่ 5 ใชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเติบโตดงักล่ำวในตำรำงขำ้งลำ่ง อตัรำกำร
เติบโตดงักลำ่วไม่สงูกวำ่อตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยของสว่นงำนที่หน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 
ค่ำควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรคำ้ไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดของกลุ่มกิจกำร ที่ถูกก ำหนดตำม   
สว่นงำน 
 
กำรปันสว่นของคำ่ควำมนิยมและเครื่องหมำยกำรคำ้ใหแ้ก่หน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดสำมำรถแสดงไดด้งันี ้
 
 งบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 

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

 ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ ธุรกิจ  ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ ธุรกิจ  
 และสปำ ร้ำนอำหำร ค้ำปลีก รวม และสปำ ร้ำนอำหำร ค้ำปลีก รวม 
         

คำ่ควำมนิยม 3,697 8,826 56 12,579 3,043 6,514 - 9,557 
เครื่องหมำยกำรคำ้ 39,242 6,558 - 45,800 36,148 6,176 - 42,324 

 
ส ำหรับปีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรใช้ข้อผ่อนปรนผลกระทบจำก COVID-19 ตำมที่ ได้ประกำศโดย 
สภำวิชำชีพบญัชีที่เก่ียวขอ้งกบักำรดอ้ยค่ำ ตำมที่เปิดเผยในหมำยเหต ุ6.27 
 
ขอ้สมมติฐำนที่ใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี ้
 

 ธุรกิจโรงแรมและสปำ ธุรกิจร้ำนอำหำร 
   

ก ำไรขัน้ตน้1 รอ้ยละ 29 - รอ้ยละ 68 รอ้ยละ 39 - รอ้ยละ 67 
อตัรำกำรเติบโต2 รอ้ยละ 1 - รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 2 - รอ้ยละ 19 
อตัรำคิดลด3 รอ้ยละ 5 - รอ้ยละ 12 รอ้ยละ 5 - รอ้ยละ 12 
 
1  ก ำไรขัน้ตน้จำกงบประมำณ 
2  อตัรำกำรเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัเพื่อใชใ้นกำรประมำณกระแสเงินสดส ำหรบัรอบระยะเวลำหลงัจำกประมำณกำรกระแส

เงินสดตำมระยะเวลำในงบประมำณ 
3  อตัรำคิดลดก่อนภำษีที่ใชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงินสด 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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22 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (ตอ่) 
 
ขอ้สมมติฐำนเหลำ่นีไ้ดถ้กูใชเ้พื่อกำรวิเครำะหห์น่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดภำยในสว่นงำนธุรกิจ 
 
ฝ่ำยบรหิำรพิจำรณำก ำไรขัน้ตน้จำกงบประมำณโดยอำ้งอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตที่ผ่ำนมำประกอบกบักำรคำดกำรณก์ำรเติบโต
ของตลำด อตัรำกำรเติบโตถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัที่ใชส้อดคลอ้งกบัประมำณกำรที่รวมอยู่ในรำยงำนของอตุสำหกรรม ซึ่งอตัรำคิดลด
ตอ้งเป็นอตัรำก่อนหกัภำษีที่สะทอ้นถึงควำมเสี่ยงซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะที่เก่ียวขอ้งกบัสว่นงำนนัน้ ๆ 
 
ข้อสมมติฐำนที่ส  ำคัญที่จะมีผลกระทบต่อมูลค่ำกำรใช้ ได้แก่ อัตรำคิดลด ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้พิจำรณำควำมอ่ อนไหวของ 
กำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำคิดลดที่มีต่อหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดบำงแห่งภำยใตธุ้รกิจโรงแรมและสปำและธุรกิจรำ้นอำหำร  
ซึง่มีมลูค่ำจำกกำรใชม้ำกกว่ำมลูค่ำตำมบญัชีรวมกนัประมำณ 2,492 ลำ้นบำท ในกรณีนี ้หำกอตัรำคิดลดก่อนหกัภำษีเพิ่มขึน้อีก
รอ้ยละ 1 ต่อปี จำกประมำณกำรของผูบ้รหิำรจะท ำใหก้ลุม่กิจกำรเกิดกำรดอ้ยค่ำประมำณ 480 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรบั
หน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดอื่นยงัคงมีมลูค่ำจำกกำรใชซ้ึง่มำกกวำ่มลูค่ำตำมบญัชีเพียงพอ 

 
23 สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ 
 

วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มียอดคงเหลือสินทรพัยส์ิทธิกำรใชด้งันี ้
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

ที่ดินและอสงัหำรมิทรพัย ์ 88,938,087,182 377,243,309 
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 108,904,361 459,744 
ยำนพำหนะ 29,427,806 5,659,052 

รวม  89,076,419,349 383,362,105 
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23 สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ (ตอ่) 
 

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มีจ ำนวนที่รบัรูไ้ปยงัก ำไรขำดทนุ และกระแสเงินสดที่เก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบัสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้:   
ที่ดินและอสงัหำรมิทรพัย ์ 9,362,065,222 48,785,053 
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 18,146,821 253,987 
ยำนพำหนะ 23,661,134 1,895,803 

รวม 9,403,873,177 50,934,843 
   

สินทรพัยส์ิทธิกำรใชเ้พิ่มขึน้ระหวำ่งปี 9,192,704,043 73,951,739 
   

กระแสเงินสดไหลออกส ำหรบักำรเช่ำ 11,107,191,747 109,701,646 
   

ค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญำเช่ำระยะสัน้ 132,386,092 - 
ค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญำเช่ำสินทรพัยม์ลูค่ำนอ้ย 8,126,644 - 
ค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญำเช่ำผนัแปร 365,340,464 - 

 
24 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทอื่น 977,889,691 1,240,863,823 - - 
เงินมดัจ ำ 1,886,181,281 1,788,990,285 11,988,551 10,868,546 
ค่ำใชจ้่ำยรอกำรตดับญัชี 100,459,738 108,256,422 218,276 538,641 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม     
   ผ่ำนก ำไรหรอืขำดทนุ 73,274,322 - - - 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินที่วดัดว้ยมลูค่ำยตุิธรรม     
   ผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 109,544,392 - 21,314,790 - 

อื่น ๆ 218,987,499 2,749,319,964 2,637,008 2,156,077,944 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  3,366,336,923 5,887,430,494 36,158,625 2,167,485,131 
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25 เงนิกู้ยมื 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 21,969,747 - - - 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 118,470,532 300,000,000 - 300,000,000 

รวม 140,440,279 300,000,000 - 300,000,000 
     

เงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมำยเหต ุ19) - - 5,379,401,907 4,338,917,425 
     

สว่นของเงินกูย้ืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระ     
   ภำยในหนึ่งปีจำกสถำบนักำรเงิน 1,705,669,746 5,659,718,000 - 2,935,438,202 
 สว่นของหุน้กูท้ี่ถงึก ำหนดช ำระ     

   ภำยในหนึ่งปี 4,596,224,129 4,000,000,000 4,596,224,129 4,000,000,000 
     

รวมเงินกูย้ืมหมนุเวียน 6,442,334,154 9,959,718,000 9,975,626,036 11,574,355,627 
     

ไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 70,097,857,804 39,010,772,801 25,351,716,289 16,268,952,920 

หุน้กู ้ 59,798,677,975 63,375,519,560 46,665,828,580 51,064,612,531 

รวมเงินกูย้ืมไม่หมนุเวียน 129,896,535,779 102,386,292,361 72,017,544,869 67,333,565,451 
     

รวมเงนิกู้ยมื 136,338,869,933 112,346,010,361 81,993,170,905 78,907,921,078 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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25 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 44,670,490,801 19,204,391,122 
กำรกูย้ืมเพิ่ม 30,457,389,799 8,056,865,615 
กำรจ่ำยช ำระคืน (6,762,319,419) (2,962,917,133) 
โอนไปยงับญัชีอื่น (326,301,637) - 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมทำงกำรเงิน 229,728,047 53,600,856 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้ 994,367,533 999,775,829 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 2,540,172,426 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 71,803,527,550 25,351,716,289 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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25 เงนิกู้ยมื (ตอ่) 
 

เงนิกู้ยมืจำกสถำบันกำรเงนิ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินที่มีสำระส ำคญัของกลุม่กิจกำรและบรษัิท ประกอบดว้ย 
 

  งบกำรเงนิรวม 

งบกำรเงนิ 

เฉพำะกิจกำร     
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

  

  
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

  

ก ำหนดช ำระคนื สกุลเงนิ ล้ำน ล้ำน เงือ่นไข อัตรำดอกเบีย้       

ในระหว่ำงปี 2566 - 2568 บำท 4,000.0 4,000.0 มีหลกัประกนั บรษัิทยอ่ยไดใ้ช ้
อสงัหำรมิทรพัยข์องโรงแรมและหลกัทรพัยเ์พื่อ
ค ำ้ประกนั (หมำยเหต ุ18 และหมำยเหต ุ21) 

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2565 เหรียญสหรฐัอเมรกิำ 30.0 30.0 ไม่มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2566 เหรียญสหรฐัอเมรกิำ 238.0 238.0 ไม่มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2566 ยโูร 168.9 168.9 ไม่มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั EURIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2569 ยโูร 196.5 196.5 ไม่มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั EURIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2561-2565 เหรียญออสเตรเลีย 32.4 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BBSY บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2564 เหรียญสหรฐัอเมรกิำ 19.5 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2564-2565 รูปีศรีลงักำ 50.0 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้คงที ่
ในปี พ.ศ. 2565 เหรียญออสเตรเลีย 171.8 - มีหลกัประกนั บรษัิทยอ่ยไดใ้ชส้ินทรพัย ์

เพื่อค ำ้ประกนั (หมำยเหต ุ21 และ 
หมำยเหต ุ22) 

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BBSY บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2566 เหรียญออสเตรเลีย 18.7 - มีหลกัประกนั บรษัิทยอ่ยไดใ้ชอ้สงัหำรมิทรพัย์
ของโรงแรมเพื่อค ำ้ประกนั (หมำยเหต ุ21) 

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BBSY บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2561-2582 ยโูร 10.9 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั EURIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2562-2568 เหรียญสหรฐัอเมรกิำ 4.4 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวัของตน้ทนุเงินทนุ บวกดว้ย 
   อตัรำรอ้ยละคงที่ตอ่ปี 

ในระหว่ำงปี 2564-2569 มำเลเซียรงิกิต 132.8 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั KLIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2563-2566 มำเลเซียรงิกิต 50.9 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั KLIBOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2563-2579 ยโูร 263.8 - มีหลกัประกนั บรษัิทยอ่ยไดใ้ชอ้สงัหำรมิทรพัย์
ของโรงแรมเพื่อค ำ้ประกนั (หมำยเหต ุ21) 

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวัและคงที่ 

ในระหว่ำงปี 2563-2580 ยโูร 381.1 - ไมม่ีหลกัประกนั  อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 
ในปี พ.ศ. 2567 ยโูร 345.3 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั EURIBOR บวกดว้ยอตัรำ 

   รอ้ยละคงที่ต่อปี 
ในระหว่ำงปี 2565 - 2574 บำท 1,007.8 - มีหลกัประกนั บรษัิทยอ่ยไดใ้ชอ้สงัหำรมิทรพัย์

ของโรงแรมเพื่อค ำ้ประกนั (หมำยเหต ุ21) 
อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั MLR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงที่ต่อปี 
 

ในระหว่ำงปี 2564-2568 ปอนดส์เตอรล์ิง 4.0 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั LIBOR บวกดว้ย 
   อตัรำรอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในระหว่ำงปี 2563-2564 เหรียญออสเตรเลีย 9.6 - มีหลกัประกนั อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั BBSY บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงที่ต่อปี 

ในปี พ.ศ. 2566 เหรียญสิงคโปร ์ 42.2 - มีหลกัประกนั 
 

อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั SOR บวกดว้ยอตัรำ 
   รอ้ยละคงที่ต่อปี 

 

รำคำตำมบญัชีของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มีมลูค่ำใกลเ้คียงกบัมลูค่ำยตุิธรรม 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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25 เงนิกู้ยมื (ตอ่) 
 
หุน้กู้ 
 
หุน้กูป้ระกอบดว้ย 
 

   งบกำรเงนิรวม 
งบกำรเงนิ 

เฉพำะกิจกำร 
  

   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม   

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

         
ตลุำคม 2554 ตลุำคม 2564 10 300 300 300 300  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
สิงหำคม 2555 สิงหำคม 2565 10 2,700 2,700 2,700 2,700  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
พฤษภำคม 2558 พฤษภำคม 2568 10 4,000 4,000 4,000 4,000  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
มีนำคม 2559 มีนำคม 2564 5 2,800 2,800 2,800 2,800  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
มีนำคม 2559 มีนำคม 2574 15 1,200 1,200 1,200 1,200  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
เมษำยน 2560 ตลุำคม 2566 6 13,590 12,311 - -  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
กรกฎำคม 2560 กรกฎำคม 2570 10 1,502 1,508 1,502 1,508  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2567 7 1,000 1,000 1,000 1,000  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
กนัยำยน 2560 กนัยำยน 2575 15 1,000 1,000 1,000 1,000  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
มีนำคม 2561 มีนำคม 2571 10 1,000 1,000 1,000 1,000  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
ตลุำคม 2561 ตลุำคม 2576 15 2,950 2,698 2,950 2,698  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2564 2 1,500 1,500 1,500 1,500  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2565 3 7,700 7,700 7,700 7,700  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2567 5 6,800 6,800 6,800 6,800  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2572 10 7,500 7,500 7,500 7,500  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2574 12 4,000 4,000 4,000 4,000  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 
มีนำคม 2562 มีนำคม 2577 15 5,500 5,500 5,500 5,500  รอ้ยละคงที่  ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของหุน้กูส้ำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 

 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 67,375,519,560 55,064,612,531 
กำรจ่ำยช ำระคืน (4,000,000,000) (4,000,000,000) 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ 131,453,912 54,571,299 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้ 142,868,880 142,868,879 
ปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรมจำกกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยง (335,024,535) - 
กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 1,080,084,287 - 

รำคำตำมบญัชีปลำยปี 64,394,902,104 51,262,052,709 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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25 เงนิกู้ยมื (ตอ่) 
 
หุน้กูท้ัง้หมดดงักล่ำวขำ้งตน้มีเง่ือนไขของขอ้ก ำหนดและสิทธิของผูถื้อหุน้กูซ้ึ่งไดร้ะบขุอ้ปฏิบตัิและขอ้จ ำกดับำงประกำร เช่น กำรด ำรง
อตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ กำรจ่ำยเงินปันผลและกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือจ ำน ำทรพัยส์ินอนัเป็นสำระส ำคญัที่ใชใ้นกำร
ประกอบธุรกิจหลกั 
 
จ ำนวนรวมกบัหุน้กูเ้ดิมของบริษัทที่ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตอ้งมีจ ำนวนรวมกนัไม่เกิน 120,000 ลำ้นบำท 
(ตำมหลกัเกณฑเ์งินทุนหมุนเวียน) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีหุน้กูท้ี่ยังไม่ไดอ้อกและเสนอขำยเป็นจ ำนวนเงิน 
35,526 ลำ้นบำท ตำมมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ขำ้งตน้ 
 
รำคำตำมบญัชีและมลูค่ำยตุิธรรมของหุน้กูข้องกลุม่กิจกำร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม มีดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม 

 รำคำตำมบัญช ี มูลค่ำยุตธิรรม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

     

หุน้กู ้ 64,395 67,376 65,525 71,390 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำตำมบัญช ี มูลค่ำยุตธิรรม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

     

หุน้กู ้ 51,262 55,065 52,452 59,039 
 
มลูค่ำยตุิธรรมค ำนวณโดยวิธีกระแสเงินสดคิดลด โดยใชอ้ตัรำตลำดที่ก ำหนดโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย ณ วนัที่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ซึง่ถือเป็นกำรวดัเป็นมลูค่ำระดบัที่ 2 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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25 เงนิกู้ยมื (ตอ่) 
 
ควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้ของเงินกูย้ืมของกลุม่กิจกำรและบรษัิท มีดงันี ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

เงินกูย้ืม     
   - อตัรำดอกเบีย้คงที่ 64,866 54,810 51,452 45,922 

   - อตัรำดอกเบีย้ลอยตวั 71,473 57,536 30,541 32,986 

รวมเงินกูย้ืม 136,339 112,346 81,993 78,908 

 
อตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 2.05 2.36 1.95 2.99 
หุน้กู ้ 3.80 3.17 - 3.76 3.81 3.76 
 
มลูค่ำยตุิธรรมของเงินกูย้ืมระยะยำวค ำนวณจำกกระแสเงินสดในอนำคตซึง่คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้เงินกูย้ืมที่ฝ่ำยบรหิำรคำดว่ำ
กลุ่มกิจกำรและบรษัิทจะตอ้งจ่ำย ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มกิจกำรค ำนวณมลูค่ำยตุิธรรมถือกำรวดัเป็นมลูค่ำระดบัที่ 2 
สว่นมลูค่ำยตุิธรรมของเงินกูย้ืมระยะสัน้ใกลเ้คียงกบัรำคำตำมบญัชีของรำยกำรดงักลำ่ว 
 
ระยะเวลำกำรครบก ำหนดของเงินกูย้ืมระยะยำว สำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 1,706 5,660 - 2,935 
ครบก ำหนดภำยในระหวำ่ง 2 - 5 ปี 60,474 32,567 18,122 13,626 

ครบก ำหนดมำกกว่ำ 5 ปี 9,624 6,443 7,230 2,643 

รวมเงินกูย้ืมระยะยำว 71,804 44,670 25,352 19,204 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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25 เงนิกู้ยมื (ตอ่) 
 
วงเงนิกู้ยมื 
 
กลุม่กิจกำรและบรษัิทมีวงเงินกูย้ืมที่ยงัไม่ไดใ้ชด้งัต่อไปนี ้
 
 วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ล้ำนเหรียญ   ล้ำนเหรียญ ล้ำนเหรียญ ล้ำนมำเลเซีย  ล้ำนเหรียญ  

 สหรัฐอเมริกำ ล้ำนยูโร ล้ำนหยวน เรียล ออสเตรเลีย ริงกิต ล้ำนบำท สหรัฐอเมริกำ ล้ำนบำท 
          

อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว          
   ระยะสัน้ 248 18 50 5 4 - 8,920 248 8,700 

   ระยะยำว - 3 - - 10 6 692 - - 

 248 21 50 5 14 6 9,612 248 8,700 

 
 วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ล้ำนเหรียญ   ล้ำนเหรียญ ล้ำนรูปี ล้ำนมำเลเซีย  ล้ำนเหรียญ  

 สหรัฐอเมริกำ ล้ำนยูโร ล้ำนหยวน เรียล อินเดีย ริงกิต ล้ำนบำท สหรัฐอเมริกำ ล้ำนบำท 
          

อัตรำดอกเบีย้ลอยตัว          
   ระยะสัน้ 339 15 125 5 65 - 8,200 339 8,200 

   ระยะยำว - 121 - - - 3 1,028 - 4,097 

 339 136 125 5 65 3 9,228 339 12,297 

 
26 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หนีก้ำรคำ้ - บรษัิทอื่น 8,486,579,718 11,242,774,344 2,241,855 8,187,742 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ - กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั     

   (หมำยเหต ุ19) 40,038,689 45,685,687 11,822,512 24,817,993 
เจำ้หนีกิ้จกำรที่เก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ19) 3,836,386 19,096,831 31,067,955 10,382,349 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 4,986,888,391 6,831,586,650 588,783,250 657,212,788 
เจำ้หนีค้่ำก่อสรำ้ง 202,138,653 286,783,023 38,884 38,884 

เจำ้หนีอ้ื่น 1,590,956,096 1,610,252,822 47,831,435 13,009,716 

รวมเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 15,310,437,933 20,036,179,357 681,785,891 713,649,472 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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27 หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินมดัจ ำคำ่หอ้งพกั 1,387,891,196 774,675,094 16,294,051 16,466,170 
เจำ้หนีก้รมสรรพำกร 860,381,246 351,766,510 1,724,126 1,520,987 

อื่น ๆ 2,626,077,265 2,346,266,133 14,765,243 10,836,991 

รวมหนีส้ินหมนุเวียนอื่น 4,874,349,707 3,472,707,737 32,783,420 28,824,148 

 
28 ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชนพ์นักงำน  

 
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษียณอำยุ ตำมอัตรำเงินเดือนเดือนสุดท้ำยซึ่งให้ผลประโยชน์แก่สมำชิกในรูปกำรประกันระดับ  
เงินเกษียณอำยุที่จะไดร้บั โดยผลประโยชนท์ี่ใหจ้ะขึน้อยู่กับระยะเวลำกำรท ำงำนและเงินเดือนในปีสุดทำ้ยของสมำชิกก่อน  
ที่จะเกษียณอำย ุ
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 1,407,946,345 1,322,469,480 28,032,394 17,613,950 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชนท์ี่ก  ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมีดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

วนัที่ 1 มกรำคม 1,322,469,480 1,367,807,578 17,613,950 16,317,710 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ของ     
   ภำระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน (58,136,616) - 4,803,619 - 
ตน้ทนุบรกิำรในอดีต - 47,802,962 - 3,554,720 
ตน้ทนุบรกิำรปัจจบุนั 132,028,126 85,982,529 6,808,467 1,854,258 
ตน้ทนุดอกเบีย้ 6,716,366 8,285,689 462,403 485,052 
กำรจ่ำยช ำระผลประโยชน ์ (86,668,753) (74,885,257) (1,656,045) (4,597,790) 

กำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 91,537,742 (112,524,021) - - 

วนัที่ 31 ธนัวำคม 1,407,946,345 1,322,469,480 28,032,394 17,613,950 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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28 ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชนพ์นักงำน (ต่อ) 
 
จ ำนวนที่รบัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุส ำหรบัแตล่ะรำยกำรมีดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทนุบรกิำรในอดีต - 47,802,962 - 3,554,720 
ตน้ทนุบรกิำรปัจจบุนั 132,028,126 85,982,529 6,808,467 1,854,258 

ตน้ทนุดอกเบีย้ 6,716,366 8,285,689 462,403 485,052 

รวม (แสดงเป็นสว่นหนึ่งของคำ่ใชจ้่ำย     

   ผลประโยชนพ์นกังำน) 138,744,492 142,071,180 7,270,870 5,894,030 

 
ภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชนท์ี่ก  ำหนดไวโ้ดยแยกแสดงเป็นแตล่ะประเทศ มีดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม (ล้ำนบำท) 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

  
 

ไทย 

สหรัฐ 
อำหรับ 

เอมิเรตส ์

 
 

แอฟริกำใต ้

 
 

ออสเตรเลีย 

 
 

ศรีลังกำ 

 
ทวีป 
ยุโรป 

 
 

รวม 

 
 

ไทย 

 
 

แอฟริกำใต ้

 
 

ออสเตรเลีย 

 
 

ศรีลังกำ 

 
ทวีป 
ยุโรป 

 
 

รวม 

              
มลูค่ำปัจจบุนั              
   ของภำระผกูพนั 303 9 6 8 3 1,079 1,408 324 9 8 3 978 1,322 

รวม 303 9 6 8 3 1,079 1,408 324 9 8 3 978 1,322 

 
ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัที่ใชเ้ป็นดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

     
อตัรำคิดลด รอ้ยละ 1.4 - รอ้ยละ 1.6 รอ้ยละ 1.2 - รอ้ยละ 4.0 รอ้ยละ 1.4  รอ้ยละ 1.4 - รอ้ยละ 4.0 
อตัรำเงินเฟ้อ รอ้ยละ 2.5 รอ้ยละ 2.5 รอ้ยละ 2.5 รอ้ยละ 2.5 
อตัรำกำรเพิ่มขึน้ 
   ของเงินเดือนที่คำดไว ้ รอ้ยละ 0.0 - รอ้ยละ 5.0 รอ้ยละ 0.5 - รอ้ยละ 7.0 รอ้ยละ 0.0 - รอ้ยละ 5.0 รอ้ยละ 3.0 - รอ้ยละ 7.0 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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28 ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชนพ์นักงำน (ต่อ) 
 
กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว 
 
 งบกำรเงนิรวม 

 กำรเปล่ียนแปลง ผลกระทบต่อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชนท์ีก่ ำหนดไว้ 

 ของข้อสมมต ิ กำรเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมต ิ

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

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 1.0 ลดลง รอ้ยละ 15.88 ลดลง รอ้ยละ 31.19 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.62 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 27.17 
อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของเงินเดือน รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 1.0 เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 3.67 เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 7.30 ลดลง รอ้ยละ 2.53 ลดลง รอ้ยละ 5.32 
อตัรำกำรลำออก รอ้ยละ 10.0 รอ้ยละ 20.0 ลดลง รอ้ยละ 8.94 ลดลง รอ้ยละ 15.95 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.44 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 21.36 

 

กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งตน้นีอ้ำ้งอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ ขณะที่ใหข้อ้สมมติอื่นคงที่ ในทำงปฏิบตัิสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกที่จะเกิดขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติอำจมีควำมสมัพันธก์ัน ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว  
ของภำระผกูพนัผลประโยชนท์ี่ก  ำหนดไวท้ี่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ิธีเดียวกนั (มลูค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนั
โครงกำรผลประโยชนท์ี่ก  ำหนดไวค้  ำนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลำรำยงำน) ในกำรค ำนวณหนีส้ินบ ำเหน็จบ ำนำญที่รบัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

 
ธุรกิจโรงแรม

และสปำ 
ธุรกิจ

ร้ำนอำหำร ธุรกิจค้ำปลีก 
    

ระยะเวลำถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำร    
   ผลประโยชน ์ 9 ปี 11 ปี 10 ปี 
 

ภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชนท์ี่ยงัไม่ไดค้ิดลดส ำหรบักลุม่ธุรกิจหลกัในประเทศไทย สำมำรถวิเครำะหต์ำมก ำหนดช ำระ 
มีดงันี ้
 

 งบกำรเงินรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-2 ปี ระหว่ำง 2-5 ปี 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563    

ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอำย ุ 20 18 78 

รวม 20 18 78 
    

วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562    

ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอำย ุ 13 22 121 

รวม 13 22 121 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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29 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอื่น 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดร้อตดับญัชี 315,962,018 351,432,632 419,905 38,680 
เงินมดัจ ำคำ่เช่ำ 134,314,076 114,813,023 2,181,455 2,233,305 
ค่ำเช่ำที่ดินคำ้งจ่ำย - 453,432,729 - - 
ประมำณกำรรือ้ถอน 332,933,351 359,560,054 887,672 - 

อื่น ๆ 2,242,370,396 3,576,172,061 2,879,617 2,874,771 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 3,025,579,841 4,855,410,499 6,368,649 5,146,756 

 
30 ทุนเรือนหุน้และส่วนเกินมูลค่ำหุน้ 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 จ ำนวนหุน้ หุน้สำมัญ 
ส่วนเกนิ 
มูลค่ำหุน้ รวม 

 สำมัญ บำท บำท บำท 
     

วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 4,618,914,291 4,618,914,291 15,014,609,717 19,633,524,008 

กำรออกหุน้ 90,259 90,259 3,790,878 3,881,137 

วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 4,619,004,550 4,619,004,550 15,018,400,595 19,637,405,145 
เพิ่มทนุหุน้สำมญั 563,293,156 563,293,156 9,176,526,401 9,739,819,557 

กำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 36,883 36,883 766,424 803,307 

วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 5,182,334,589 5,182,334,589 24,195,693,420 29,378,028,009 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 จ ำนวนหุน้ หุน้สำมัญ 
ส่วนเกนิ 
มูลค่ำหุน้ รวม 

 สำมัญ บำท บำท บำท 
     

วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 4,618,914,291 4,618,914,291 14,988,957,341 19,607,871,632 

กำรออกหุน้ 90,259 90,259 3,790,878 3,881,137 

วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 4,619,004,550 4,619,004,550 14,992,748,219 19,611,752,769 
เพิ่มทนุหุน้สำมญั 563,293,156 563,293,156 9,176,526,401 9,739,819,557 

กำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 36,883 36,883 766,424 803,307 

วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 5,182,334,589 5,182,334,589 24,170,041,044 29,352,375,633 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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30 ทุนเรือนหุน้และส่วนเกินมูลค่ำหุน้ (ตอ่) 
 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสำมัญประจ ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่  
เพื่อเสนอขำยใหก้ับผูถื้อหุน้สำมญัเดิมของบริษัท บริษัทไดม้ีกำรจดัสรรหุน้สำมญัที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยใหก้บัผูถื้อหุน้สำมญั
เดิมของบริษัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offerings) จ ำนวน 563,293,276 หุน้ ในอตัรำส่วนหุน้สำมญัเดิม 8.2 หุน้ ต่อ 1 หุน้สำมญั
ที่ออกใหม่ ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 17.50 บำท โดยเสนอขำยวนัที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
(รวมทัง้สิน้ 5 วนัท ำกำร) ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 30 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 บรษัิทไดร้ำยงำนผลกำรขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ดงักลำ่วโดยมี
จ ำนวนหุน้ที่ขำยไดท้ัง้หมด 563,293,156 หุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงินสทุธิ 9,739.8 ลำ้นบำท กำรออกหุน้แสดงสทุธิจำกค่ำใชจ้่ำยใน
กำรออกหุน้จ ำนวน 117.81 ลำ้นบำท 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 หุน้จดทะเบียนทัง้หมดประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 5,887,815,947 หุน้ (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 
4,849,860,006 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท โดยมีหุ้นสำมัญที่ได้ออกและช ำระเต็มมูลค่ำแล้วจ ำนวน 5,182,334,589 หุ้น  
(พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 4,619,004,550 หุน้)  
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
 

145 

31 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซือ้หุน้สำมัญ 
 
กลุ่มกิจกำรไดม้ีกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท โดยผ่ำนกำรอนมุตัิจำกกำรประชมุผูถื้อหุน้ กลุ่มกิจกำรไม่ไดบ้นัทึกตน้ทนุส ำหรบัมลูค่ำยตุิธรรมหรือมลูค่ำที่แทจ้ริงของใบส ำคญั
แสดงสิทธิซือ้หุน้สำมญัดงักลำ่วในงบกำรเงินนี ้
 

    
ณ วันที ่ 

31 ธันวำคม 
 

เพิม่ขึน้  
ณ วันที ่ 

31 ธันวำคม 

    พ.ศ. 2562 ระหว่ำงปี ลดลงระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 

   

 
 

ก ำหนดวันทีใ่ช้สิทธิ 

 
 

จ ำนวนคงเหลือ 

 
 

จ ำนวน 

 
 

ใช้สิทธิ 

 อัตรำกำรใช้สิทธ ิ
ซือ้หุ้นสำมัญ 
ต่อใบส ำคัญ 
แสดงสิทธ ิ 

หุ้นสำมัญ 
ออกเพิม่ 

ระหว่ำงงวด 

 รำคำในกำร 
ใช้สิทธิซือ้ 
หุ้นสำมัญ  

 
 

จ ำนวนเงนิ 

 
 

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

             

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

บรษิัท ผูถื้อหุน้เดิม (MINT – W7) 19 มิถนุำยน 2563 16 พฤศจิกำยน 2563 31 กรกฎำคม 2566 - 236 0.0366 1 36,573 21.6 789,977 236 

 รวมกำรออกโดยบรษัิท    231 236 0.0369  36,883  803,307 467 

 
ที่ประชุมสำมัญประจ ำปีของผูถื้อหุน้ของบริษัทเมื่อวนัที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2562 ไดม้ีมติอนุมัติใหอ้อกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญของบริษัท (MINT-W6) จ ำนวนไม่เกิน 230,945,715 หน่วย เพื่อจัดสรร 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วมีอำยไุม่เกิน 2 ปี นบัจำกวนัที่ไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้แรก และมีอตัรำกำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยตอ่หุน้สำมญั 1 หุน้ ที่รำคำใชส้ิทธิ 43 บำทตอ่หุน้ 
 
เมื่อวนัที่ 25 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 บริษัทไดแ้จง้ปรบัรำคำกำรใชส้ิทธิและอตัรำกำรใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัท (MINT-W6) จำกรำคำหุน้ละ 43 บำท เป็น 41.878 บำทต่อหุน้ และอตัรำ  
1 หุน้สำมญั เป็น 1.027 หุน้สำมญัต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย กำรปรบัสิทธินีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที่ 26 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
 
ที่ประชมุสำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุน้ของบรษัิทเมื่อวนัที่ 19 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิใหอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษัิท (MINT-W7) จ ำนวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้เดิม โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่วมีอำยไุม่เกิน 3 ปี นบัจำกวนัที่ไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้แรก และมีอตัรำกำรใชส้ิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยตอ่หุน้สำมญั 1 หุน้ ที่รำคำใชส้ิทธิ 21.6 บำทตอ่หุน้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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32 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

วนัที่ 1 มกรำคม  484,986,001 464,178,907 

จดัสรรระหวำ่งปี 103,795,594 20,807,094 

วนัที่ 31 ธนัวำคม 588,781,595 484,986,001 

 
ภำยใตพ้ระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั บริษัทตอ้งจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหลงัหกั
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ส ำรองดังกล่ำว 
เป็นส ำรองที่ไม่สำมำรถจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้

 
33 รำยได้อื่น 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดค้่ำเช่ำ 85,833,359 255,571,676 - - 
รำยไดจ้ำกกำรขำยของสมนำคณุ 124,085,939 163,540,321 - - 
รำยไดค้่ำขนสง่ 191,890,966 200,418,875 - - 
เงินสนบัสนนุ 147,238,880 177,507,930 - - 
รำยไดค้่ำที่ปรกึษำ 113,112,849 133,144,205 - - 
ขำยวตัถดุิบใหแ้ฟรนไชส ์ 58,335,154 27,248,025 - - 
รำยไดค้่ำซอ่มบ ำรุง 67,341,039 61,316,967 - - 
รำยไดภ้ำษีโรงเรือน 24,539,757 13,787,586 - - 
รำยไดจ้ำกเครื่องหมำยกำรคำ้ 98,074,492 109,992,303 - - 
ก ำไรจำกกำรขำยและเช่ำกลบั - 4,743,436,894 - - 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุ - 1,350,340,011 - - 

อื่น ๆ 1,254,210,739 2,078,652,218 26,915,884 564,590,457 

รวมรำยไดอ้ื่น 2,164,663,174 9,314,957,011 26,915,884 564,590,457 
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34 (ก ำไร) ขำดทุนอื่น - สุทธ ิ
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยน - สทุธิ (3,554,997,131) 892,767,946 (3,654,098,708) 778,449,170 
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรวดัมลูค่ำ 
   เครื่องมอืทำงกำรเงิน - สทุธิ 4,180,212,226 - 4,017,433,038 - 

รวม (ก ำไร) ขำดทนุอื่น - สทุธิ 625,215,095 892,767,946 363,334,330 778,449,170 

 
35 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 

รำยกำรบำงรำยกำรที่รวมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน สำมำรถแยกตำมลกัษณะไดด้งันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำริมทรพัย ์     
   เพื่อกำรลงทนุ (หมำยเหต ุ20) 78,291,801 69,584,025 - - 
ค่ำเสื่อมรำคำของที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์     
   (หมำยเหต ุ21) 7,583,770,879 7,331,412,927 34,359,246 31,467,967 
กำรดอ้ยค่ำ (กลบัรำยกำร) ของที่ดิน      
   อำคำรและอปุกรณ ์(หมำยเหต ุ21) (134,429,139) 224,336,030 - 264,709 
กำรตดัจ ำหน่ำยของที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์     
   (หมำยเหต ุ21) 619,830,577 406,811,406 56,104 145,176 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน     
   (หมำยเหต ุ22) 1,175,268,267 1,321,317,984 4,770,792 2,723,428 
กำรดอ้ยค่ำ (กลบัรำยกำร)      
    ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (หมำยเหต ุ22) (1,922,133) 138,736,042 - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้     
   (หมำยเหต ุ23) 9,403,873,177 - 50,934,843 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยของค่ำเช่ำจ่ำยลว่งหนำ้ - 192,114,082 - 1,848,000 
กำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทนุในบริษัทรว่ม  
   (หมำยเหต ุ18) - 352,714,715 - - 
หนีส้งสยัจะสญู (กลบัรำยกำร)  198,637,494 16,726,464 275,572 (12,023) 
ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำน  22,169,850,822 32,053,420,438 324,700,205 407,545,194 
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36 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงนิได้ 

 
ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัช ี
 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหนีส้ินภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถวิเครำะหไ์ดด้งันี ้
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 7,731,939,377 5,503,259,677 - - 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (25,122,429,640) (24,144,264,318) (203,221,909) (200,138,201) 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (17,390,490,263) (18,641,004,641) (203,221,909) (200,138,201) 

 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีและหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับัญชีจะสำมำรถแสดงหักลบกลบกันไดเ้มื่อสินทรพัยแ์ละ
หนีส้ินภำษีเงินไดด้งักล่ำวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีเดียวกนั ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมสินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดั
บญัชีและหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีแสดงยอดรวมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินสทุธิในแต่ละบริษัท 
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36 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงนิได้ (ตอ่) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม 

  เพิม่ / (ลด) เพิม่ / (ลด)    
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ในก ำไรขำดทุน  กำรแปลงค่ำ 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 ขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน กำรซือ้ธุรกิจ งบกำรเงนิ พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

สินทรัพยภ์ำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี       
กำรขำยสินคำ้ฝำกขำย 88,705,660 14,551,793 - - - 103,257,453 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์ 158,679,601 53,567,257 - - - 212,246,858 
กำรประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน ์       
   พนกังำน 287,285,970 64,133,146 - - - 351,419,116 
ค่ำเสื่อมรำคำ 66,632,228 7,710,013 - - - 74,342,241 
รำยไดร้บัลว่งหนำ้ 16,634,215 3,500,565 - - - 20,134,780 
ผลขำดทนุสะสมยกไป 3,738,280,201 (537,528,535) - - - 3,200,751,666 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 329,991,354 - - - 117,585,456 447,576,810 

อื่น ๆ (67,600) - - - - (67,600) 

 4,686,141,629 (394,065,761) - - 117,585,456 4,409,661,324 

       

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี        
ลกูหนีก้ำรคำ้ (168,810,363) 168,754,696 - - - (55,667) 
สิทธิในกำรบรหิำรสินทรพัย ์ (1,102,557,806) 52,386,834 - - - (1,050,170,972) 
รำยไดภ้ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (622,652,233) 21,870,735 - - - (600,781,498) 
ก ำไรจำกหลกัทรพัยเ์ผื่อขำยที่ยงัไม่เกิดขึน้ (211,161,547) - 184,661 - - (210,976,886) 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรพัย ์       
   ระหว่ำงกลุม่กิจกำรที่ยงัไม่เกิดขึน้ (26,842,591) (1,576,709) - - - (28,419,300) 
กำรปรบัมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัย ์       
   ณ วนัที่ซือ้กิจกำร (24,212,546,690) 347,593,593 - 102,511,825 - (23,762,441,272) 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 1,070,731,559 - - - 1,590,321,290 2,661,052,849 

อื่น ๆ 235,657,652 (294,530,871) - - - (58,873,219) 

 (25,038,182,019) 294,498,278 184,661 102,511,825 1,590,321,290 (23,050,665,965) 
       

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (20,352,040,390) (99,567,483) 184,661 102,511,825 1,707,906,746 (18,641,004,641) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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36 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงนิได้ (ตอ่) 
 

 งบกำรเงนิรวม 

  เพิม่ / (ลด) เพิม่ / (ลด)    
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ในก ำไรขำดทุน  กำรแปลงค่ำ 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 ขำดทุน เบด็เสร็จอ่ืน กำรซือ้ธุรกิจ งบกำรเงนิ พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

สินทรัพยภ์ำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี       
กำรขำยสินคำ้ฝำกขำย 103,257,453 (7,294,581) - - - 95,962,872 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์ 212,246,858 129,268,353 - - - 341,515,211 
กำรประมำณกำรหนีส้ินผลประโยชน ์       
   พนกังำน 351,419,116 7,428,820 (11,627,323) - - 347,220,613 
ค่ำเสื่อมรำคำ 74,342,241 7,730,754 - - - 82,072,995 
รำยไดร้บัลว่งหนำ้ 20,134,780 1,862,671 - - - 21,997,451 
ผลขำดทนุสะสมยกไป 3,200,751,666 2,168,042,275 - - - 5,368,793,941 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 804,343,009 1,106,062,872 - - - 1,910,405,881 
กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 447,576,810 - - - (143,663,863) 303,912,947 
ส ำรองตน้ทนุของกำรปอ้งกนั       
   ควำมเสี่ยง 17,860,642 - 6,461,488 - - 24,322,130 

อื่น ๆ (67,600) - - - - (67,600) 
       

 5,231,864,975 3,413,101,164 (5,165,835) - (143,663,863) 8,496,136,441 

       

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี        
ลกูหนีก้ำรคำ้ (55,667) (13,190,193) - - - (13,245,860) 
สิทธิในกำรบรหิำรสินทรพัย ์ (1,050,170,972) (46,221,058) - - - (1,096,392,030) 
รำยไดภ้ำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน (600,781,498) 10,891,595 - - - (589,889,903) 
ก ำไรจำกหลกัทรพัยเ์ผื่อขำยที่ยงัไม่เกิดขึน้ (210,976,886) - 403,195 - - (210,573,691) 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรพัย ์       
   ระหว่ำงกลุม่กิจกำรที่ยงัไม่เกิดขึน้ (28,419,300) 4,253,412 - - - (24,165,888) 
กำรปรบัมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัย ์       
   ณ วนัที่ซือ้กิจกำร (23,762,441,272) 924,542,054 - (220,834,068) - (23,058,733,286) 
ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรม 
   อนพุนัธท์ี่ยงัไม่เกิดขึน้ 

 
(93,735,689) 87,654,546 - - - (6,081,143) 

กำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 2,661,052,849 - - - (3,512,662,134) (851,609,285) 

อื่น ๆ (58,873,219) 22,937,601 - - - (35,935,618) 
       

 (23,144,401,654) 990,867,957 403,195 (220,834,068) (3,512,662,134) (25,886,626,704) 
       

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (17,912,536,679) 4,403,969,121 (4,762,640) (220,834,068) (3,656,325,997) (17,390,490,263) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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36 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงนิได้ (ตอ่) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
   เพิม่ / (ลด)  
  เพิม่ / (ลด) ในก ำไร  
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ขำดทุน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 ขำดทุน เบด็เสรจ็อื่น พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพยภ์ำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี      
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์ 1,399,960 18,470 - 1,418,430 
กำรประมำณกำรหนีส้ิน 3,263,542 2,382,780 - 5,646,322 
ผลขำดทนุสะสมยกไป 65,480,609 (61,162,914) - 4,317,695 

อตัรำดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ 2,470,240 (2,470,240) - - 

 72,614,351 (61,231,904) - 11,382,447 
     

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี      

ก ำไรจำกหลกัทรพัยเ์ผ่ือขำยที่ยงัไม่เกิดขึน้ (211,759,773) - 239,125 (211,520,648) 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (139,145,422) (61,231,904) 239,125 (200,138,201) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
   เพิม่ / (ลด)  
  เพิม่ / (ลด) ในก ำไร  
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ขำดทุน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2563 ขำดทุน เบด็เสรจ็อื่น พ.ศ. 2563 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพยภ์ำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี      
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัย ์ 1,418,430 1,095,232 - 2,513,662 
กำรประมำณกำรหนีส้ิน 5,646,322 (1,597,979) 960,724 5,009,067 
รำยไดร้บัลว่งหนำ้ - 91,482 - 91,482 
ผลขำดทนุสะสมยกไป 4,317,695 3,022,722 - 7,340,417 

หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 1,892,200 1,660,095 - 3,552,295 

 13,274,647 4,271,552 960,724 18,506,923 
     

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี      
ก ำไรจำกหลกัทรพัยเ์ผ่ือขำยที่ยงัไม่เกิดขึน้ (211,520,648) - 469,355 (211,051,293) 

ก ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมอนพุนัธท์ี่ยงัไม่เกิดขึน้ (93,735,690) 83,058,151 - (10,677,539) 

 (305,256,338) 83,058,151 469,355 (221,728,832) 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สทุธิ (291,981,691) 87,329,703 1,430,079 (203,221,909) 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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36 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงนิได้ (ตอ่) 

 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรบัรำยกำรขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ดไ้ม่เกินจ ำนวนที่เป็นไปไดค้่อนขำ้ง
แน่วำ่จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชนท์ำงภำษีนัน้ กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรขำดทนุทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ชย้กไป
จ ำนวน 2,472 ลำ้นบำท ที่จะหมดอำยใุนช่วงปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2568 และจ ำนวน 4,115 ลำ้นบำท ที่จะหมดอำยหุลงัจำกปี 
พ.ศ. 2568 เป็นตน้ไป ตำมกฎหมำยทำงภำษีในประเทศที่เก่ียวขอ้ง และบริษัทมีรำยกำรขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ไดใ้ชย้กไป 
จ ำนวน 1,680 ลำ้นบำท ที่จะหมดอำยใุนช่วงปี พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2568 
 
ภำษีเงนิได้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 

     

ภำษีเงินได ้:     
ภำษีเงินไดใ้นปีปัจจบุนั 1,974,862,089 2,230,497,004 - 24,315,722 
ภำษีเงินไดข้องปีก่อนที่รบัรูใ้นปีปัจจบุนั (16,205,099) (37,113,185) 2,995,290 3,303,180 

รวมภำษีเงนิได ้ 1,958,656,990 2,193,383,819 2,995,290 27,618,902 
     

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :     
กำรเปลี่ยนแปลงของรำยกำร     
   ที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำว (4,403,969,121) 99,567,483 (87,329,703) 61,231,904 

รวมภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญช ี (4,403,969,121) 99,567,483 (87,329,703) 61,231,904 
     

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได ้ (2,445,312,131) 2,292,951,302 (84,334,413) 88,850,806 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
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36 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงนิได้ (ตอ่) 

 
ภำษีเงินได้ส  ำหรบัก ำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนเงินที่แตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบัญชีคูณกับภำษี  
ของประเทศที่บรษัิทใหญ่ตัง้อยู่ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไร (ขำดทนุ) กอ่นภำษี (25,148,548,219) 13,287,055,738 1,465,385,149 3,935,007,179 
     

ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษีรอ้ยละ 20 (5,029,709,644) 2,657,411,148 293,077,030 787,001,436 
ผลกระทบ :     
ผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทรว่มสทุธิ 
   จำกภำษี 92,780,330 (736,255,423) - - 
ผลกระทบของอตัรำภำษีที่แตกต่ำง (1,211,273,643) (2,586,501,750) (267,456,534) (178,286,190) 
ค่ำใชจ้่ำยทำงภำษีที่หกัไดเ้พิ่มเติม (100,260,105) (41,046,753) (100,260,105) (41,046,753) 
ค่ำใชจ้่ำยที่ไม่สำมำรถหกัภำษี 3,004,463,767 4,634,322,632 1,867,996 1,517,351 
รำยไดท้ี่ไม่ตอ้งเสียภำษี (45,561,400) (1,878,971,049) (25,806,150) (491,601,200) 
กำรปรบัปรุงจำกปีก่อน (16,205,099) (37,113,185) 2,995,290 3,303,181 
ผลประโยชนจ์ำกกำรหกัภำษีไดเ้พิ่มเติม (160,182,795) (41,771,830) (2,984,353) (1,770,822) 
กำรเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่ำงชั่วครำว     
   ที่ไม่ไดร้บัรู ้ (25,817,042) (32,956,079) - - 
กำรใชป้ระโยชนจ์ำกกำรขำดทนุ 
   ปีกอ่นที่ไม่ไดร้บัรู ้ - (5,727,316) - - 
กำรปรบัปรุงขำดทนุทำงภำษีจำกปีกอ่น 36,187,929 165,515,729 3,817,556 - 
กำรรบัรูข้ำดทนุทำงภำษีปีก่อนที่ไม่ไดร้บัรู ้ (3,186,319) - (6,840,278) - 
กำรปรบัปรุงเก่ียวกบัมลูค่ำยตุิธรรมของ 
   อนพุนัธท์ำงกำรเงิน (83,058,151) - (83,058,151) - 
ขำดทนุทำงภำษีที่ไม่ไดบ้นัทกึเป็น     
   สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 1,096,510,041 196,045,178 100,313,286 9,733,803 

ภำษีเงินได ้ (2,445,312,131) 2,292,951,302 (84,334,413) 88,850,806 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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36 ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีและภำษีเงนิได้ (ตอ่) 

 
ภำษีเงินไดท้ี่เพิ่มที่เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นมีดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ก่อนภำษ ี ภำษีเพิม่ หลังภำษี ก่อนภำษ ี ภำษีเพิม่ หลังภำษี 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระ       
   ผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 58,136,616 (11,627,323) 46,509,293 - - - 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกหลกัทรพัย ์       
   เผื่อขำยที่ยงัไม่เกิดขึน้ (1,957,600) 403,195 (1,554,405) (615,146) 184,661 (430,485) 
ส ำรองตน้ทนุของกำรปอ้งกนั       
   ควำมเสี่ยง (9,201,708) 6,461,488 (2,740,220) - - - 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 46,977,308 (4,762,640) 42,214,668 (615,146) 184,661 (430,485) 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ก่อนภำษ ี ภำษีเพิม่ หลังภำษี ก่อนภำษ ี ภำษีเพิม่ หลังภำษี 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

กำรวดัมลูค่ำใหม่ของภำระ       
   ผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน (4,803,619) 960,724 (3,842,895) - - - 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกหลกัทรพัย ์       
   เผื่อขำยที่ยงัไม่เกิดขึน้ (2,346,775) 469,355 (1,877,420) (1,195,625) 239,125 (956,500) 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (7,150,394) 1,430,079 (5,720,315) (1,195,625) 239,125 (956,500) 
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37 ก ำไรต่อหุน้ 

 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัที่ช  ำระแลว้
และออกจ ำหน่ำยอยู่ในระหวำ่งปี 
 
ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรบัลด จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยไดป้รบัปรุงด้วยจ ำนวนหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรบัลดโดยถือว่ำ  
หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรบัลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สำมญัทัง้หมด 
 
ในกำรค ำนวณจ ำนวนหุน้สำมัญที่เพิ่มขึน้หำกมีกำรใชส้ิทธิ บริษัทค ำนวณว่ำหำกน ำเงินที่ไดร้บัจำกกำรใชส้ิทธิจำกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่เหลืออยู่ดงักล่ำวมำซือ้หุน้สำมญักลบัคืนในรำคำตลำดถวัเฉลี่ยของงวดเพื่อก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมญัที่ ตอ้งออกเพิ่ม 
แลว้น ำจ ำนวนหุน้สำมญัสว่นเพ่ิมดงักลำ่วมำรวมกบัหุน้สำมญัที่มีอยู่ ทัง้นีไ้ม่มีกำรปรบัปรุงใด ๆ ในก ำไรสทุธิ 

 

 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 หุน้ หุน้ 
   

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัที่ใชค้  ำนวณก ำไรตอ่หุน้ - สทุธิ 4,857,562,529 4,618,941,721 
   

หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรบัลด - - 
   

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัที่ใชใ้นกำรค ำนวณ   

   ก ำไรตอ่หุน้ปรบัลด 4,857,562,529 4,618,941,721 

 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบัปีที่เป็นของผูถื้อหุน้สำมญั (21,407,335,947) 10,697,926,668 

ดอกเบีย้จ่ำยสะสมส ำหรบัหุน้กูท้ี่มลีกัษณะคลำ้ยทนุ (สทุธิจำกภำษี) (1,460,595,046) (1,288,685,030) 

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบัปีที่ใชค้  ำนวณก ำไรตอ่หุน้ปรบัลด (22,867,930,993) 9,409,241,638 
   

ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (4.7077) 2.0371 
   

ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุน้ปรบัลด (4.7077) 2.0371 
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37 ก ำไรต่อหุน้ (ตอ่) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บำท บำท 
   

ก ำไรส ำหรบัปีที่เป็นของผูถื้อหุน้สำมญั 1,549,719,562 3,846,156,373 

ดอกเบีย้จ่ำยสะสมส ำหรบัหุน้กูท้ี่มลีกัษณะคลำ้ยทนุ (สทุธิจำกภำษี) (1,460,595,046) (1,288,685,030) 

ก ำไรส ำหรบัปีที่ใชค้  ำนวณก ำไรตอ่หุน้ปรบัลด 89,124,516 2,557,471,343 
   

ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน 0.0183 0.5537 
   

ก ำไรตอ่หุน้ปรบัลด 0.0183 0.5537 

 
38 เงนิปันผล 

 
เมื่อวนัที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสำมัญประจ ำปีของผูถื้อหุน้ของบริษัท ไดม้ีกำรอนุมตัิงดกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรบั 
ผลกำรด ำเนินงำนปี พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวันที่  22 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมัญประจ ำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลเป็น  
เงินสด ในอัตรำหุ้นละ 0.4 บำท ส ำหรับผู้ถือหุ้นเดิมจ ำนวนรวมไม่เกิน 4,619 ล้ำนหุ้น โดยกำรจ่ำยเงินปันผลรวมทั้งสิน้ไม่เกิน  
1,848 ลำ้นบำท เงินปันผลดงักลำ่วไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

39 หุน้กูท้ีมี่ลักษณะคล้ำยทุน 
 
ในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2563 บริษัทไดอ้อกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลำ้ยทุน จ ำนวนเงินรวม  300 ลำ้นเหรียญสหรฐั หรือ
เทียบเท่ำ 9,269 ลำ้นบำท ก่อนหักค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุน้กู้จ  ำนวน  988 ลำ้นบำท ซึ่งรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของส่วนของเจำ้ของ 
ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยมีอตัรำดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 3.10 ต่อปี ใน 3 ปีแรก และส ำหรบักำรก ำหนด
อตัรำดอกเบีย้ในทกุ ๆ 3 ปีถดัไปจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ หุน้กูด้งักล่ำวเก่ียวขอ้งกบักำรท ำหนำ้ที่ 
ผูค้  ำ้ประกนัหุน้กูโ้ดยสถำบนักำรเงิน ซึง่สถำบนักำรเงินดงักลำ่วรบัประกนักำรซือ้คืนตำมขอ้ก ำหนดสิทธิของหุน้กู้ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บริษัทมียอดคงเหลือหุน้กู้ที่มีลักษณะคลำ้ยทุนจ ำนวน 34,091 ลำ้นบำทก่อนหักค่ำใชจ้่ำย 
ในกำรออกหุน้กูจ้  ำนวน 2,022 ลำ้นบำท ซึง่แสดงเป็นสว่นหนึ่งของสว่นของเจำ้ของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ในปี พ.ศ. 2563 บรษัิทไดจ้่ำยดอกเบีย้ใหก้บัผูถื้อหุน้กูแ้ลว้เป็นจ ำนวนเงิน 1,455 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 1,312 ลำ้นบำท) 
 
กลุม่กิจกำรและบรษัิทใชข้อ้ผ่อนผนักำรจดัประเภทหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลำ้ยทนุ ตำมที่เปิดเผยในหมำยเหต ุ6.16 
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40 กำรซือ้ธุรกิจ 
 
40.1 กำรซือ้ธุรกิจใหม่ 

 
Spoonful Pte. Ltd. และบริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรได้เข้ำซือ้กิจกำร Spoonful Pte. Ltd. และ บริษัท สพูนฟูล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด ในสัดส่วนรอ้ยละ 70 ดว้ยมูลค่ำตกลงซือ้เริ่มแรกที่ 2,575 ลำ้นบำท โดยมูลค่ำตกลงซือ้เริ่มแรกถูกก ำหนด 
โดยกำรประมำณกำรและจะมีกำรปรบัปรุงในภำยหลงัที่งบกำรเงินของบรษัิทเสรจ็สิน้ รำยกำรซือ้กิจกำรดงักล่ำวถือเป็นรำยกำร
รวมธุรกิจ 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้
 ล้ำนบำท 
  

รำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 2,575 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 38 
  

ค่ำควำมนิยม 2,537 

 
ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้นิที่ไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 

 Spoonful  
สพูนฟูล 

(ประเทศไทย) รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

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

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (1) (5) (6) 
    

รวม 50 4 54 

สว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ   (16) 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้ำตำม    

   สดัส่วนของกำรลงทนุ 38 

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยส์ุทธิที่ไดม้ำใหเ้สร็จสิน้โดย  
จะปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูค่ำยตุิธรรมและรำคำที่ตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหลำ่นีเ้สรจ็สิน้ 
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40 กำรซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 

 

กลุ่มกิจกำรสโกมำด ิและบริษัท มำริน เอ็นจเินียริ่ง จ ำกัด 
 

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

รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้
 ล้ำนบำท 
  

รำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ - 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ (56) 
  

ค่ำควำมนิยม 56 
 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้นิที่ไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 

 
กลุ่มกิจกำร 

สโกมำด ิ
มำริน 

เอ็นจเินียริ่ง รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

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

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น (16) (3) (19) 
    

รวม (21) (89) (110) 

สว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  ำนำจควบคมุ 10 44 54 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้ำตำม  

   สดัสว่นของกำรลงทนุ (56) 
 

ณ วันที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ ได้มำให้เสร็จสิ ้น  
โดยจะปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูค่ำยตุิธรรมเมื่อขัน้ตอนเหลำ่นีเ้สรจ็สิน้ 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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40 กำรซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 

 
Roco Hospitality Group S.r.l. New York Palace Kft และ AGAGA s.r.o. 
 
ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยของกลุ่มกิจกำรไดเ้ขำ้ซือ้หุน้ใน Roco Hospitality Group S.r.l. New York 
Palace Kft และ AGAGA s.r.o. ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 โดยมลูค่ำตกลงซือ้เริ่มแรกถกูก ำหนดโดยกำรประมำณกำรและจะมีกำร
ปรบัปรุงในภำยหลงัเมื่อเสรจ็สิน้ขอ้ตกลงกำรซือ้กิจกำร รำยกำรซือ้กิจกำรดงักลำ่วถือเป็นรำยกำรรวมธุรกิจ 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 1,931 
ประมำณกำรกำรปรบัรำคำซือ้ขำยเงินลงทนุ (253) 

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 1,268 
  

ค่ำควำมนิยม 410 

 
ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้นิที่ไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

เงินสด 100 
ลกูหนี ้ 58 
สินทรพัยห์มนุเวียน 19 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 31 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 1,891 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ 1,931 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 211 
เจำ้หนี ้ (424) 
หนีส้ินหมนุเวียน (165) 
หนีส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำ (1,931) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน (453) 
  

ประมำณกำรมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้ำตำมสดัส่วนของกำรลงทนุ 1,268 

 
ณ วันที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ ได้มำให้เสร็จสิ ้น  
โดยจะปรบัปรุงรำยกำรสินทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูค่ำยตุิธรรมและรำคำที่ตกลงซือ้ขำยเมื่อขัน้ตอนเหลำ่นีเ้สรจ็สิน้ 
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40 กำรซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 
 
40.2 กำรซือ้ธุรกิจในปีก่อน 

 
Elysia Retreat 
 
ส ำหรบักำรซือ้กิจกำร Elysia Retreat ในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรพัยท์ี่ระบุไดท้ี่ไดม้ำและหนีส้ินที่รบัมำสุทธิเสร็จสิน้แลว้ในปีปัจจุบัน โดยรำยละเอียดกำรลงทุนเป็นไปตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม  
ในกำรพิจำรณำมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดวิธีกำรวดัมลูค่ำของสินทรพัยท์ี่ระบุไดท้ี่ไดม้ำและหนีส้ินที่รบัมำ 
และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดท้ี่กลุม่กิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกสินทรพัยอ์ย่ำงน่ำเช่ือถือ 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้

 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 106 

มลูค่ำยตุิธรรมสทุธิของสินทรพัยท์ี่ไดม้ำตำมสดัสว่นของกำรลงทนุ 96 

ค่ำควำมนิยม 10 

ค่ำควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม 10 

ปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรม - 

 
มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่ไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

สินคำ้คงเหลือ 6 
อำคำร  68 
สิทธิในกำรบรหิำรสินทรพัย ์ 32 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (10) 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิ 96 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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40 กำรซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 
 

บริษัท ชิคเก้น ไทม ์จ ำกัด 
 
กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัยท์ี่ระบุไดท้ี่ไดม้ำและหนีส้ินที่รบัมำสุทธิของบริษัท ชิคเกน้ ไทม ์จ ำกัด  
เสรจ็สิน้แลว้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2563 ใน
กำรพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ กลุ่มกิจกำรได้ก ำหนดวิธีกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำและหนีส้ิน  
ที่รบัมำ และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดท้ี่กลุม่กิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกสินทรพัยอ์ย่ำงน่ำเช่ือถือ 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้

 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 1,931 

ปรบัปรุงรำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ (293) 

รวมรำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 1,638 

มลูค่ำยตุิธรรมสทุธิของสินทรพัยท์ี่ไดม้ำตำมสดัสว่นของกำรลงทนุ 120 

ค่ำควำมนิยม 1,518 

ค่ำควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม 1,811 

ปรบัปรุงค่ำควำมนิยมจำกกำรปรบัปรุงรำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ (293) 

 
มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่ไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 78 
สินทรพัยห์มนุเวียน 26 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 196 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 13 
สินทรพัยอ์ื่น  78 
หนีส้ินหมนุเวียน (66) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน (205) 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิ 120 

 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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40 กำรซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 
 

Crowne Plaza 
 
ส ำหรบักำรซือ้กิจกำร Crowne Plaza ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรพัยท์ี่ระบุไดท้ี่ไดม้ำและหนีส้ินที่รบัมำสุทธิเสร็จสิน้แลว้ในปีปัจจุบัน โดยรำยละเอียดกำรลงทุนเป็นไปตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม  
ในกำรพิจำรณำมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดวิธีกำรวดัมลูค่ำของสินทรพัยท์ี่ระบุไดท้ี่ไดม้ำและหนีส้ินที่รบัมำ 
และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดท้ี่กลุม่กิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกสินทรพัยอ์ย่ำงน่ำเช่ือถือ 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้

 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 82 

มลูค่ำยตุิธรรมสทุธิของสินทรพัยท์ี่ไดม้ำตำมสดัสว่นของกำรลงทนุ 62 

ค่ำควำมนิยม 20 

ค่ำควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม 20 

ปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรม - 

 
มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่ไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

ที่ดิน 15 
สิทธิในกำรบรหิำรสินทรพัย ์ 66 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (19) 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิ 62 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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40 กำรซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 

 
GCS Hotel Limited 
 
ส ำหรบักำรซือ้กิจกำร GCS Hotel Limited ในระหว่ำงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินกำรวดัมลูค่ำยตุิธรรมของ
สินทรพัยท์ี่ระบุไดท้ี่ไดม้ำและหนีส้ินที่รบัมำสุทธิเสร็จสิน้แลว้ในปีปัจจุบัน โดยรำยละเอียดกำรลงทุนเป็นไปตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม  
ในกำรพิจำรณำมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัย ์กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดวิธีกำรวดัมลูค่ำของสินทรพัยท์ี่ระบุไดท้ี่ไดม้ำและหนีส้ินที่รบัมำ 
และพิจำรณำถึงควำมเป็นไปไดท้ี่กลุม่กิจกำรจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจำกสินทรพัยอ์ย่ำงน่ำเช่ือถือ 
 
รำยละเอียดกำรลงทนุแสดงไดด้งันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

รำคำที่ตกลงซือ้ขำยเงินลงทนุ 455 

มลูค่ำยตุิธรรมสทุธิของสินทรพัยท์ี่ไดม้ำตำมสดัสว่นของกำรลงทนุ 455 

ค่ำควำมนิยม - 

ค่ำควำมนิยม - ตำมที่รำยงำนไวเ้ดิม - 

ปรบัปรุงมลูค่ำยตุิธรรม - 

 
มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่ไดม้ำจำกกำรลงทนุ มีดงันี ้
 
 ล้ำนบำท 
  

สินทรพัยห์มนุเวียน 75 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 134 
สิทธิในกำรบรหิำรสินทรพัย ์ 314 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (68) 

มลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยส์ทุธิ 455 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
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41 ภำระผูกพัน 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุม่กิจกำรมีภำระผกูพนัดงัต่อไปนี ้
 
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 
- บริษัทไดท้ ำสญัญำกำรใชส้ิทธิในเครื่องหมำยกำรคำ้และสญัญำกำรบริหำรงำนโรงแรมกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ในกำรนี้

บรษัิทผกูพนัที่จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรใชส้ิทธิในเครื่องหมำยกำรคำ้ และค่ำธรรมเนียมกำรบรหิำรงำนเป็นอตัรำรอ้ยละของ
รำยไดต้ำมที่ระบใุนสญัญำ สญัญำนีม้ีก ำหนดระยะเวลำ 10 ปี โดยจะสิน้สดุในปี พ.ศ. 2569 

 
- บริษัทไดท้ ำสญัญำบริกำรควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคและสญัญำกำรใชเ้ครื่องหมำยกำรคำ้และช่ือทำงกำรคำ้กบับริษัทแห่ง

หนึ่งในต่ำงประเทศ โดยบริษัทจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมซึ่งค ำนวณเป็นอัตรำรอ้ยละของยอดขำยตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ  
โดยสัญญำแรกมีผลตั้งแต่กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2537 โดยสัญญำจะมีผลจนกว่ำบริษัทใดบริษัทหนึ่ งจะยกเลิกสัญญำ  
ตำมสญัญำ บรษัิทย่อยตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำรอ้ยละของยอดขำย และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ที่ระบไุวใ้นสญัญำ 

 
งบกำรเงนิรวม 
 
ธุรกิจโรงแรม 
 
- บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจโรงแรมมีกำรท ำสญัญำกำรใชเ้ครื่องหมำยกำรคำ้และกำรบริหำรโรงแรมเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม

ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ ซึ่งมีระยะเวลำสญัญำตัง้แต่ 10 ปี ถึง 20 ปี โดยจะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมต่ำงๆในอตัรำ ระยะเวลำ
และวิธีกำรค ำนวณตำมที่ก ำหนดในแต่ละสญัญำ 

 
ธุรกิจแฟรนไชสอ์ำหำร 
 
- บรษัิทย่อยในกลุ่มธุรกิจแฟรนไชสอ์ำหำรมีกำรท ำสญัญำแฟรนไชส ์เพื่อประกอบธุรกิจรำ้นอำหำรภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ 

ซึง่มีระยะเวลำสญัญำโดยเฉลี่ยประมำณ 10 ปีและมีเง่ือนไขกำรตอ่อำย ุโดยจะตอ้งจ่ำยคำ่ตอบแทนโดยคิดจำกรอ้ยละของ
ยอดขำยและปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและขอ้ตกลงตำมท่ีระบไุวใ้นสญัญำ  
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41 ภำระผูกพัน (ตอ่) 
 

ธุรกิจค้ำปลีก 
 
- บริษัทย่อยในธุรกิจคำ้ปลีกมีกำรท ำสัญญำภำยใตส้ัญญำกำรจัดจ ำหน่ำยเพื่อประกอบธุรกิจจัดจ ำหน่ำยสินคำ้ภำยใต้

เครื่องหมำยกำรคำ้ ซึง่มีระยะเวลำสญัญำตัง้แต ่2 ปี ถึง 10 ปี โดยตอ้งปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นสญัญำ  
 

ภำระผูกพันภำยใต้สัญญำอื่นๆ 
 
- ภำระผูกพันหลักอื่น ๆ เก่ียวข้องกับกำรบริกำรที่เก่ียวข้องกับกำรเช่ำพื ้นที่ส  ำนักงำน รำ้นอำหำร และรำ้นขำยสินค้ำ ซึ่งเป็น

ค่ำธรรมเนียมคงที่ต่อเดือน ระยะเวลำสญัญำมีตัง้แต่ 2 ปี ถึง 30 ปี รำยละเอียดของภำระผกูพนัสำมำรถแสดงไดด้งันี ้
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 
 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
ล้ำนเหรียญ
ออสเตรเลีย 

    

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 771 1,695 35 
ครบก ำหนดภำยในระหว่ำง 2 ปี - 5 ปี 537 1,322 76 

ครบก ำหนดมำกกว่ำ 5 ปี 50 4 20 

รวม 1,358 3,021 131 
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42 หนังสือค ำ้ประกนั 

 
หนงัสือค ำ้ประกนัเพื่อกำรด ำเนินธุรกิจปกติ มีดงันี ้
 

 วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

          ล้ำน           ล้ำน    

  ล้ำน ล้ำน ล้ำน   ล้ำน ล้ำน ล้ำน เหรียญ ล้ำน  ล้ำน ล้ำน ล้ำน  ล้ำน ล้ำน เหรียญ ล้ำน 

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

 บำท สหรัฐฯ สเตอรล์ิง ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เอมิเรตส ์ สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต ศรีลังกำ บำท สหรัฐฯ สเตอรล์ิง ออสเตรเลีย ยูโร สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต ศรีลังกำ 
                     

หนงัสือค ำ้ประกนัที่ธนำคำร                     
   ออกใหบ้คุคลภำยนอก 1,410.4 - - 20.9 32.2 - 30.0 - - 0.5 - 908.8 - - - - - - 0.5 - 
หนงัสือค ำ้ประกนั ที่กลุม่กิจกำร                     
   ออกใหแ้ก่สถำบนักำรเงิน                     
   เพื่อค ำ้ประกนัสินเช่ือ                     
   ของกลุม่กิจกำร 6,367.6 121.1 6.2 138.7 604.2 125.0 - 55.0 5.0 100.2 50.0 3,499.5 121.1 6.1 138.7 603.0 55.0 5.0 100.2 50.0 

 
 วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

        ล้ำน       ล้ำน 

  ล้ำน ล้ำน   ล้ำน ล้ำน เหรียญ  ล้ำน ล้ำน  ล้ำน ล้ำน เหรียญ 

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

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

                
หนงัสือค ำ้ประกนัที่ธนำคำรออกใหบ้คุคลภำยนอก 1,174.4 4.0 13.7 31.7 - 26.0 - 0.6 797.0 - - - 26.0 - 0.6 
หนงัสือค ำ้ประกนัที่กลุม่กิจกำรออกใหแ้ก่สถำบนักำรเงิน                
   เพื่อค ำ้ประกนัสินเช่ือของกลุม่กิจกำร 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 
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43 เหตุกำรณภ์ำยหลังวันทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

 
- เมื่อวนัที่ 12 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทย่อยในธุรกิจโรงแรมในประเทศสเปนไดป้ระกำศต่อพนกังำนถึงควำมตัง้ใจใน
กำรบริหำรจดักำรเก่ียวกบักำรที่มีพนกังำนโดยรวมมำกเกินควำมจ ำเป็นในสถำนกำรณปั์จจบุนั โดยเอกสำรเก่ียวกบัแผนกำร
จดักำรจะถกูน ำส่งใหก้บัหน่วยงำนก ำกบัดแูลดำ้นแรงงำนในทอ้งถ่ิน และคณะกรรมกำรที่จดัตัง้ขึน้เพื่อกำรเจรจำเก่ียวกบักำร
จ่ำยค่ำชดเชย เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยทอ้งถิ่นที่มีผลใชบ้งัคบั 

 
- เมื่อวนัที่ 15 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 บริษัทออกหุน้สำมญัจ ำนวน 9,262,841 หุน้ จำกกำรใชส้ิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำร
จองซือ้หุน้สำมญั MINT-W6 และ MINT-W7 รวมเป็นเงินจ ำนวน 200 ลำ้นบำท 

 
 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

