
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ ของ บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของ บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

และขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงินรวมและ งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 งบกาํไรขาดทนุรวมและงบกาํไรขาดทนุเฉพาะกิจการ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาํหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัเดียวกัน  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวม

และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลแบบย่อ 

ซึง่ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล

นีต้ามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั

ขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักลา่วจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

ของกิจการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบคุลากรซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผิดชอบดา้นการเงิน

และบญัชี และการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนีมี้ขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี

ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมั่นว่าจะพบเรื่องท่ีมีนยัสาํคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง

ความเห็นตอ่ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตใุหเ้ช่ือวา่ขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

ไพบลู  ตนักลู 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4298  

กรุงเทพมหานคร 

13 สิงหาคม พ.ศ. 2564  



บร ิษัท ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท  ี30 มถิุนายน พ .ศ. 2564

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

30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม

พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทร ัพย ์

สินทร ัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 29,065,310 26,188,115 7,965,784 10,645,335

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน 10 12,245,698 12,285,894 6,548,608 4,778,266

สนิคา้คงเหลือ 3,636,485 3,682,608 2,781 3,188

ทีดินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือขาย 1,153,121 1,957,656 - -

สนิทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 7 - 136,369 - 136,369

สนิทรพัยห์มนุเวียนอืน 3,840,891 3,670,620 70,006 79,701

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย 11 4,615,008 4,143,208 - -

รวมสินทร ัพยห์มุนเวียน 54,556,513 52,064,470 14,587,179 15,642,859

สินทร ัพยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน 10 2,150,879 2,238,026 594,287 241,557

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 12 - - 8,102,339 8,102,339

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 12 8,257,011 8,413,477 2,787,459 2,787,459

เงินลงทนุในสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 12 2,550,093 2,437,175 - -

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 9 5,541,366 5,201,234 134,587,495 127,012,396

อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ 1,266,043 1,286,544 - -

ทีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 13 117,202,852 122,718,225 139,555 151,323

สนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 88,436,157 89,076,419 734,039 383,362

สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน 14 69,783,214 67,232,896 20,971 23,314

สนิทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 7 174,679 559,776 174,679 559,776

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,033,670 7,731,939 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอืน 3,675,883 3,366,337 39,016 36,159

รวมสินทร ัพยไ์ม่หมุนเวียน 308,071,847 310,262,048 147,179,840 139,297,685

รวมสินทร ัพย ์ 362,628,360 362,326,518 161,767,019 154,940,544

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

2



บร ิษัท ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท  ี30 มถิุนายน พ .ศ. 2564

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

30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม

พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสนั

   จากสถาบนัการเงิน 15 6,182,185 140,440 6,000,000 -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 15,838,852 15,310,438 706,379 681,786

เงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 9, 15 464,213 - 6,297,560 5,379,402

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   สว่นทีถงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 15 2,163,294 1,705,670 959,298 -

หุน้กูส้ว่นทีถงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 15 7,963,811 4,596,224 7,963,811 4,596,224

รายไดร้อตดับญัชีทีถงึกาํหนดรบัรูภ้ายในหนงึปี   392,537 353,730 602 178

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 808,634 430,303 - -

หนีสนิภายใตส้ญัญาเช่า

   ทีถงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 13,188,450 12,782,363 196,443 170,802

หนีสนิอนพุนัธท์างการเงิน 7 961,123 1,044,483 961,123 963,409

หนีสนิหมนุเวียนอืน 7,019,209 4,874,350 55,852 32,783

รวมหนีสินหมุนเวียน 54,982,308 41,238,001 23,141,068 11,824,584

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 71,821,982 70,097,858 25,360,257 25,351,716

หุน้กู ้ 15 53,685,289 59,798,678 39,372,265 46,665,829

หนีสนิตามสญัญาเช่า 81,901,396 81,819,643 1,251,558 548,106

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,507,880 1,407,946 27,131 28,032

หนีสนิอนพุนัธท์างการเงิน 7 4,588,892 3,492,479 4,506,698 3,465,463

หนีสนิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25,545,072 25,122,430 209,090 203,222

หนีสนิไมห่มนุเวียนอืน 2,983,116 3,025,580 6,683 6,368

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 242,033,627 244,764,614 70,733,682 76,268,736

รวมหนีสิน 297,015,935 286,002,615 93,874,750 88,093,320

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

3



บร ิษัท ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท  ี30 มถิุนายน พ .ศ. 2564

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

30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม

พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้ 16

   ทนุจดทะเบียน

      หุน้สามญัจาํนวน 5,997,928,025 หุน้ 

         มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2563 : 5,887,815,947 หุน้

         มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 5,997,928 5,887,816 5,997,928 5,887,816

   ทนุทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญัจาํนวน 5,195,486,897 หุน้ 

         มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2563 : 5,182,334,589 หุน้

         มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 16 5,195,487 5,182,335 5,195,487 5,182,335

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 16 24,468,655 24,195,693 24,443,003 24,170,041

ใบสาํคญัแสดงสทิธิซือหุน้สามญัทีออก

    โดยบรษัิทยอ่ยทีหมดอายแุลว้ 104,789 104,789 - -

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 599,793 588,782 599,793 588,782

    ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,024,696 15,087,318 7,939,089 6,775,515

องคป์ระกอบอืนของสว่นของเจา้ของ (8,975,873) (10,247,162) (2,354,247) (1,938,593)

รวม 24,417,547 34,911,755 35,823,125 34,778,080

หุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 32,069,144 32,069,144 32,069,144 32,069,144

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 56,486,691 66,980,899 67,892,269 66,847,224

สว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ 9,125,734 9,343,004 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 65,612,425 76,323,903 67,892,269 66,847,224

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 362,628,360 362,326,518 161,767,019 154,940,544

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

4



บร ิษัท ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทนุ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหร ับงวดสามเดอืนสินสุดวันท  ี30 มถิุนายน พ .ศ. 2564

พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 7,390,030 1,827,449 51,779 15,699
รายไดจ้ากธุรกิจอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 766,903 192,200 - -
รายไดจ้ากการขายอาหารและเครอืงดืม 4,964,020 3,857,276 - -
รายไดจ้ากการจดัจาํหนา่ยและการผลติสนิคา้ 552,456 589,527 - -
เงินปันผลรบั - - 44,055 91,587
ดอกเบียรบั 169,941 151,004 1,163,467 1,080,277
รายไดอื้น 1,997,136 422,358 2,093 -

รวมรายได้ 15,840,486 7,039,814 1,261,394 1,187,563

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 8,314,513 6,090,793 33,420 30,952
ตน้ทนุโดยตรงของธุรกิจอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 448,069 154,467 - -
ตน้ทนุขายอาหารและเครอืงดืม 1,456,129 1,324,821 - -
ตน้ทนุขายการจดัจาํหนา่ยและการผลติสนิคา้ 365,266 386,382 - -
คา่ใชจ้่ายในการขาย 3,817,197 2,986,940 25,134 8,621
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 3,898,724 3,065,545 91,295 85,590
(กาํไร) ขาดทนุอืน - สทุธิ (545,060) 670,840 (356,976) 670,312
ตน้ทนุทางการเงิน 3,001,646 1,912,483 720,929 493,479

รวมค่าใช้จ่าย 20,756,484 16,592,271 513,802 1,288,954

กาํไร  (ขาดทนุ) จากการดาํเนินงาน (4,915,998) (9,552,457) 747,592 (101,391)
สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม
และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ (119,010) (341,593) - -

กาํไร  (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได้ (5,035,008) (9,894,050) 747,592 (101,391)
ภาษีเงินได้ 846,770 973,968 7,767 (1,922)

กาํไร  (ขาดทนุ) สาํหร ับงวด (4,188,238) (8,920,082) 755,359 (103,313)

การแบง่ปันกาํไร  (ขาดทนุ) 
สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (3,923,912) (8,447,638) 755,359 (103,313)
สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ (264,326) (472,444) - -

(4,188,238) (8,920,082) 755,359 (103,313)

กาํไร  (ขาดทนุ) ต่อห ุน้ (บาท) 19
กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขนัพืนฐาน (0.83) (1.90) 0.07 (0.09)
กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ปรบัลด (0.82) (1.90) 0.07 (0.09)

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร ็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหร ับงวดสามเดอืนสินสุดวันท  ี30 มถิุนายน พ .ศ. 2564

พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด (4,188,238) (8,920,082) 755,359 (103,313)

กาํไร  (ขาดทนุ) เบด็เสร ็จอ ืน

รายการทจีะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังงบกาํไร

หร ือขาดทนุในภายหลัง

กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารทนุ

   ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อืน (621) 2,929 (1,175) 2,592

รายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังงบกาํไร

หร ือขาดทนุในภายหลัง

การปอ้งกนัความเสียงกระแสเงินสด 86,187 (3,830) 326,593 (140,781)

สาํรองตน้ทนุของการปอ้งกนัความเสียง 57,821 (444,468) 68,145 (465,959)

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 385,429 (988,870) - -

กาํไร  (ขาดทนุ) เบด็เสร ็จอ ืนสาํหร ับงวด - สุทธ ิจากภาษี 528,816 (1,434,239) 393,563 (604,148)

กาํไร  (ขาดทนุ) เบด็เสร ็จรวมสาํหร ับงวด (3,659,422) (10,354,321) 1,148,922 (707,461)

การแบง่ปันกาํไร  (ขาดทนุ) เบด็เสร ็จรวม

สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (3,730,527) (9,598,683) 1,148,922 (707,461)

สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ 71,105 (755,638) - -

(3,659,422) (10,354,321) 1,148,922 (707,461)

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทนุ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหร ับงวดหกเดอืนสินสุดวันท  ี30 มถิุนายน พ .ศ. 2564

พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้ 8
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 12,305,329 16,138,766 110,875 128,990
รายไดจ้ากธุรกิจอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 2,212,737 1,321,701 - -
รายไดจ้ากการขายอาหารและเครอืงดืม 9,907,441 9,269,426 - -
รายไดจ้ากการจดัจาํหนา่ยและการผลติสนิคา้ 1,294,892 1,578,603 - -
เงินปันผลรบั 600 702 44,655 92,289
ดอกเบียรบั 307,718 315,433 2,223,542 2,033,109
รายไดอื้น 2,465,627 991,503 2,269 15,316

รวมรายได้ 28,494,344 29,616,134 2,381,341 2,269,704

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 15,530,283 17,737,932 60,393 93,612
ตน้ทนุโดยตรงของธุรกิจอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 1,326,963 755,931 - -
ตน้ทนุขายอาหารและเครอืงดืม 2,911,236 3,014,003 - -
ตน้ทนุขายการจดัจาํหนา่ยและการผลติสนิคา้ 871,266 992,073 - -
คา่ใชจ้่ายในการขาย 7,452,401 8,361,830 47,557 34,032
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 9,686,353 7,444,722 149,858 190,869
(กาํไร) ขาดทนุอืน - สทุธิ (1,089,731) (608,322) (1,062,604) (703,896)
ตน้ทนุทางการเงิน 4,996,504 3,720,530 1,206,839 945,046

รวมค่าใช้จ่าย 41,685,275 41,418,699 402,043 559,663

กาํไร  (ขาดทนุ) จากการดาํเนินงาน (13,190,931) (11,802,565) 1,979,298 1,710,041
สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม
และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 12 (154,783) (384,768) - -

กาํไร  (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได้ (13,345,714) (12,187,333) 1,979,298 1,710,041
ภาษีเงินได้ 18 1,358,803 1,311,239 (5,558) (13,653)

กาํไร  (ขาดทนุ) สาํหร ับงวด (11,986,911) (10,876,094) 1,973,740 1,696,388

การแบง่ปันกาํไร  (ขาดทนุ) 
สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (11,173,635) (10,221,160) 1,973,740 1,696,388
สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ (813,276) (654,934) - -

(11,986,911) (10,876,094) 1,973,740 1,696,388

กาํไร  (ขาดทนุ) ต่อห ุน้ (บาท) 19
กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขนัพืนฐาน (2.31) (2.36) 0.23 0.22
กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ปรบัลด (2.28) (2.36) 0.22 0.22

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร ็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหร ับงวดหกเดอืนสินสุดวันท  ี30 มถิุนายน พ .ศ. 2564

พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด (11,986,911) (10,876,094) 1,973,740 1,696,388

กาํไร  (ขาดทนุ) เบด็เสร ็จอ ืน

รายการทจีะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังงบกาํไร

หร ือขาดทนุในภายหลัง

กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารทนุ

   ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อืน 2,023 (3,974) 1,240 (4,069)

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

   หลงัออกจากงาน (78,822) - - -

รายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังงบกาํไร

หร ือขาดทนุในภายหลัง

การปอ้งกนัความเสียงกระแสเงินสด 96,447 (19,833) (607,734) (140,781)

สาํรองตน้ทนุของการปอ้งกนัความเสียง 194,973 (444,468) 190,840 (465,959)

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 1,356,068 (835,978) - -

กาํไร  (ขาดทนุ) เบด็เสร ็จอ ืนสาํหร ับงวด - สุทธ ิจากภาษี 1,570,689 (1,304,253) (415,654) (610,809)

กาํไร  (ขาดทนุ) เบด็เสร ็จรวมสาํหร ับงวด (10,416,222) (12,180,347) 1,558,086 1,085,579

การแบง่ปันกาํไร  (ขาดทนุ) เบด็เสร ็จรวม

สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (9,981,167) (11,536,604) 1,558,086 1,085,579

สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ (435,055) (643,743) - -

(10,416,222) (12,180,347) 1,558,086 1,085,579

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บร ิษัท  ไมเนอร  ์อ ินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหร ับงวดหกเดือนสินสุดวันท  ี30 มถิุนายน  พ .ศ. 2564

การวัดมูลค่า

ใบสาํคัญแสดง เงนิลงทุนใน

สิทธ ิซ ือห ุ้นสามัญ ส่วนตาํจาก ตราสารทุนด้วย รวม

ทอีอกโดย การรวมกจิการ ส่วนตาํจากการ    ผลกระทบจาก มูลค่ายุต ิธรรมผ่าน การป้องกัน สาํรองต้นท ุน องคป์ระกอบอืน หุ้นกู้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ท ุนทอีอก ส่วนเกนิมูลค่า บร ิษัทย่อย ทุนสาํรอง กาํไรสะสมทยีัง ภายใต้การ ลงทุนเพมิ สภาพเศรษฐกจิ กาํไร  (ขาดทุน) ความเสียง ของการป้องกัน การแปลงค่า ของส่วนของ ทมีลีักษณะ ผู้เป็นเจ้าของ ทไีม่มอีาํนาจ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว ห ุ้นสามัญ ทหีมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดียวกัน ในบร ิษัทย่อย ทมีเีงนิเฟ้อรุนแรง เบด็เสร ็จอ ืน กระแสเงนิสด ความเสียง งบการเงนิ เจ้าของ คล้ายทุน ของบร ิษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี1 มกราคม พ .ศ. 2563

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

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

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหร ับงวด

การใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ - 13 - - - - - - - - - - - - 13 - 13

ทนุสาํรองตามกฏหมาย - - - 103,796 (103,796) - - - - - - - - - - - -

เงินปันผลจ่าย - บรษิัทย่อย - - - - - - - - - - - - - - - (3,685) (3,685)

ซือธุรกิจ - - - - - - - - - - - - - - - (38,197) (38,197)

จาํหน่ายบรษิัทย่อย - - - - - - - - - - - - - - - (2,355) (2,355)

หุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - - - - - - - 8,320,230 8,320,230 - 8,320,230

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - (660,709) - - - - - - - - - (660,709) - (660,709)

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

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

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม (พันบาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบร ิษัทใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จอ ืน
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บร ิษัท  ไมเนอร  ์อ ินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหร ับงวดหกเดือนสินสุดวันท  ี30 มถิุนายน  พ .ศ. 2564

การวัดมูลค่า

ใบสาํคัญแสดง เงนิลงทุนใน

สิทธ ิซ ือห ุ้นสามัญ ส่วนตาํจาก ตราสารทุนด้วย รวม

ทอีอกโดย การรวมกจิการ ส่วนตาํจากการ    ผลกระทบจาก มูลค่ายุต ิธรรมผ่าน การป้องกัน สาํรองต้นท ุน องคป์ระกอบอืน หุ้นกู้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ท ุนทอีอก ส่วนเกนิมูลค่า บร ิษัทย่อย ทุนสาํรอง กาํไรสะสมทยีัง ภายใต้การ ลงทุนเพมิ สภาพเศรษฐกจิ กาํไร  (ขาดทุน) ความเสียง ของการป้องกัน การแปลงค่า ของส่วนของ ทมีลีักษณะ ผู้เป็นเจ้าของ ทไีม่มอีาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว ห ุ้นสามัญ ทหีมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดียวกัน ในบร ิษัทย่อย ทมีเีงนิเฟ้อรุนแรง เบด็เสร ็จอ ืน กระแสเงนิสด ความเสียง งบการเงนิ เจ้าของ คล้ายทุน ของบร ิษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี1 มกราคม พ .ศ. 2564 5,182,335 24,195,693 104,789 588,782 15,087,318 (755,413) (1,841,755) 267,927 2,511 (44,415) (535,166) (7,340,851) (10,247,162) 32,069,144 66,980,899 9,343,004 76,323,903

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหร ับงวด

การออกหุน้สามญั 16 13,152 272,962 - - - - - - - - - - - - 286,114 - 286,114

สาํรองตามกฎหมาย - - - 11,011 (11,011) - - - - - - - - - - - -

เปลียนสถานะเงินลงทนุ 21 - - - - - - - - - - - - - - - 94,424 94,424

เงินปันผลจ่าย - บรษิัทย่อย - - - - - - - - - - - - - - - (15,412) (15,412)

ปรบัปรุงมลูคา่ยตุธิรรมจากการซือบรษิัทย่อย 21 - - - - - - - - - - - - - - - 138,773 138,773

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - (799,155) - - - - - - - - - (799,155) - (799,155)

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - (11,252,456) - - - 2,023 96,447 194,973 977,846 1,271,289 - (9,981,167) (435,055) (10,416,222)

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี30 มถิุนายน  พ .ศ. 2564 5,195,487 24,468,655 104,789 599,793 3,024,696 (755,413) (1,841,755) 267,927 4,534 52,032 (340,193) (6,363,005) (8,975,873) 32,069,144 56,486,691 9,125,734 65,612,425

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม (พันบาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบร ิษัทใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จอ ืน
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บร ิษัท  ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหร ับงวดหกเดอืนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน  พ .ศ. 2564

การวัดมูลค่า

เงนิลงทุนใน

ส่วนตาํจาก ตราสารทุนด้วย รวม

การรวมกจิการ มูลค่ายุตธิรรมผ่าน การป้องกัน สาํรองต้นทุน องคป์ระกอบอนื หุน้กู้

ท ุนทอีอก ส่วนเกนิ ท ุนสาํรอง กาํไรสะสม ภายใต้การควบคุม  กาํไร  (ขาดทุน) ความเสียงใน ของการป้องกัน ของส่วนของ ทมีีลักษณะ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว มูลค่าห ุน้ ตามกฎหมาย ทยีังไม่ได้จัดสรร เดยีวกัน เบด็เสร ็จอนื กระแสเงนิสด ความเสียง เจ้าของ คล้ายทุน เจ้าของ

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี1 มกราคม พ .ศ. 2563

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

การปรบัปรุงยอ้นหลงัจากการเปลียนแปลง

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

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหร ับงวด

การออกหุน้สามญั - 13 - - - - - - - - 13

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

หุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - - - - - - 8,320,230 8,320,230

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - (660,709) - - - - - - (660,709)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 1,696,388 - (4,069) (140,781) (465,959) (610,809) - 1,085,579

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

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ  (พันบาท)

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จอนื

11



บร ิษัท  ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหร ับงวดหกเดอืนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน  พ .ศ. 2564

การวัดมูลค่า

เงนิลงทุนใน

ส่วนตาํจาก ตราสารทุนด้วย รวม

การรวมกจิการ มูลค่ายุตธิรรมผ่าน การป้องกัน สาํรองต้นทุน องคป์ระกอบอนื หุน้กู้

ท ุนทอีอก ส่วนเกนิ ท ุนสาํรอง กาํไรสะสม ภายใต้การควบคุม  กาํไร  (ขาดทุน) ความเสียงใน ของการป้องกัน ของส่วนของ ทมีีลักษณะ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าห ุน้ ตามกฎหมาย ทยีังไม่ได้จัดสรร เดยีวกัน เบด็เสร ็จอนื กระแสเงนิสด ความเสียง เจ้าของ คล้ายทุน เจ้าของ

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี1 มกราคม พ .ศ. 2564 5,182,335 24,170,041 588,782 6,775,515 (587,398) 957 (783,341) (568,811) (1,938,593) 32,069,144 66,847,224

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหร ับงวด

การออกหุน้สามญั 16 13,152 272,962 - - - - - - - - 286,114

สาํรองตามกฎหมาย - - 11,011 (11,011) - - - - - - -

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - (799,155) - - - - - - (799,155)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 1,973,740 - 1,240 (607,734) 190,840 (415,654) - 1,558,086

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2564 5,195,487 24,443,003 599,793 7,939,089 (587,398) 2,197 (1,391,075) (377,971) (2,354,247) 32,069,144 67,892,269

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ  (พันบาท)

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จอนื
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยังไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหร ับงวดหกเดอืนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2564

พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (13,345,714) (12,187,333) 1,979,298 1,710,041

รายการปรบัปรุง 

   คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 9,863,092 9,767,837 48,310 44,912

   ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงินและการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย์ 167,172 126,985 96,270 46,293

   ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึของลกูหนี (กลบัรายการ) 114,936 169,376 (5) (4,326)

   คา่เผือสนิคา้เสอืมสภาพ (กลบัรายการ) (34,256) 36,411 - -

   สว่นแบง่ (กาํไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม

     และสว่นไดเ้สยีในกิจการรว่มคา้ 12 154,783 384,768 - -

   ตน้ทนุทางการเงิน 4,996,504 3,720,530 1,206,839 945,046

   ดอกเบียรบั (307,718) (315,433) (2,223,542) (2,033,109)

   เงินปันผลรบั (600) (702) (44,655) (92,289)

   การแปลงคา่งบการเงิน (5,067,694) (2,109,326) - -

   (กาํไร) ขาดทนุทียงัไม่เกิดขนึจากอตัราแลกเปลยีน 2,046,929 124,223 (1,081,600) (1,782,282)

   (กาํไร) ขาดทนุจากการขาย ตดัจาํหน่ายและการดอ้ยคา่ทีดิน อาคาร

      และอปุกรณ ์สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนและสนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 2,468,618 185,152 - 4,605

   (กาํไร) ขาดทนุทียงัไม่เกิดขนึจากการปรบัมลูคา่ยติุธรรม

      ของสญัญาอนพุนัธ์ 531,284 1,372,806 475,293 1,385,035

การเปลียนแปลงในสินทร ัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

   ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน (301,929) 4,491,709 (1,773,341) (1,541,095)

   สนิคา้คงเหลอื 40,473 (7,187) 407 1,655

   ทีดินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือขาย 804,535 (245,103) - -

   สนิทรพัยห์มนุเวียนอืน (181,023) (378,389) (877) (1,111)

   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย (338,617) 2,181 - -

   สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน 1,314,561 1,184,576 (1,307) (6,965)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 1,337,177 (3,801,228) 51,565 22,279

   หนีสนิหมนุเวียนอืน 1,859,454 540,181 23,492 3,205

   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 21,876 34,554 (901) 548

   หนีสนิไม่หมนุเวียนอืน 44,677 (1,915,743) 319 101

เงนิสดไดม้าจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 6,188,520 1,180,845 (1,244,435) (1,297,457)

    จ่ายดอกเบีย (3,389,126) (2,005,800) (1,209,102) (967,080)

    ภาษีเงินไดจ้่าย (164,315) (1,755,110) (5,650) (9,825)

เงนิสดสุทธ ิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 2,635,079 (2,580,065) (2,459,187) (2,274,362)

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยังไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหร ับงวดหกเดอืนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2564

พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดจ่ายเพือใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 9 (147,070) (113,676) (6,130,506) (7,611,315)

เงินสดรบัคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 177,390 128,375 1,971,779 3,701,392

เงินใหกู้ย้ืมแก่บรษัิทอืนลดลง (เพิมขนึ) (233,466) 23,404 16,223 (11,142)

เงินสดจ่ายเพือซือบรษัิทยอ่ย (สทุธิจากเงินสดทีไดม้า) - (2,500,366) - -

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทนุเพิมในบรษัิทรว่ม - (1,090,161) - (3,693)

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทนุเพิมในกิจการรว่มคา้ - (2,500) - -

ดอกเบียรบั 334,916 315,433 2,039,319 1,968,830

เงินปันผลรบั 44,655 134,110 44,655 92,289

เงินสดจ่ายเพือซืออสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ (10,759) (10,270) - -

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (1,634,921) (4,089,616) (20,635) (372)

เงินสดจ่ายเพือซือสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 14 (368,957) (462,553) - (465)

เงินสดรบัจากการขายทีดิน อาคารและอปุกรณ์

   สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนและสนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 4,754,795 211,463 - -

เงนิสดสุทธ ิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 2,916,583 (7,456,357) (2,079,165) (1,864,476)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพิมขนึ (ลดลง) 9 464,213 - 640,360 183,617

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 15,537,937 35,713,247 15,350,000 35,641,330

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (9,442,191) (35,976,641) (9,350,000) (35,976,641)

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 152,087 20,145,528 - 8,052,015

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (836,931) (2,590,759) (70,984) (2,271,478)

เงินสดรบัจากการออกหุน้กู้ 15 15,202,293 - 350,000 -

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนหุน้กู้ (17,768,528) (4,000,000) (4,537,950) (4,000,000)

เงินสดจ่ายหนีสนิภายใตส้ญัญาเช่า (5,917,895) (5,017,302) (9,584) (81,619)

เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพิมจากการใชส้ทิธิซือหุน้สามญั 16, 17 286,114 13 286,114 13

ดอกเบียจ่ายสาํหรบัหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ (799,155) (660,709) (799,155) (660,709)

เงินสดรบัจากการออกหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ - 8,320,230 - 8,320,230

เงินปันผลจ่ายใหส้ว่นไดเ้สยีทีไม่มีอาํนาจควบคมุ (15,412) (3,685) - -

เงนิสดสุทธ ิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (3,137,468) 15,929,922 1,858,801 9,206,758

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยังไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหร ับงวดหกเดอืนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2564

พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพมิข ึน (ลดลง) สุทธ ิ 2,414,194 5,893,500 (2,679,551) 5,067,920

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 26,166,145 13,330,821 10,645,335 302,184

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลยีน 477,786 266,401 - -

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงวด 29,058,125 19,490,722 7,965,784 5,370,104

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันท  ี30 มิถุนายน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 29,065,310 19,513,682 7,965,784 5,370,104

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (7,185) (22,960) - -

29,058,125 19,490,722 7,965,784 5,370,104

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทไีม่ใช ่เงนิสด

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญัสาํหรบังวดสนิสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย 

พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ซือทีดิน อาคารและอปุกรณโ์ดยยงัไม่ชาํระเงิน 553,075 173,532 - 22,841

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรับงวดระหว่างกาลสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจาํกดั ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและเป็นบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนตลุาคม พ.ศ. 2531 และมีที่อยู่ที่ไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี ้

 

กรุงเทพฯ :  88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

พทัยา : 218/2-4 หมู่ 10 ถ.เลียบชายหาด ต.หนองปรอื อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี20260  

 

เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษัิท บรษัิทใหญ่สงูสดุ และบรษัิทย่อยวา่ “กลุม่กิจการ” 

 

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลักในดา้นการลงทุน การประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร และการจัดจาํหน่ายและผลิตสินคา้  

กลุ่มกิจการประกอบกิจการส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจการในประเทศต่าง ๆ ไดแ้ก่ ประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป  

ประเทศสิงคโปร ์ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ประเทศสาธารณรฐัมลัดีฟส ์ประเทศสาธารณรฐัอาหรบัเอมิเรต็ส ์ประเทศศรลีงักา 

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบราซิล และ ประเทศตา่ง ๆ ในทวีปแอฟรกิาใต ้เป็นตน้ 

 

ขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนีแ้สดงในสกุลเงินบาทดว้ยหน่วยพนับาท เวน้แต่ไดร้ะบุ

เป็นอย่างอื่น 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดร้บัการอนุมัติใหอ้อกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ของบรษัิทเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

2 เหตุการณส์าํคัญระหว่างงวดทีร่ายงาน 
 

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2564 การระบาดอย่างตอ่เน่ืองของ COVID-19 มีผลตอ่ธุรกิจของกลุม่กิจการในแตล่ะสว่นดงันี ้

 

ธุรกิจโรงแรม 

 

โรงแรมในประเทศไทยกลบัมาเปิดใหบ้ริการในช่วงกลางปี พ.ศ. 2563 แต่ยังคงไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ 

COVID-19 โดยเฉพาะการแพร่ระบาดรอบท่ีสามซึ่งเกิดขึน้ในช่วงกลางเดือนเมษายนของปี พ.ศ. 2564 โรงแรมในประเทศ

ออสเตรเลียและนิวซีแลนดย์งัคงเปิดใหบ้ริการตามปกติ ในทวีปยโุรป มาตรการตา่งๆเริม่มีการผ่อนคลายลง รอ้ยละ 90 ของโรงแรม

ในยุโรปกลับมาเปิดใหบ้ริการในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ. 2564 ธุรกิจโรงแรมในยุโรปไดร้บัเงิน

อดุหนนุจาํนวน 38.9 ลา้นยโูร หรอืเทียบเท่า 1,483 ลา้นบาท จากรฐับาลเยอรมนั เพ่ือชดเชยยอดขายท่ีลดลงเน่ืองจากสถานการณ์

แพรร่ะบาดของ COVID-19 ซึง่ไดร้วมแสดงอยู่ในรายไดอ้ื่น 

 

ธุรกิจอาหาร  

 

รา้นอาหารเกือบทัง้หมดในประเทศไทยเปิดใหบ้ริการตามปกติ และยงัคงมุ่งเนน้การขายผ่านบรกิารจดัส่งอาหารและซือ้กลบับา้น 

สืบเน่ืองจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 รอบท่ีสามซึ่งเกิดขึน้ในช่วงกลางเดือนเมษายนของปี พ.ศ. 2564 ทาํใหมี้มาตรการ

หา้มนั่งรบัประทานอาหารในรา้นอาหาร ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด ์

รา้นอาหารสว่นใหญ่กลบัมาเปิดใหบ้รกิารเน่ืองจากสถานการณเ์ริ่มกลบัสูภ่าวะปกติ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 เหตุการณส์าํคัญระหว่างงวดทีร่ายงาน (ตอ่) 

 

ธุรกิจจาํหน่าย 

 

ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้ ไดก้ลบัมาดาํเนินงานตามปกติ กลุม่กิจการยงัคงมุ่งเนน้ที่การขายผ่านช่องทางอีคอมเมิรซ์ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั 

 

สาํหรบัทุกหน่วยงานธุรกิจ กลุ่มกิจการใหค้วามสนใจอย่างใกลช้ิดต่อสถานการณ์ COVID-19 และประเมินผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานรวมถึงวางกลยทุธท่ี์เหมาะสม 

 

3 เกณฑใ์นการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิ 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จัดทาํขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 34  

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และขอ้กาํหนดเพ่ิมเติมอื่นเก่ียวกบัรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนีค้วรอ่านควบคูก่บังบการเงินของรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึน้จากขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาล

ภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเนือ้ความขดัแยง้กนัหรอืมีการตีความแตกตา่งกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงินระหวา่งกาล

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 เกณฑใ์นการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิ (ตอ่) 
 

การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

ตวัเลขท่ีนาํมาแสดงเปรยีบเทียบไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพ่ือใหเ้ปรียบเทียบไดถ้ึงการแสดงรายการท่ีเปลี่ยนไปในปีปัจจบุนั  

และใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกิจ  

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 

ตามที ่

รายงานไว้เดมิ 

จัดประเภท 

รายการใหม่ 

จัดประเภท

ใหม่ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

งบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารท่ีเก่ียวขอ้ง 1,829 (2) 1,827 

รายไดจ้ากธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 190 2 192 

ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารท่ีเก่ียวขอ้ง 6,177 (86) 6,091 

ตน้ทนุโดยตรงของธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 68 86 154 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 

ตามที ่

รายงานไว้เดมิ 

จัดประเภท 

รายการใหม่ 

จัดประเภท

ใหม่ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

งบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารท่ีเก่ียวขอ้ง 16,550 (411) 16,139 

รายไดจ้ากธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 911 411 1,322 

ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารท่ีเก่ียวขอ้ง 18,261 (523) 17,738 

ตน้ทนุโดยตรงของธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 233 523 756 

 

4 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจัดทาํขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจัดทาํ 

งบการเงินสาํหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัตอ่ไปนี ้ 

 

1) สภาวิชาชีพบญัชีประกาศมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพ่ือลดผลกระทบจาก COVID-19) สาํหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สดุภายใน

ช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวดังกล่าวได้

สิน้สดุแลว้ในวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุม่กิจการไดเ้ลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพ่ือลดผลกระทบจาก

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 โดยการไม่นาํขอ้มลูเก่ียวกบัสถานการณ ์COVID-19 มาเป็น

ขอ้บ่งชีใ้นการดอ้ยค่าและไม่นาํมากระทบต่อการพยากรณท์างการเงินในอนาคตท่ีใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของ

สินทรพัยภ์ายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เรื่อง การดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์
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4 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการหยดุใชม้าตรการผ่อนปรนชั่วคราวดงักล่าวเน่ืองจากขอ้ผ่อนปรนไดส้ิน้สดุลง และ

กลบัมาใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 บริษัทรบัรูผ้ลกระทบจากการดอ้ยค่าเน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติด

เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 สาํหรบัท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน เป็นจาํนวนรวม 2,350 ลา้นบาท ในไตรมาส 

ท่ี 1 ปี พ.ศ. 2564 

 

2) การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบติัซึง่ไดก้ลา่วในหมายเหตขุอ้ 5 

 

5 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่และฉบบัปรับปรุงมาถอืปฏิบัตแิละการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

5.1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 ทีเ่กี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 

 

ก) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่3 เรื่องการรวมธรุกิจ 

 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุม่กิจการไดน้าํการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เรื่องการรวมธรุกิจ 

ซึ่งไดใ้หค้าํนิยามของธุรกิจใหม่ โดยกาํหนดใหก้ารไดม้าซึ่งธุรกิจตอ้งรวมถึงขอ้มูลปัจจัยการนาํเขา้และกระบวนการ 

ท่ีสาํคญัเป็นอย่างนอ้ย ซึ่งเม่ือนาํมารวมกนัมีส่วนอย่างมีนยัสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดความสามารถในการสรา้งผลผลิต รวมทัง้

ปรบัปรุงคาํนิยามของ “ผลผลิต” โดยใหค้วามสนใจ ในตัวของสินคา้และบริการท่ีใหก้ับลูกคา้ และตัดเรื่องการอา้งอิง

ความสามารถในการลดตน้ทนุออกไป ซึ่งผลจากการปรบัปรุงดงักล่าวทาํใหก้ารซือ้กิจการส่วนใหญ่เขา้ข่ายเป็นการซือ้

สินทรพัยม์ากขึน้ 
 

ข) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่16 เรื่องสัญญาเช่า 

 

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้เลือกท่ีจะนาํขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบัติกรณีท่ีผู้เช่าได้รบัการลดค่าเช่า

เน่ืองจากสถานการณ ์COVID-19 โดยผูเ้ช่าสามารถเลือกท่ีจะไม่ประเมินว่าการลดค่าเช่าดงักล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลง

เง่ือนไขสญัญาเช่า (Lease modification) สาํหรบัการลดหรือการงดเวน้การจ่ายค่าเช่าถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

โดยผลกระทบของการเลือกใชข้อ้ผ่อนปรนดงักลา่วมาใชเ้ป็นครัง้แรกไม่มีสาระสาํคญัตอ่ขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลู

ทางการเงินเฉพาะกิจการ 
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5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถอืปฏิบัตแิละการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี (ตอ่) 
 

5.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 ทีเ่กี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 
 

กลุม่กิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรบัปรุงใหม่ดงัตอ่ไปนีม้าถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้ 
 

การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะที่ 2 (การปรับปรุงระยะที่ 2) มีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 

(TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRS 4) แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจประกันภัย 

กาํหนดมาตรการผ่อนปรนสาํหรบัรายการท่ีอาจไดร้บัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งอิง รวมถึงผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด หรือผลกระทบต่อความสมัพันธข์องการป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้เม่ือมีการเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบีย้อา้งอิง  
 

มาตรการผ่อนปรนท่ีสาํคญัของการปรบัปรุงระยะท่ี 2  ไดแ้ก่ 

• เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑใ์นการกาํหนดกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงินหรือหนีส้ินทางการเงิน 

(รวมถึงหนีส้ินตามสญัญาเช่า) ซึง่เป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งอิงและ เกณฑใ์หม่ท่ีใชใ้นการกาํหนด

กระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑเ์ดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ตอ้งรบัรูผ้ลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงบกาํไรขาดทุนทันที ทั้งนี ้กิจการท่ีเป็นผูเ้ช่าตาม TFRS 16 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของ

สญัญาเช่าเน่ืองจากการเปลี่ยนเกณฑก์ารกาํหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเน่ืองจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งอิง ก็ใหถื้อ

ปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัขา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหกิ้จการยงัสามารถใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสี่ยงสาํหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีท่ีความสมัพนัธข์อง

การป้องกนัความเสี่ยงไดร้บัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งอิง ทัง้นี ้กิจการยงัคงตอ้งรบัรูส้่วนของความไม่มี

ประสิทธิผล 
 

TFRS 7 ไดก้าํหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบั 

• ลกัษณะและระดบัของความเสี่ยงตอ่กิจการจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

• กิจการมีการบรหิารจดัการความเสี่ยงเหลา่นัน้อย่างไร 

• ความคืบหนา้ของแผนในการเปลี่ยนไปใชอ้ตัราดอกเบีย้อา้งอิงอื่น และวิธีการบรหิารจดัการการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วของ

กิจการในช่วงการเปลี่ยนแปลง 
 

6 การประมาณการ 
 

ในการจัดทาํขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนาํ

นโยบายการบัญชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจจะแตกต่างจาก 

การประมาณการ 
 

ในการจดัทาํขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาล ดุลยพินิจท่ีสาํคญัท่ีจัดทาํโดยผูบ้ริหารในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 

และแหล่งท่ีมาของขอ้มลูท่ีสาํคญัในการประมาณการท่ีมีความไม่แน่นอนเป็นวิธีการเดียวกันกับท่ีใชใ้นงบการเงินรวมสาํหรบั 

ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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7 การวัดมูลค่ายุตธิรรม 

 

ประเภทการวดัมลูคา่ของสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 
   

สินทรัพยท์างการเงนิ - หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ราคาทนุตดัจาํหน่าย ราคาทนุตดัจาํหน่าย 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น ราคาทนุตดัจาํหน่าย ราคาทนุตดัจาํหน่าย 

สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน FVPL - ระดบัท่ี 2 FVPL - ระดบัท่ี 2 

   

สินทรัพยท์างการเงนิ - ไม่หมุนเวียน     

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น ราคาทนุตดัจาํหน่าย ราคาทนุตดัจาํหน่าย 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาทนุตดัจาํหน่าย ราคาทนุตดัจาํหน่าย 

สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน FVPL - ระดบัท่ี 2 FVPL - ระดบัท่ี 2 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น - เงินลงทนุในตราสารทนุ FVOCI - ระดบัท่ี 1 และ 3 

FVPL - ระดบัท่ี 3 

FVOCI - ระดบัท่ี 1 

   

หนีสิ้นทางการเงนิ - หมุนเวียน   

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสัน้ 

    จากสถาบนัการเงิน 

ราคาทนุตดัจาํหน่าย ราคาทนุตดัจาํหน่าย 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น ราคาทนุตดัจาํหน่าย ราคาทนุตดัจาํหน่าย 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ราคาทนุตดัจาํหน่าย ราคาทนุตดัจาํหน่าย 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสว่น 

ที่ถึงกาํหนดชาํระในหนึ่งปี 

ราคาทนุตดัจาํหน่าย ราคาทนุตดัจาํหน่าย 

หุน้กูส้ว่นที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี ราคาทนุตดัจาํหน่าย 

FVPL - ระดบัท่ี 2 

ราคาทนุตดัจาํหน่าย 

 

หนีส้ินอนพุนัธท์างการเงิน FVOCI - ระดบัท่ี 2 

FVPL - ระดบัท่ี 2 

FVOCI - ระดบัท่ี 2 

FVPL - ระดบัท่ี 2 

   

หนีสิ้นทางการเงนิ - ไม่หมุนเวยีน   

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ราคาทนุตดัจาํหน่าย ราคาทนุตดัจาํหน่าย 

หุน้กู ้ ราคาทนุตดัจาํหน่าย 

FVPL - ระดบัท่ี 2 

ราคาทนุตดัจาํหน่าย 

หนีส้ินอนพุนัธท์างการเงิน FVOCI - ระดบัท่ี 2 

FVPL - ระดบัท่ี 2 

FVOCI - ระดบัท่ี 2 

FVPL - ระดบัท่ี 2 
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7 การวัดมูลค่ายุตธิรรม (ตอ่) 

 

รายการท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมซึง่มีการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นสาระสาํคญัตามมลูคา่ในตลาด มีดงันี ้

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2563 

30 มิถุนายน  

พ.ศ. 2564 

31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย ์     

สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 175 696 175 696 

รวม 175 696 175 696 

     

หนีสิ้น     

หนีส้ินอนพุนัธท์างการเงิน 5,550 4,537 5,468 4,429 

หุน้กู ้(สว่นท่ีใชก้ารบญัชีปอ้งกนัความเสี่ยง) 11,319 11,665 - - 

รวม 16,869 16,202 5,468 4,429 

 

รายการท่ีมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัระหวา่งมลูคา่ทางบญัชีและมลูคา่ยติุธรรมสามารถแสดงไดด้งันี ้

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ณ วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2564     

หนีสิ้น     

หุน้กู ้ 61,649 62,318 47,336 47,386 

รวม  61,649 62,318 47,336 47,386 

 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 

กลุ่มกิจการเปิดเผยส่วนงานท่ีรายงานสี่ส่วนงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรา้นอาหารและธุรกิจคา้ปลีก ส่วนงานท่ีรายงานในปีปัจจบุนัแบ่งตามส่วนงานท่ีนาํเสนอและไดร้บัการ

สอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงาน โดยรวมสว่นงานที่มีลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีคลา้ยคลงึกนัเขา้ดว้ยกนัตามที่เปิดเผยในขอ้มลูทางการเงินรวม ดงัตอ่ไปนี ้
 

8.1 ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงาน 

 สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน (ล้านบาท) 

  ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง     

 ธุรกิจโรงแรม กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก ตัดรายการระหว่างกัน รวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

รายได้             

   รวมรายได ้ 14,072 16,503 2,746 1,798 10,443 9,902 1,302 1,548 (69) (135) 28,494 29,616 
             

ต้นทุน             

   รวมตน้ทนุ (7,879) (10,057) (1,149) (604) (2,891) (2,991) (858) (970) 133 33 (12,644) (14,589) 
             

กาํไรข้ันต้นและรายได้อื่น 6,193 6,446 1,597 1,194 7,552 6,911 444 578 64 (102) 15,850 15,027 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (7,323) (6,355) (918) (1,159) (5,461) (5,301) (416) (618) (63) 93 (14,181) (13,340) 

กาํไรก่อนหักต้นทุนทางการเงนิ ภาษีเงนิได้             

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจาํหน่าย (1,130) 91 679 35 2,091 1,610 28 (40) 1 (9) 1,669 1,687 

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (7,994) (7,897) (262) (262) (1,501) (1,462) (106) (147) - - (9,863) (9,768) 

ตน้ทนุทางการเงิน (4,496) (3,127) (196) (273) (286) (299) (18) (31) (1) 9 (4,997) (3,721) 

สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและกิจการรว่มคา้ (150) (141) 82 (1) (87) (243) - - - - (155) (385) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (13,770) (11,074) 303 (501) 217 (394) (96) (218) - - (13,346) (12,187) 

ภาษีเงินได ้ 1,767 1,470 (243) (77) (149) (105) (16) 23 - - 1,359 1,311 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (12,003) (9,604) 60 (578) 68 (499) (112) (195) - - (11,987) (10,876) 
             

การรับรู้รายได้             

   เม่ือปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสรจ็สิน้ 1,749 232 2,347 964 9,770 9,315 1,302 1,548 (5) 15 15,163 12,074 

   ตลอดช่วงเวลาท่ีปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 12,323 16,271 399 834 673 587 - - (64) (150) 13,331 17,542 

รวมรายได้ 14,072 16,503 2,746 1,798 10,443 9,902 1,302 1,548 (69) (135) 28,494 29,616 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ตอ่) 

 

8.2 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร ์

 สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน (ล้านบาท) 

  ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง     

 ธุรกิจโรงแรม กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก ตัดรายการระหว่างกัน รวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

รายได้             

ประเทศไทย 839 2,140 1,138 226 5,966 7,189 1,302 1,548 (69) (135) 9,176 10,968 

ทวีปยโุรป 8,700 10,925 313 407 55 57 - - - - 9,068 11,389 

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 2,913 1,822 - - 1,232 876 - - - - 4,145 2,698 

สาธารณรฐัมลัดีฟสแ์ละกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง 783 684 10 6 - - - - - - 793 690 

สาธารณรฐัประชาชนจีน 9 2 - - 2,126 979 - - - - 2,135 981 

กลุม่ประเทศละตินอเมรกิา 364 359 - - - - - - - - 364 359 

อ่ืน ๆ 464 571 1,285 1,159 1,064 801 - - - - 2,813 2,531 

รวม 14,072 16,503 2,746 1,798 10,443 9,902 1,302 1,548 (69) (135) 28,494 29,616 

             

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด             

ประเทศไทย (1,121) (865) 263 (69) (43) (114) (112) (195) - - (1,013) (1,243) 

ทวีปยโุรป (10,401) (7,975) (250) (234) (33) (43) - - - - (10,684) (8,252) 

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ (244) (394) - - 29 12 - - - - (215) (382) 

สาธารณรฐัมลัดีฟสแ์ละกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง 225 157 - - (2) (2) - - - - 223 155 

สาธารณรฐัประชาชนจีน 5 (28) - - 141 (260) - - - - 146 (288) 

กลุม่ประเทศละตินอเมรกิา 39 14 - - - - - - - - 39 14 

อ่ืน ๆ (506) (513) 47 (275) (24) (92) - - - - (483) (880) 

รวม (12,003) (9,604) 60 (578) 68 (499) (112) (195) - - (11,987) (10,876) 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 

รายการตอ่ไปนีเ้ป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

 สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

บริษัทย่อย     

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร - - 12 19 

ดอกเบีย้รบั - - 2,009 1,937 

รายไดอ้ื่น - - - 16 

คา่บรกิารจ่าย - - (19) (25) 

ดอกเบีย้จ่าย - - (88) (30) 
     

บริษัทร่วม     

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร 21 57 - - 

เงินปันผลรบั - - 44 92 

ดอกเบีย้รบั 22 29 - - 

การซือ้สินคา้และบรกิาร (21) (58) - - 
     

กิจการร่วมค้า     

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร 104 53 61 7 

ดอกเบีย้รบั 46 63 13 23 

การซือ้สินคา้และบรกิาร (24) (33) - - 
     

กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน     

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร 2 2 - - 

การซือ้สินคา้และบรกิาร (12) (51) - - 

คา่บรกิารจ่าย (1) (6) - - 

คา่ใชจ้่ายอื่น (10) (16) (1) (7) 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการและเฉพาะกิจการสาํหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 มีจาํนวน 61 ลา้นบาท 

และ 49 ลา้นบาท ตามลาํดับ (วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 : 181 ลา้นบาท และ 48 ลา้นบาท ตามลาํดับ) โดยค่าตอบแทน

ดงักลา่วเป็นผลประโยชนร์ะยะสัน้ ซึง่ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัและสวสัดิการอื่น 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 

 

ยอดค้างชาํระทีเ่กิดจากการขายและซือ้สินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ก) ลูกหนีก้จิการทีเ่กี่ยวข้องกนั     

บรษัิทย่อย - - 7,006 4,902 

บรษัิทรว่ม 361 401 - - 

กิจการรว่มคา้ 701 512 112 89 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1 - - 

รวมลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

   (หมายเหต ุ10) 1,066 914 7,118 4,991 

     

ข) เจ้าหนีก้ิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     

บรษัิทย่อย  -    - 106 43 

บรษัิทรว่ม 9 8 - - 

กิจการรว่มคา้ 26 31 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 5 1 - 

รวมเจา้หนีกิ้จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45 44 107 43 
     

ค) เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่กจิการ     

    ทีเ่กี่ยวข้องกนั     

บรษัิทย่อย -    - 134,008 126,224 

บรษัิทรว่ม 1,329 1,164 - - 

กิจการรว่มคา้ 4,212 4,037 579 788 

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก ่     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,541 5,201 134,587 127,012 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 รายการกบับคุคลหรือกจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั (ตอ่) 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2564   

บริษัทย่อย   

ยอดยกมาตน้งวด - 126,224 

เพ่ิมขึน้  - 6,116 

รบัชาํระคืน - (1,735) 

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้   - 3,403 

ยอดคงเหลอืปลายงวด - 134,008 
   

บริษัทร่วม   

ยอดยกมาตน้งวด 1,164 - 

เพ่ิมขึน้  100 - 

การแปลงคา่งบการเงิน 65 - 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 1,329 - 
   

กิจการร่วมค้า   

ยอดยกมาตน้งวด 4,037 788 

เพ่ิมขึน้ 47 15 

รบัชาํระคืน (262) (236) 

เปลี่ยนสถานะจากเงินลงทนุในบรษัิทย่อย 

   เป็นสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้   176 - 

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ 8 12 

การแปลงคา่งบการเงิน 206 - 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 4,212 579 

 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นเงินใหกู้ย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกันในสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ  

มีอัตราดอกเบีย้ตามอัตราตลาดซึ่งอา้งอิงจากอัตราดอกเบีย้ธนาคารพาณิชย ์เงินใหกู้้ยืมดังกล่าวมีกาํหนดชาํระคืน 

เม่ือทวงถามแตก่ลุม่กิจการจะไม่เรยีกชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมดงักลา่วในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ง) เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการ     

    ทีเ่กี่ยวข้องกนั     

บรษัิทย่อย - - 6,298 5,379 

บรษัิทรว่ม 464 - - - 

รวมเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการ     

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 464 - 6,298 5,379 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2564   

บริษัทย่อย   

ยอดยกมาตน้งวด - 5,379 

เพ่ิมขึน้ - 778 

จ่ายชาํระคืน - (138) 

(กาํไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้ - 279 

ยอดคงเหลอืปลายงวด - 6,298 

   

บริษัทร่วม   

ยอดยกมาตน้งวด - - 

เพ่ิมขึน้ 464 - 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 464 - 

 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ  

มีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม และมีอตัราดอกเบีย้ตามอตัราตลาดซึง่อา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ธนาคารพาณิชย ์



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หมุนเวียน     

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการอื่น 4,059 4,000 4 4 

หกั  ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (841) (769) (1) (1) 

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการอื่น - สทุธิ 3,218 3,231 3 3 

สว่นของลกูหนีก้ารคา้ตามสญัญาระยะยาว     

   ที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - สทุธิ 3,780 3,513 - - 

สว่นของลกูหนีต้ามสญัญาเช่า     

   ที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 536 562 - - 

คา่ใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ 889 900 13 16 

ลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 2,757 3,166 9 10 

ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สทุธิ  

   (หมายเหต ุ9) 1,066 914 6,524 4,749 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 12,246 12,286 6,549 4,778 

     

ไม่หมุนเวียน     

ลกูหนีก้ารคา้ตามสญัญาระยะยาว 2,491 2,355 - - 

หกั  รายไดด้อกเบีย้รอการรบัรู ้ (181) (192) - - 

หกั  ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (921) (870) - - 

ลกูหนีก้ารคา้ตามสญัญาระยะยาว - สทุธิ 1,389 1,293 - - 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า 762 945 - - 

ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ9) - - 594 242 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 2,151 2,238 594 242 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่อืไว้เพือ่ขาย 

 

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินของกลุม่ท่ีจาํหน่ายที่จดัประเภทไวเ้พ่ือขายมีรายละเอียด ดงันี ้

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 4,132 3,960 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 89 85 

อื่น ๆ 394 98 

รวมสินทรพัย ์ 4,615 4,143 

   

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 114 101 

เงินกูย้ืมระยะยาว 414 326 

อื่น ๆ 381 194 

รวมหนีส้ิน (แสดงรวมอยู่ใน “หนีส้ินหมนุเวียนอื่น”) 909 621 

 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายระหว่างงวดถูกวดัมลูค่าโดยใชม้ลูค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบัมูลค่ายุติธรรม 

หกัตน้ทนุในการขายเม่ือมีการจดัประเภทใหม่ การวดัมลูคา่ยติุธรรมเป็นการวดัมลูคา่โดยใชวิ้ธีเปรยีบเทียบราคาตลาด 

 

12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

บรษัิทย่อย - - 8,102 8,102 

บรษัิทรว่ม 8,257 8,413 2,787 2,787 

สว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 2,550 2,437 - - 

รวมเงินลงทนุในบรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม     

   และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 10,807 10,850 10,889 10,889 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 

การเปลี่ยนแปลงระหวา่งงวดสามารถแสดงไดด้งันี ้

 

ก) เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย 

 
ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท 
  

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สทุธิ 8,102 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สทุธิ 8,102 

 

กลุ่มกิจการไดใ้ชหุ้น้ของบริษัทย่อยและอสงัหาริมทรพัยข์องโรงแรม ราคาตามบญัชีเท่ากบั  12,488 ลา้นบาท  

(วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : มลูค่า 12,514 ลา้นบาท) เพื่อเป็นหลกัประกนัสาํหรบัเงินกูย้ ืมและการทาํหนา้ท่ี 

ผูค้ ํา้ประกนัหุน้กูโ้ดยสถาบนัการเงิน 

 

ข) เงนิลงทุนในบรษัิทร่วม 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สทุธิ 8,413 2,787 

สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม (183) - 

เงินปันผลรบั (44) - 

การแปลงคา่งบการเงิน 71 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สทุธิ 8,257 2,787 

 

ค) ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า  

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สทุธิ 2,437 - 

เพ่ิมขึน้ 85 - 

สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) ในกิจการรว่มคา้ 28 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สทุธิ 2,550 - 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์

 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สทุธิ 122,718 151 

ซือ้สินทรพัย ์ 1,301 2 

จาํหน่ายสินทรพัย-์สทุธิ (5,135) - 

ตดัจาํหน่ายสินทรพัย ์- สทุธิ (267) - 

โอนจากบญัชีอื่น 127 - 

การปรบัปรุงมลูคา่ยติุธรรม ณ วนัซือ้กิจการ (หมายเหต ุ21) (17) - 

เปลี่ยนสถานะจากเงินลงทนุในบรษัิทย่อยเป็น 

   สว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ (22) - 

คา่เสื่อมราคา (3,809) (13) 

การดอ้ยคา่สินทรพัย ์- สทุธิ (1,811) - 

การแปลงคา่งบการเงิน 4,118 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สทุธิ 117,203 140 

 

ในไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ.2564 กลุม่กิจการไดเ้สรจ็สิน้การทาํการขายและเช่ากลบั ซึง่เก่ียวขอ้งกบัรายการดงัตอ่ไปนี ้

 

• กลุ่มกิจการไดเ้ขา้ทาํสญัญาขายโรงแรมแห่งหนึ่งในราคาขาย 125.5 ลา้นยโูร (เทียบเท่า 4,787 ลา้นบาท) มลูค่าตาม

บัญชีของโรงแรมและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการทาํรายการเหล่านี ้ ณ  วันปิดรายการ มีมูลค่า 128.5 ล้านยูโร 

(เทียบเท่า 4,894 ลา้นบาท) ซึง่ทาํใหเ้กิดขาดทนุเป็นจาํนวน 3 ลา้นยโูร (เทียบเท่า 107 ลา้นบาท) 

 

• หลงัจากการทาํรายการขายเสรจ็สิน้ กลุ่มกิจการเขา้ทาํสญัญาเช่าโรงแรมดงักล่าว ซึ่งทาํใหก้ลุ่มกิจการมีสิทธิในการ

บริหารโรงแรมในระยะเวลาขัน้ตํ่า 20 ปี โดยมีสิทธิในการต่อสญัญาสองครัง้ โดยแต่ละครัง้มีระยะเวลา 20 ปี ซึ่งรวม

ระยะเวลาทัง้สิน้สงูสดุ 60 ปี 

 

บริษัทย่อยหลายแห่งของกลุ่มกิจการไดใ้ช้ท่ีดินและอาคารซึ่งมีราคาตามบัญชีเท่ากับ 14,528 ล้านบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2563 : มลูคา่ 15,520 ลา้นบาท) เพ่ือคํา้ประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์(ตอ่) 

 

กลุม่กิจการมีภาระผกูพนัดงัตอ่ไปนี ้

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ล้านบาท ล้านยูโร 
   

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาก่อสรา้งและ   

   การซือ้สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 332 20 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาก่อสรา้งและ   

   การซือ้สินทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 312 17 

 

14 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สทุธิ 67,233 23 

ซือ้สินทรพัย ์ 369 - 

ตดัจาํหน่ายสินทรพัย ์- สทุธิ (7) - 

โอนจากบญัชีอื่น 11 - 

การปรบัปรุงมลูคา่ยติุธรรม ณ วนัซือ้กิจการ (หมายเหต ุ21) 249 - 

เปลี่ยนสถานะจากเงินลงทนุในบรษัิทย่อยเป็นสว่นไดเ้สีย 

   ในกิจการรว่มคา้ (65) - 

คา่ตดัจาํหน่าย (619) (2) 

การดอ้ยคา่ - สทุธิ (3) - 

การแปลงคา่งบการเงิน 2,615 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สทุธิ 69,783 21 

 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจการไดน้าํสิทธิในการบรหิารสินทรพัย ์ซึ่งมีราคาตามบญัชีเท่ากบั 3,611 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563 : มลูคา่ 3,493 ลา้นบาท) เพ่ือคํา้ประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคารท่ีเก่ียวขอ้ง 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
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15 เงนิกู้ยมื 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

หมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7 22 - - 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 6,175 118 6,000 - 

รวม 6,182 140 6,000 - 

เงินกูย้ืมจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ9) 464 - 6,298 5,379 

สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ี     

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 2,163 1,706 959 - 

สว่นของหุน้กูท้ี่ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 7,964 4,596 7,964 4,596 

รวมเงินกูย้ืมหมนุเวียน 16,773 6,442 21,221 9,975 

     

ไม่หมุนเวียน     

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 71,822 70,098 25,360 25,352 

หุน้กู ้ 53,685 59,799 39,372 46,666 

รวมเงินกูย้ืมไม่หมนุเวียน 125,507 129,897 64,732 72,018 
     

รวมเงนิกู้ยมื 142,280 136,339 85,953 81,993 
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15 เงนิกู้ยมื (ตอ่) 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้

 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชีตน้งวด 71,804 25,352 

การกูย้ืมเพ่ิม 152 - 

การจ่ายชาํระคืน (719) - 

คา่ธรรมเนียมทางการเงินและคา่ตดัจาํหน่าย (1) (35) 

(กาํไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ 1,001 1,002 

การแปลงคา่งบการเงิน 1,748 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 73,985 26,319 

 

การเปลี่ยนแปลงของหุน้กูส้ามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้

 

 
 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2564   

ราคาตามบญัชีตน้งวด 64,395 51,262 

ออกหุน้กูเ้พ่ิม 15,202 350 

การจ่ายชาํระคืน (18,267) (4,300) 

คา่ธรรมเนียมทางการเงินและคา่ตดัจาํหน่าย (187) (178) 

(กาํไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ 202 202 

ปรบัปรุงมลูคา่ยติุธรรมจากการปอ้งกนัความเสี่ยง (346) - 

การแปลงคา่งบการเงิน 650 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 61,649 47,336 
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16 ทุนเรือนหุน้และส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 จาํนวน  ส่วนเกนิ  

 หุน้สามัญ หุน้สามัญ มูลค่าหุน้ รวม 

 ล้านหุน้ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2564     

ยอดคงเหลอืตน้งวด 5,182 5,182 24,196 29,378 

การใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหต ุ17) 13 13 273 286 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 5,195 5,195 24,469 29,664 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 จาํนวน  ส่วนเกนิ  

 หุน้สามัญ หุน้สามัญ มูลค่าหุน้ รวม 

 ล้านหุน้ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2564     

ยอดคงเหลอืตน้งวด 5,182 5,182 24,170 29,352 

การใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหต ุ17) 13 13 273 286 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 5,195 5,195 24,443 29,638 

 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทุนจดทะเบียนทั้งหมดประกอบด้วยหุ้นสามัญจาํนวน 5,998 ลา้นหุ้น (วันท่ี 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2563 : จาํนวน 5,888 ล้านหุ้น) ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นสามัญจาํนวน 5,195 ล้านหุ้น (วันท่ี 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2563 : จาํนวน 5,182 ลา้นหุน้) ซึง่มีมลูคา่หุน้ละ 1 บาท ท่ีไดอ้อกและชาํระเต็มมลูคา่แลว้ 

 

ในระหว่างงวดของปี พ.ศ. 2564 มีการใชส้ิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิซือ้หุน้สามัญจาํนวน 13.15 ลา้นหน่วย คิดเป็นจาํนวนเงิน  

286 ลา้นบาท ทาํใหมี้การออกหุน้สามัญจาํนวน 13.15 ลา้นหุน้ ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นจาํนวน 13 ลา้นบาท 

และสว่นเกินมลูคา่หุน้สามญัจาํนวน 273 ลา้นบาท หุน้สามญัออกใหม่ทัง้หมดไดถ้กูชาํระเต็มมลูคา่แลว้ 
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17 ใบสาํคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ 

 

กลุ่มกิจการไดมี้การจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท โดยผ่านการอนุมติัจากการประชุมผูถื้อหุน้ กลุ่มกิจการไม่ไดบ้ันทึกตน้ทุนสาํหรบัมลูค่ายุติธรรมหรือมลูค่าท่ีแทจ้ริง 

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัดงักลา่วในขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี ้

 

    

ณ วันที ่ 

31 ธันวาคม เพิม่ขึน้  

ณ วันที ่ 

30 มิถุนายน 

    พ.ศ. 2563 ระหว่างปี ลดลงระหว่างงวด พ.ศ. 2564 

   

 

 

กาํหนดวันทีใ่ช้สิทธิ 

จาํนวน

คงเหลือ 

 

 

จาํนวน 

 

 

ใช้สิทธิ 

 อัตราการใช้สิทธิ 

ซือ้หุ้นสามัญ 

ต่อใบสาํคัญ 

แสดงสิทธิ  

หุ้นสามัญ 

ออกเพิม่ 

ระหว่างงวด 

 ราคาในการ 

ใช้สิทธิซือ้ 

หุ้นสามัญ  

 

 

จาํนวนเงนิ 

 

 

จาํนวน

คงเหลือ 

ออกโดย จัดสรรให้แก ่ วันทีอ่นุมัต ิ คร้ังแรก คร้ังสุดท้าย ล้านหน่วย ล้านหน่วย ล้านหน่วย  1 หน่วย  ล้านหุ้น บาท  ล้านบาท ล้านหน่วย 
             

บรษัิท ผูถื้อหุน้เดิม (MINT - W6) 4 มิถนุายน 2562 15 สิงหาคม 2562 30 กนัยายน 2564 231 -  0.10  1.027  0.10   41.878   4.1  231 

บรษัิท ผูถื้อหุน้เดิม (MINT - W7) 19 มิถนุายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 31 กรกฎาคม 2566 236 -  13.05  1.000  13.05   21.600   281.9  222 

บรษัิท ผูถื้อหุน้เดิม (MINT - W8) 22 เมษายน 2564 16 สิงหาคม 2564 5 พฤษภาคม 2566 - 179 - 1.000 - 28.000 - 179 

บรษัิท ผูถื้อหุน้เดิม (MINT - W9) 22 เมษายน 2564 16 สิงหาคม 2564 15 กมุภาพนัธ ์2567 - 162 - 1.000 - 31.000 - 162 

 
 

   467 341 13.15  13.15  286.0 794 

 

ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษัทเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2564 ไดมี้มติอนมุติัใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท (MINT-W8) จาํนวนไม่เกิน 179,020,602 หน่วย เพ่ือจดัสรร

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายไุม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัท่ีไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิครัง้แรก และมีอตัราการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ท่ีราคาใชส้ิทธิ 28 บาทต่อหุน้

และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท (MINT-W9) จาํนวนไม่เกิน 162,237,420 หน่วย เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายไุม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีไดอ้อกใบสาํคญั

แสดงสิทธิครัง้แรก และมีอตัราการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยตอ่หุน้สามญั 1 หุน้ ท่ีราคาใชส้ิทธิ 31 บาทตอ่หุน้ 
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18 ภาษีเงนิได้ 

 

ภาษีเงินไดร้บัรูด้ว้ยการประมาณการท่ีดีท่ีสดุของฝ่ายบริหารจากอตัราภาษีเงินไดท่ี้คาดไวส้าํหรบัปีเต็มปีซึ่งคาํนวณจากรายได้

ก่อนภาษีของงวดระหวา่งกาล 

 

19 กาํไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ 

 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัท่ีชาํระแลว้

และออกจาํหน่ายอยู่ในระหวา่งงวด 

 

ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรบัลด จาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยไดป้รบัปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรบัลดโดยถือว่า 

หุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทัง้หมด 

 

ในการคาํนวณจาํนวนหุน้สามัญท่ีเพ่ิมขึน้หากมีการใชส้ิทธิ บริษัทคาํนวณว่าหากนาํเงินท่ีไดร้บัจากการใชส้ิทธิจากใบสาํคัญ

แสดงสิทธิท่ีเหลืออยู่ดังกล่าวมาซือ้หุ้นสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉลี่ยของงวดเพ่ือกําหนดจาํนวนหุ้นสามัญท่ีต้อง 

ออกเพ่ิม แลว้นาํจาํนวนหุน้สามญัสว่นเพ่ิมดงักลา่วมารวมกบัหุน้สามญัท่ีมีอยู่  

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุด สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุด 

 วันที ่30 มิถุนายน วันที ่30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านหุน้ ล้านหุน้ ล้านหุน้ ล้านหุน้ 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัที่ใช ้     

   ในการคาํนวณกาํไรตอ่หุน้ - สทุธิ 5,194 4,619 5,190 4,619 
     

ผลกระทบของหุน้สามัญเทยีบเทา่ปรับลด     

หุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลด 82 - 69 - 
     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัที่ใช ้     

   ในการคาํนวณกาํไรตอ่หุน้ปรบัลด 5,276 4,619 5,259 4,619 
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19 กาํไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่ (ตอ่) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุด สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุด 

 วันที ่30 มิถุนายน วันที ่30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบังวดที่เป็นของผูถื้อหุน้สามญั  

   (ลา้นบาท) (3,924) (8,448) (11,174) (10,221) 

หกั  ดอกเบีย้จ่ายสะสมสาํหรบังวดของหุน้กู ้     

         ท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ (สทุธิจากภาษี) (ลา้นบาท) (401) (334) (794) (662) 
     

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบังวดท่ีใชใ้นการคาํนวณ 

   กาํไรตอ่หุน้ (ลา้นบาท) (4,325) (8,782) (11,968) (10,883) 
     

กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.83) (1.90) (2.31) (2.36) 
     

กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ปรบัลด (บาท) (0.82) (1.90) (2.28) (2.36) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุด สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุด 

 วันที ่30 มิถุนายน วันที ่30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบังวดที่เป็นของผูถื้อหุน้สามญั  

   (ลา้นบาท) 755 (103) 1,974 1,696 

หกั  ดอกเบีย้จ่ายสะสมสาํหรบังวดของหุน้กู ้     

         ท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ (สทุธิจากภาษี) (ลา้นบาท) (401) (334) (794) (662) 
     

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบังวดท่ีใชใ้นการคาํนวณ 

   กาํไรตอ่หุน้ (ลา้นบาท) 354 (437) 1,180 1,034 
     

กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.07 (0.09) 0.23 0.22 
     

กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุน้ปรบัลด (บาท) 0.07 (0.09) 0.22 0.22 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
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20 หนังสือคํา้ประกัน 
 

กลุม่กิจการและบรษัิทไดใ้หห้นงัสอืคํา้ประกนัตอ่ไปนีใ้นการดาํเนินธุรกิจปกติ 
 

 วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

          ล้าน           ล้าน    

  ล้าน ล้าน ล้าน   ล้าน ล้าน ล้าน เหรียญ ล้าน  ล้าน ล้าน ล้าน  ล้าน ล้าน เหรียญ ล้าน 

 ล้าน เหรียญ ปอนด ์ เหรียญ ล้าน ล้าน เหรียญ เหรียญ เหรียญ มาเลเซีย รูปี ล้าน เหรียญ ปอนด ์ เหรียญ ล้าน เหรียญ เหรียญ มาเลเซีย รูปี 

 บาท สหรัฐฯ สเตอรลิ์ง ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เอมิเรตส ์ สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต ศรีลังกา บาท สหรัฐฯ สเตอรลิ์ง ออสเตรเลีย ยูโร สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต ศรีลังกา 
                     

หนงัสือคํา้ประกนัที่ธนาคาร                     

   ออกใหบ้คุคลภายนอก 1,383.5 17.2 - 20.9 41.1 - - - - 0.5 - 894.7 - - - - - - 0.5 - 

หนงัสือคํา้ประกนั ที่กลุม่กิจการ                     

   ออกใหแ้ก่สถาบนัการเงิน                     

   เพ่ือคํา้ประกนัสินเช่ือ                     

   ของกลุม่กิจการ 6,367.6 118.3 6.2 31.5 604.2 125.0 - 55.0 5.0 100.2 50.0 3,499.5 118.3 6.1 31.5 603.0 55.0 5.0 100.2 50.0 

 

 วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

          ล้าน           ล้าน    

  ล้าน ล้าน ล้าน   ล้าน ล้าน ล้าน เหรียญ ล้าน  ล้าน ล้าน ล้าน  ล้าน ล้าน เหรียญ ล้าน 

 ล้าน เหรียญ ปอนด ์ เหรียญ ล้าน ล้าน เหรียญ เหรียญ เหรียญ มาเลเซีย รูปี ล้าน เหรียญ ปอนด ์ เหรียญ ล้าน เหรียญ เหรียญ มาเลเซีย รูปี 

 บาท สหรัฐฯ สเตอรลิ์ง ออสเตรเลีย ยูโร หยวน เอมิเรตส ์ สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต ศรีลังกา บาท สหรัฐฯ สเตอรลิ์ง ออสเตรเลีย ยูโร สิงคโปร ์ เรียล ริงกิต ศรีลังกา 
                     

หนงัสือคํา้ประกนัที่ธนาคาร                     

   ออกใหบ้คุคลภายนอก 1,410.4 - - 20.9 32.2 - 30.0 - - 0.5 - 908.8 - - - - - - 0.5 - 

หนงัสือคํา้ประกนั ที่กลุม่กิจการ                     

   ออกใหแ้ก่สถาบนัการเงิน                     

   เพ่ือคํา้ประกนัสินเช่ือ                     

   ของกลุม่กิจการ 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 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 การซือ้ธุรกิจ 
 

21.1 Spoonful Pte. Ltd. และบริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) จาํกัด 
 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการไดด้าํเนินการวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหนีส้ินท่ีรบัมาสทุธิของ 

Spoonful Pte. Ltd. และ บริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) จาํกัด เสร็จสิน้แล้วในงวดปัจจุบันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย ์กลุ่มกิจการได้

กาํหนดวิธีการวดัมูลค่าของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหนีส้ินท่ีรบัมา และพิจารณาถึงความเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจการจะไดร้บั

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากสินทรพัยอ์ย่างน่าเช่ือถือ  
 

รายละเอยีดการลงทนุแสดงไดด้งันี ้

 ล้านบาท 
  

ราคาท่ีตกลงซือ้ขายเงินลงทนุ 2,575 

ปรบัปรุงราคาที่ตกลงซือ้ขายเงินลงทนุ (12) 
  

รวมราคาท่ีตกลงซือ้ขายเงินลงทนุ 2,563 

มลูคา่ยติุธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้าตามสดัสว่นของการลงทนุ 382 
  

คา่ความนิยม 2,181 

คา่ความนิยม - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 2,537 
  

ปรบัปรุงมลูคา่ยติุธรรม (356) 
  

รายละเอียดของรายการปรบัปรุงมลูคา่ยติุธรรมแสดงไดด้งันี ้
 

 
ล้านบาท 

  

ปรบัปรุงราคาที่ตกลงซือ้ขายเงินลงทนุ 12 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมขึน้ 596 

สินทรพัยอ์ื่นเพ่ิมขึน้ 2 

หนีส้ินอื่นเพ่ิมขึน้ (106) 

สว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุเพ่ิมขึน้ (148) 
  

 
356 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 การซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 
 

21.1 Spoonful Pte. Ltd. และบริษัท สพูนฟูล (ประเทศไทย) จาํกัด (ตอ่) 
 

มลูคา่ยติุธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่ไดม้าจากการลงทนุ มีดงันี ้
 

 Spoonful  

สพูนฟูล 

(ประเทศไทย) รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

เงินสด 39 36 75 

ลกูหนี ้ 9 - 9 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 8 2 10 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ - 8 8 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 596 - 596 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 2 - 2 

เจา้หนี ้ (10) (37) (47) 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (1) (5) (6) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น (101) - (101) 
    

รวม 542 4 546 

สว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ   (164) 

มลูคา่ยติุธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้าตามสดัสว่นของการลงทนุ 382 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
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21 การซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 
 

21.2 กลุ่มกิจการสโกมาด ิและบริษัท มาริน เอ็นจเินียริ่ง จาํกัด 
 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการไดด้าํเนินการวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหนีส้ินท่ีรบัมาสทุธิ

ของกลุ่มกิจการ สโกมาดิ และบริษัท มาริน เอ็นจิเนียริ่ง จาํกัด เสร็จสิน้แลว้ในงวดปัจจุบันภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรพัย ์กลุ่มกิจการได้

กาํหนดวิธีการวดัมลูค่าของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหนีส้ินท่ีรบัมา และพิจารณาถึงความเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจการจะไดร้บั

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากสินทรพัยอ์ย่างน่าเช่ือถือ  
 

รายละเอียดการลงทนุแสดงไดด้งันี ้

 ล้านบาท 
  

ราคาท่ีตกลงซือ้ขายเงินลงทนุ - 

มลูคา่ยติุธรรมของหนีส้ินสทุธิท่ีไดม้าตามสดัสว่นของการลงทนุ (65) 
  

คา่ความนิยม 65 

คา่ความนิยม - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 56 
  

ปรบัปรุงมลูคา่ยติุธรรม 9 
  

รายละเอียดของรายการปรบัปรุงมลูคา่ยติุธรรมแสดงไดด้งันี ้  

 ล้านบาท 
  

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณล์ดลง (17) 

หนีส้ินอื่นเพ่ิมขึน้ (1) 

สว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุลดลง 9 
  

 (9) 
 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 การซือ้ธุรกิจ (ตอ่) 
 

21.2 กลุ่มกิจการสโกมาด ิและบริษัท มาริน เอ็นจเินียริ่ง จาํกัด (ตอ่) 
 

มลูคา่ยติุธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่ไดม้าจากการลงทนุ มีดงันี ้
 

 กลุ่มกิจการ 

สโกมาด ิ

มาริน 

เอ็นจเินียริ่ง รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

เงินสด 5 24 29 

ลกูหนี ้ 8 37 45 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 1 19 20 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 5 13 18 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 1 35 36 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - (29) (29) 

เจา้หนี ้ (27) (118) (145) 

เงินกู ้ - (82) (82) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น (16) (4) (20) 

รวม (23) (105) (128) 

สว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ 10 53 63 

มลูคา่ยติุธรรมของหนีส้ินสทุธิท่ีไดม้าตามสดัสว่นของการลงทนุ (65) 
 

ในไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการไดจ้าํหน่ายสัดส่วนความเป็นเจา้ของในกลุ่มกิจการสโกมาดิ และบริษัท มาริน  

เอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั รวมถึงเปลี่ยนแปลงอาํนาจการควบคมุในกิจการดงักล่าว ทาํใหเ้กิดการเปลี่ยนสถานะเงินลงทนุจากเงินลงทนุ

ในบรษัิทย่อยเป็นส่วนไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ หนีส้ินสทุธิไดถ้กูจาํหน่ายออกจากรายการดงักลา่ว รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคมุไดถ้กูปรบัปรุงจาํนวน 94 ลา้นบาท 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22 เหตุการณภ์ายหลังวันทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

22.1 การออกหุน้กู้ 

 

วนัท่ี 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 บริษัทไดอ้อกหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัจาํนวนเงินรวม 10,000 ลา้นบาท ซึ่งหุน้กูมี้ 3 ชุด 

อายุ 2 ปี 3 ปี และ 4 ปี โดยมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีรอ้ยละ 3.00 ต่อปี 3.40 ต่อปี และ 3.60 ต่อปี ตามลาํดบั โดยสาํหรบัหุน้กูชุ้ดอาย ุ 

3 ปี และ 4 ปี มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนจะครบกาํหนดไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ภายหลงัจากท่ีหุน้กูมี้อายคุรบ 1 ปี 6 เดือนนบั

จากวนัท่ีออกหุน้กู ้และมีคา่ธรรมเนียมตามท่ีกาํหนดในขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กู ้

 
 

22.2 การออกหุน้กู้ทีมี่ลักษณะคล้ายทุน 

 

วนัท่ี 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 บริษัทประกาศคาํเสนอซือ้คืนหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุจาํนวนเงิน 300 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

หรือเทียบเท่า 11,594 ลา้นบาท เพ่ือไถ่ถอนหุ้นกู้ท่ีมีลักษณะคล้ายทุนดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว เม่ือวันท่ี 16 กรกฏาคม  

พ.ศ. 2564 ผลของคาํเสนอซือ้เสร็จสิน้ลงและรอ้ยละ 97.59 ของหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทนุดงักล่าวจะถกูไถ่ถอนภายใตค้าํเสนอซือ้ 

ซึ่งส่งผลใหบ้ริษัทสามารถเรียกไถ่ถอนคืนหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทุนทัง้หมดภายใตข้อ้กาํหนดสิทธิของหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทุน 

ตอ่มาวนัท่ี 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 บรษัิทประกาศใชส้ิทธิไถ่ถอนหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทนุท่ีเหลือทัง้หมด ซึง่บรษัิทคาดวา่จะชาํระ

คืนใหเ้สรจ็สิน้ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

วนัท่ี 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ซึง่เป็นวนัเดียวกนักบัท่ีบริษัทประกาศคาํเสนอซือ้คืนหุน้กูด้งักล่าว บริษัทประกาศที่จะออกหุน้กูไ้ม่

ดอ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุจาํนวนเงิน 300 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือเทียบเท่า 11,634 ลา้นบาท และการออกหุน้กูด้งักล่าวได้

เสร็จสิน้วนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของส่วนของผูถื้อหุน้ในขอ้มลูทางการเงิน โดยมีอตัราดอกเบีย้คงท่ี

รอ้ยละ 2.70 ต่อปีใน 5 ปีแรก และจะมีการกาํหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ทกุ ๆ 5 ปีถดัไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ หุน้กูท่ี้มี

ลกัษณะคลา้ยทนุดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการทาํหนา้ท่ีผูค้ ํา้ประกนัหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทนุโดยสถาบนัการเงิน ซึ่งสถาบนัการเงิน

ดงักลา่วรบัประกนัการรบัซือ้คืนตามขอ้กาํหนดสิทธิของหุน้กูท้ี่มีลกัษณะคลา้ยทนุ 

 
22.3 การขายและบริหารจัดการโรงแรมกลับ 

 

ในเดือนกรกฏาคมปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการไดเ้สรจ็สิน้การทาํการขายและสญัญาบริหารจดัการโรงแรม ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัรายการ

ดงัตอ่ไปนี ้

• กลุ่มกิจการไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายหุน้เพ่ือขายหุน้สามญัรอ้ยละ 100 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 2 แห่ง ซึ่งเป็น

เจา้ของโรงแรม 2 แห่งในประเทศโปรตุเกส ผูบ้ริหารประมาณการราคาขายขัน้ตน้จาํนวน 142 ลา้นยูโร หรือเทียบเท่า 

5,416 ลา้นบาท และส่วนปรบัปรุงราคาขายจาํนวน 6 ลา้นยูโร หรือเทียบเท่า 229 ลา้นบาท ผูบ้ริหารอยู่ระหว่างการ

ประเมินผลกระทบทางบญัชีทัง้หมดของรายการนี ้

• หลงัจากการทาํรายการขายเสรจ็สิน้ กลุ่มกิจการเขา้ทาํสญัญาบริหารจดัการโรงแรมดงักล่าว ซึ่งทาํใหก้ลุ่มกิจการมีสิทธิ

ในการบรหิารโรงแรมในระยะเวลาขัน้ตํ่า 20 ปี โดยมีสิทธิในการตอ่สญัญารวมสงูสดุ 30 ปี 
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