
บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ ของ บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของ บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

และขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะ

การเงินรวมและ งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 งบกาํไรขาดทนุรวมและงบกาํไรขาดทนุเฉพาะกิจการ 

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการสาํหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัเดียวกนั งบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและ 

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

ซึง่ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาล

นีต้ามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 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 

11 สิงหาคม พ.ศ. 2565  



บร ิษัท ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2565

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทร ัพย ์

สินทร ัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 26,247,796 25,096,512 6,432,419 9,898,556

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน 9 17,198,610 14,637,995 5,878,158 4,451,682

สินคา้คงเหลือ 3,982,958 3,490,183 4,055 2,999

ทีดินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือขาย 2,184,185 2,154,033 - -

สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 6 32,280 4,175 32,280 4,175

สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 3,674,942 3,923,118 64,046 60,842

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย 10 1,294,309 107,086 - -

รวมสินทร ัพยห์มุนเวียน 54,615,080 49,413,102 12,410,958 14,418,254

สินทร ัพยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน 9 1,996,937 2,226,821 521,687 558,204

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 11 - - 8,220,868 8,094,268

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 11 6,938,430 8,008,865 2,796,270 2,796,270

เงินลงทนุในสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 11 2,450,072 2,585,163 - -

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 8 6,072,882 5,654,473 135,576,462 134,724,526

อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ 1,195,613 1,236,584 - -

ทีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 12 124,317,956 129,463,171 154,426 164,567

สินทรพัยส์ิทธิการใช้ 82,247,976 86,767,304 642,545 685,661

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 13 68,765,145 69,578,254 21,299 20,114

สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 6 190,634 103,254 190,634 103,254

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,053,418 11,110,001 - -

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอืน 4,579,294 3,485,898 283,818 39,733

รวมสินทร ัพยไ์ม่หมุนเวียน 309,808,357 320,219,788 148,408,009 147,186,597

รวมสินทร ัพย ์ 364,423,437 369,632,890 160,818,967 161,604,851

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

2



บร ิษัท ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2565

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสนั

   จากสถาบนัการเงิน - 173 - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 19,282,544 18,393,640 1,044,655 856,580

เงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 14 - 481,495 6,804,732 5,944,656

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   สว่นทีถงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 14 7,275,205 7,012,513 500,000 1,001,485

หุน้กูส้ว่นทีถงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 14 3,049,178 10,383,115 3,049,178 10,383,115

รายไดร้อตดับญัชีทีถงึกาํหนดรบัรูภ้ายในหนงึปี   329,935 267,567 199 195

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 884,286 687,784 111,782 67,322

หนีสินตามสญัญาเชา่

   ทีถงึกาํหนดชาํระภายในหนงึปี 13,193,790 13,708,759 228,863 224,670

หนีสินอนพุนัธท์างการเงิน 6 14,702 256,324 13,238 220,678

หนีสินหมนุเวียนอืน 9,762,236 6,866,895 68,752 56,278

รวมหนีสินหมุนเวียน 53,791,876 58,058,265 11,821,399 18,754,979

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 51,809,230 53,791,734 22,635,745 23,042,889

หุน้กู ้ 14 65,846,910 60,691,632 53,398,762 46,725,378

หนีสินตามสญัญาเชา่ 75,047,420 78,988,454 1,093,123 1,169,857

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,423,428 1,421,567 29,746 28,153

หนีสินอนพุนัธท์างการเงิน 6 3,776,150 3,605,180 3,769,045 3,590,294

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 29,871,918 30,082,433 441,528 244,221

หนีสินไมห่มนุเวียนอืน 3,548,182 3,501,194 5,838 5,844

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 231,323,238 232,082,194 81,373,787 74,806,636

รวมหนีสิน 285,115,114 290,140,459 93,195,186 93,561,615

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

3



บร ิษัท ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2565

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

   ทนุจดทะเบียน

      หุน้สามญัจาํนวน 5,997,928,025 หุน้ 

         มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2564 : 5,997,928,025 หุน้

         มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 15 5,997,928 5,997,928 5,997,928 5,997,928

   ทนุทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญัจาํนวน 5,257,429,275 หุน้ 

         มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2564 : 5,213,769,793 หุน้

         มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 15 5,257,429 5,213,770 5,257,429 5,213,770

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 15 25,899,381 24,892,666 25,873,728 24,867,013

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัทีออก

    โดยบรษัิทยอ่ยทีหมดอายแุลว้ 104,789 104,789 - -

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 599,793 599,793 599,793 599,793

    ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (3,692,542) (729,874) 8,765,554 8,905,688

องคป์ระกอบอืนของสว่นของเจา้ของ 8,833,165 7,053,524 (3,760,729) (2,431,034)

รวม 37,002,015 37,134,668 36,735,775 37,155,230

หุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ 30,888,006 30,888,006 30,888,006 30,888,006

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 67,890,021 68,022,674 67,623,781 68,043,236

สว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ 11,418,302 11,469,757 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 79,308,323 79,492,431 67,623,781 68,043,236

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 364,423,437 369,632,890 160,818,967 161,604,851

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

4



บร ิษัท ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหร ับงวดสามเดอืนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2565

พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 23,692,361 7,390,030 87,821 51,779
รายไดจ้ากธุรกิจอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 1,108,628 766,903 - -
รายไดจ้ากการขายอาหารและเครอืงดืมและการผลิตสินคา้ 6,066,134 4,964,020 200,249 -
รายไดจ้ากการจดัจาํหนา่ย 586,805 552,456 - -
เงินปันผลรบั - - 107,318 44,055
ดอกเบียรบั 174,201 169,941 1,224,602 1,163,467
รายไดอื้น 720,230 1,997,136 88,204 2,093

รวมรายได้ 32,348,359 15,840,486 1,708,194 1,261,394

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 14,149,580 8,314,513 46,858 33,420
ตน้ทนุโดยตรงของธุรกิจอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 690,838 448,069 - -
ตน้ทนุขายอาหารและเครอืงดืมและการผลิตสินคา้ 1,930,674 1,456,129 171,538 -
ตน้ทนุขายการจดัจาํหนา่ย 292,918 365,266 - -
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 5,836,705 3,817,197 21,793 25,134
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 4,476,795 3,898,724 254,372 91,295
(กาํไร) ขาดทนุอืน - สทุธิ 43,696 (545,060) (335,993) (356,976)
ตน้ทนุทางการเงิน 2,156,539 3,001,646 671,697 720,929

รวมค่าใช้จ่าย 29,577,745 20,756,484 830,265 513,802

กาํไร  (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 2,770,614 (4,915,998) 877,929 747,592
สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม
และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ (136,697) (119,010) - -

กาํไร  (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 2,633,917 (5,035,008) 877,929 747,592
ภาษีเงินได้ (932,430) 846,770 (168,098) 7,767

กาํไร  (ขาดทุน) สาํหร ับงวด 1,701,487 (4,188,238) 709,831 755,359

การแบ่งปันกาํไร  (ขาดทุน) 
สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 1,561,499 (3,923,912) 709,831 755,359
สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ 139,988 (264,326) - -

1,701,487 (4,188,238) 709,831 755,359

กาํไร  (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 18
กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขนัพืนฐาน 0.23 (0.83) 0.06 0.07
กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ปรบัลด 0.22 (0.82) 0.06 0.07

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหร ับงวดสามเดอืนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2565

พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด 1,701,487 (4,188,238) 709,831 755,359

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จอนื

รายการทจีะไม่จัดประเภทรายการใหม่

ไปยังงบกาํไรหร ือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารทนุ

   ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน (202) (621) (1,504) (1,175)

รายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังงบกาํไร

หร ือขาดทุนในภายหลัง

การปอ้งกนัความเสียงกระแสเงินสด (16,807) 86,187 (701,506) 326,593

สาํรองตน้ทนุของการปอ้งกนัความเสียง (221,287) 57,821 (228,743) 68,145

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 1,317,589 385,429 - -

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จอนืสาํหร ับงวด - สุทธ ิจากภาษี 1,079,293 528,816 (931,753) 393,563

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จรวมสาํหร ับงวด 2,780,780 (3,659,422) (221,922) 1,148,922

การแบ่งปันกาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จรวม

สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 2,620,298 (3,730,527) (221,922) 1,148,922

สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ 160,482 71,105 - -

2,780,780 (3,659,422) (221,922) 1,148,922

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหร ับงวดหกเดอืนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2565

พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้ 7
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 36,161,217 12,305,329 201,357 110,875
รายไดจ้ากธุรกิจอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 1,648,419 2,212,737 - -
รายไดจ้ากการขายอาหารและเครอืงดืมและการผลิตสินคา้ 12,205,073 9,907,441 362,487 -
รายไดจ้ากการจดัจาํหนา่ย 1,127,716 1,294,892 - -
เงินปันผลรบั 2,000 600 109,318 44,655
ดอกเบียรบั 325,325 307,718 2,341,700 2,223,542
รายไดอื้น 1,550,861 2,465,627 90,197 2,269

รวมรายได้ 53,020,611 28,494,344 3,105,059 2,381,341

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบรกิารทีเกียวขอ้ง 25,265,743 15,530,283 67,951 60,393
ตน้ทนุโดยตรงของธุรกิจอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 889,769 1,326,963 - -
ตน้ทนุขายอาหารและเครอืงดืมและการผลิตสินคา้ 3,927,998 2,911,236 307,779 -
ตน้ทนุขายการจดัจาํหนา่ย 571,343 871,266 - -
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 10,697,213 7,452,401 58,250 47,557
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 8,522,508 9,686,353 365,078 149,858
(กาํไร) ขาดทนุอืน - สทุธิ 358,421 (1,089,731) 280,669 (1,062,604)
ตน้ทนุทางการเงิน 4,212,673 4,996,504 1,184,215 1,206,839

รวมค่าใช้จ่าย 54,445,668 41,685,275 2,263,942 402,043

กาํไร  (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (1,425,057) (13,190,931) 841,117 1,979,298
สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม
และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 11 (81,874) (154,783) - -

กาํไร  (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (1,506,931) (13,345,714) 841,117 1,979,298
ภาษีเงินได้ 17 (859,294) 1,358,803 (250,817) (5,558)

กาํไร  (ขาดทุน) สาํหร ับงวด (2,366,225) (11,986,911) 590,300 1,973,740

การแบ่งปันกาํไร  (ขาดทุน) 
สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (2,232,234) (11,173,635) 590,300 1,973,740
สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ (133,991) (813,276) - -

(2,366,225) (11,986,911) 590,300 1,973,740

กาํไร  (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 18
กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขนัพืนฐาน (0.57) (2.31) (0.03) 0.23
กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ปรบัลด (0.56) (2.28) (0.03) 0.22

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บร ิษัท ไมเนอร  ์อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหร ับงวดหกเดอืนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2565

พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด (2,366,225) (11,986,911) 590,300 1,973,740

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จอนื

รายการทจีะไม่จัดประเภทรายการใหม่

ไปยังงบกาํไรหร ือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารทนุ

   ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน (1,599) 2,023 (2,301) 1,240

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

   หลงัออกจากงาน - (78,822) - -

รายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังงบกาํไร

หร ือขาดทุนในภายหลัง

การปอ้งกนัความเสียงกระแสเงินสด 53,353 96,447 (923,322) (607,734)

สาํรองตน้ทนุของการปอ้งกนัความเสียง (375,125) 194,973 (404,072) 190,840

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 2,069,914 1,356,068 - -

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จอนืสาํหร ับงวด - สุทธ ิจากภาษี 1,746,543 1,570,689 (1,329,695) (415,654)

กาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จรวมสาํหร ับงวด (619,682) (10,416,222) (739,395) 1,558,086

การแบ่งปันกาํไร  (ขาดทุน) เบด็เสร ็จรวม

สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (460,017) (9,981,167) (739,395) 1,558,086

สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ (159,665) (435,055) - -

(619,682) (10,416,222) (739,395) 1,558,086

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหร ับงวดหกเดอืนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2565

การวัดมูลค่า

ใบสาํคัญแสดง เงนิลงทุนใน

สิทธ ิซ ือหุน้สามัญ ส่วนตาํจาก การเปลียนแปลง ตราสารทุนดว้ย รวม

ทอีอกโดย การรวมกิจการ สัดส่วนของ    ผลกระทบจาก มูลค่ายุตธิรรมผ่าน การป้องกัน สาํรองตน้ทุน องคป์ระกอบอืน หุน้กู้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนทอีอก ส่วนเกินมูลค่า บร ิษัทย่อย ทุนสาํรอง กาํไรสะสมทยีัง ภายใตก้าร เงนิลงทุน สภาพเศรษฐกิจ กาํไร  (ขาดทุน) ความเสียง ของการป้องกัน การแปลงค่า ของส่วนของ ทมีีลักษณะ ผู้เป็นเจ้าของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชาํระแล้ว หุน้สามัญ ทหีมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ไดจ้ ัดสรร ควบคุมเดยีวกัน ในบร ิษัทย่อย ทมีีเงนิเฟ้อรุนแรง เบ็ดเสร ็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 13,152 272,962 - - - - - - - - - - - - 286,114 - 286,114

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

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

เงินปันผลจา่ย - บรษิัทยอ่ย - - - - - - - - - - - - - - - (15,412) (15,412)

ปรบัปรุงมลูคา่ยตุิธรรมจากการซือบรษิัทยอ่ย - - - - - - - - - - - - - - - 138,773 138,773

ดอกเบียจา่ยสาํหรบัหุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - (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 มิถุนายน 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

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม (พันบาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบร ิษัทใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไร  (ขาดทุน) เบ็ดเสร ็จอ ืน

9



บริษัท  ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหร ับงวดหกเดือนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน  พ .ศ. 2565

การวัดมูลค่า

ใบสาํคัญแสดง เงนิลงท ุนใน

สิทธ ิซอืห ุน้สามัญ ส่วนตาํจาก การเปลียนแปลง ตราสารท ุนด้วย รวม

ทอีอกโดย การรวมกิจการ สัดส่วนของ    ผลกระทบจาก มลูค่ายุติธรรมผ่าน ส่วนเกินท ุน การป้องกัน สาํรองต้นท ุน องคป์ระกอบอืน ห ุน้กู้ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ท ุนทอีอก ส่วนเกินมูลค่า บร ิษัทย่อย ทุนสาํรอง กาํไรสะสมทยีัง ภายใต้การ เงนิลงท ุน สภาพเศรษฐกิจ กาํไร  (ขาดทุน) จากการ ความเสียง ของการป้องกัน การแปลงค่า ของส่วนของ ทมีีลักษณะ ผู้เป็นเจา้ของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว ห ุน้สามัญ ทหีมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จดัสรร ควบคุมเดียวกัน ในบร ิษัทย่อย ทมีีเงนิเฟ้อรุนแรง เบด็เสร ็จอ ืน ตีราคาสินทร ัพย ์ กระแสเงนิสด ความเสียง งบการเงนิ เจา้ของ คล้ายท ุน ของบร ิษัทใหญ่ ควบคุม เจา้ของ

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี1 มกราคม พ .ศ. 2565 5,213,770 24,892,666 104,789 599,793 (729,874) (755,413) (472,024) 267,927 5,999 13,066,274 66,210 (5,438) (5,120,011) 7,053,524 30,888,006 68,022,674 11,469,757 79,492,431

การเปลียนแปลงในส่วนของเจา้ของสาํหร ับงวด

การออกหุน้สามญั 15 43,659 1,006,715 - - - - - - - - - - - - - 1,050,374 - 1,050,374

การสญูเสียการควบคมุในบรษิัทย่อย - - - - - - - - - - - - - - - - 55,780 55,780

ปรบัปรุงมลูค่าจากการเปลียนสดัส่วน

เงินลงทนุในบรษิัทย่อย 11 - - - - - - 7,424 - - - - - - 7,424 - 7,424 76,400 83,824

เงินปันผลจ่าย - บรษิัทย่อย - - - - - - - - - - - - - - - - (23,970) (23,970)

ดอกเบยีจ่ายสาํหรบัหุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - - (730,434) - - - - - - - - - - (730,434) - (730,434)

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - - (2,232,234) - - - (1,599) - 53,353 (375,125) 2,095,588 1,772,217 - (460,017) (159,665) (619,682)

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี30 มิถุนายน  พ .ศ. 2565 5,257,429 25,899,381 104,789 599,793 (3,692,542) (755,413) (464,600) 267,927 4,400 13,066,274 119,563 (380,563) (3,024,423) 8,833,165 30,888,006 67,890,021 11,418,302 79,308,323

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม (พนับาท)

ส่วนของผู้เป็นเจา้ของของบร ิษัทใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

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

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหร ับงวดหกเดอืนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน  พ .ศ. 2565

การวัดมูลค่า

เงนิลงท ุนใน

ส่วนตาํจาก ตราสารทุนด้วย รวม

การรวมกจิการ มูลค่ายุตธิรรมผ่าน การป้องกัน สาํรองต้นท ุน องคป์ระกอบอืน ห ุ้นกู้

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

และชาํระแล้ว มูลค่าห ุ้น ตามกฎหมาย ทยีังไม่ได้จัดสรร เดยีวกัน เบด็เสร ็จอ ืน 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 13,152 272,962 - - - - - - - - 286,114

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

ดอกเบียจา่ยสาํหรบัหุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - (799,155) - - - - - - (799,155)

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 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

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ  (พันบาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

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

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ยังไม่ไดต้รวจสอบ)

สาํหร ับงวดหกเดอืนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2565

การวัดมูลค่า

เงนิลงทนุใน

ส่วนตาํจาก ตราสารทนุด้วย รวม

การรวมกิจการ มูลค่ายุติธรรมผ่าน ส่วนเกินทนุ การป้องกัน สาํรองต้นทนุ องคป์ระกอบอืน ห ุน้กู้

ทนุทอีอก ส่วนเกิน ทนุสาํรอง กาํไรสะสม ภายใต้การควบคุม  กาํไร  (ขาดทนุ) จากการ ความเสียงใน ของการป้องกัน ของส่วนของ ทมีีลักษณะ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าห ุน้ ตามกฎหมาย ทยีังไม่ได้จัดสรร เดียวกัน เบด็เสร ็จอ ืน ตีราคาสินทรัพย ์ กระแสเงนิสด ความเสียง เจ้าของ คล้ายทนุ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี1 มกราคม พ .ศ. 2565 5,213,770 24,867,013 599,793 8,905,688 (587,398) 3,485 30,068 (1,824,546) (52,643) (2,431,034) 30,888,006 68,043,236

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรับงวด

การออกหุน้สามญั 15 43,659 1,006,715 - - - - - - - - - 1,050,374

ดอกเบียจา่ยสาํหรบัหุน้กูท้ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ - - - (730,434) - - - - - - - (730,434)

กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 590,300 - (2,301) - (923,322) (404,072) (1,329,695) - (739,395)

ยอดคงเหลือ  ณ วันท  ี30 มิถุนายน พ .ศ. 2565 5,257,429 25,873,728 599,793 8,765,554 (587,398) 1,184 30,068 (2,747,868) (456,715) (3,760,729) 30,888,006 67,623,781

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ  (พันบาท)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไร  (ขาดทนุ) เบด็เสร ็จอ ืน
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บร ิษัท  ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหร ับงวดหกเดอืนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน  พ .ศ. 2565

พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564

หมายเหตุ พ ันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (1,506,931) (13,345,714) 841,117 1,979,298

รายการปรบัปรุง 

   คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 9,578,316 9,863,092 56,447 48,310

   ตดัจาํหนา่ยคา่ธรรมเนียมทางการเงิน 14 175,408 167,172 92,190 96,270

   ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ (กลบัรายการ) 8,092 114,936 (587) (5)

   คา่เผือสนิคา้เสือมสภาพ (กลบัรายการ) (105,282) (34,256) - -

   สว่นแบง่ (กาํไร) ขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม

     และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 11 81,874 154,783 - -

   ตน้ทนุทางการเงิน 4,037,265 4,996,504 1,092,024 1,206,839

   ดอกเบียรบั (325,325) (307,718) (2,341,700) (2,223,542)

   เงินปันผลรบั (2,000) (600) (109,318) (44,655)

   (กาํไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียน 342,678 (3,020,765) 1,244,124 (1,081,600)

   กาํไรจากการปรบัปรุงมลูคา่จากการเปลียนสดัสว่น

      เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 11 - - (7,424) -

   (กาํไร) ขาดทนุจากการขาย ตดัจาํหนา่ยและการดอ้ยคา่ทีดิน 

      อาคารและอปุกรณ ์อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ 

      สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตนและสนิทรพัยส์ทิธิการใช้ (151,408) 2,468,618 12 -

   (กาํไร) ขาดทนุทียงัไมเ่กิดขนึจากการปรบัมลูคา่ยติุธรรม

      ของสญัญาอนพุนัธ์ (938,223) 531,284 (578,790) 475,293

การเปลียนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน

   ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน (1,988,185) (301,929) (1,425,889) (1,773,341)

   สนิคา้คงเหลือ (388,159) 40,473 (1,056) 407

   ทีดินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือขาย (34,083) 804,535 - -

   สนิทรพัยห์มนุเวียนอืน 266,970 (181,023) (747) (877)

   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนทีถือไวเ้พือขาย - (338,617) - -

   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอืน 91,337 1,314,561 (246,961) (1,307)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 818,188 1,337,177 178,148 51,565

   หนีสนิหมนุเวียนอืน 1,085,226 1,859,454 12,479 23,492

   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 4,294 21,876 1,593 (901)

   หนีสนิไมห่มนุเวียนอืน 96,329 44,677 (6) 319

เงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 11,146,381 6,188,520 (1,194,344) (1,244,435)

    ภาษีเงินไดจ้า่ย (663,848) (164,315) (10,930) (5,650)

เงนิสดสุทธ ิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 10,482,533 6,024,205 (1,205,274) (1,250,085)

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บร ิษัท  ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหร ับงวดหกเดอืนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน  พ .ศ. 2565

พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564

หมายเหตุ พ ันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจา่ยเพือใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 8 (405,279) (147,070) (7,638,108) (6,130,506)

เงินสดรบัคืนจากเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 8 234,738 177,390 5,260,738 1,971,779

เงินใหกู้ยื้มแก่บรษัิทอืนลดลง (เพิมขนึ) 1,535,629 (233,466) - 16,223

เงินสดลดลงจากการสญูเสียอาํนาจควบคมุในบรษัิทยอ่ย 20 (100,778) - - -

เงินสดจา่ยเพือซือบรษัิทยอ่ย (สทุธิจากเงินสดทีจา่ย) 20 (1,171,824) - - -

เงินสดรบัจากการปรบัปรุงมลูคา่จากการเปลียนสดัสว่น

   เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 11 83,824 - 7,424 -

เงินสดจา่ยเพือลงทนุเพิมในบรษัิทยอ่ย 11 - - (126,600) -

เงินสดจา่ยเพือลงทนุเพิมในบรษัิทรว่ม 11 (59,600) - - -

เงินสดจา่ยเพือลงทนุเพิมในกิจการรว่มคา้ 11 (16,278) - - -

ดอกเบียรบั 352,384 334,916 2,108,431 2,039,319

เงินปันผลรบั 377,574 44,655 109,318 44,655

เงินสดจา่ยเพือซืออสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุ (1,524) (10,759) - -

เงินสดจา่ยเพือซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (1,748,912) (1,634,921) (885) (20,635)

เงินสดจา่ยเพือซือสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน (170,347) (368,957) (3,244) -

เงินสดรบัจากการขายทีดิน อาคารและอปุกรณ ์

   อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทนุสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน

   และสนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 762,422 4,754,795 - -

เงนิสดสุทธ ิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (327,971) 2,916,583 (282,926) (2,079,165)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 8 49,620 464,213 568,942 777,819

เงินสดจา่ยชาํระคืนเงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 8 - - (26,886) (137,459)

เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - 15,537,937 - 15,350,000

เงินสดจา่ยชาํระคืนเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน - (9,442,191) - (9,350,000)

เงินสดรบัจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 254,834 152,087 - -

เงินสดจา่ยชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 (1,427,702) (836,931) (999,084) (70,984)

เงินสดรบัจากการออกหุน้กู้ 14 6,977,530 15,202,293 6,977,530 350,000

เงินสดจา่ยเพือชาํระคืนหุน้กู้ 14 (7,700,000) (17,768,528) (7,700,000) (4,537,950)

เงินสดจา่ยหนีสนิตามสญัญาเชา่ (3,167,349) (4,025,118) (39,732) (7,945)

เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัตามการใชส้ทิธิซือหุน้สามญั 15, 16 1,050,374 286,114 1,050,374 286,114

เงินสดจา่ยดอกเบีย (4,051,850) (5,281,903) (1,078,647) (1,210,741)

ดอกเบียจา่ยสาํหรบัหุน้กูที้มีลกัษณะคลา้ยทนุ (730,434) (799,155) (730,434) (799,155)

เงินปันผลจา่ยใหส้ว่นไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคมุ (23,970) (15,412) - -

เงนิสดสุทธ ิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (8,768,947) (6,526,594) (1,977,937) 649,699

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บร ิษัท  ไมเนอร  ์อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหร ับงวดหกเดอืนสินสุดวันท  ี30 มิถุนายน  พ .ศ. 2565

พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท ่าเงนิสดเพมิข ึน  (ลดลง) สุทธ ิ 1,385,615 2,414,194 (3,466,137) (2,679,551)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 25,096,339 26,166,145 9,898,556 10,645,335

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลียน (234,158) 477,786 - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท ่าเงนิสดปลายงวด 26,247,796 29,058,125 6,432,419 7,965,784

เงนิสดและรายการเทยีบเท ่าเงนิสด ณ วันท  ี30 มิถุนายน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 26,247,796 29,065,310 6,432,419 7,965,784

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - (7,185) - -

26,247,796 29,058,125 6,432,419 7,965,784

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทไีม่ใช ่เงนิสด

รายการทีไมใ่ชเ่งินสดทีมีสาระสาํคญัสาํหรบังวดสนิสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ย 

พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564 พ .ศ. 2565 พ .ศ. 2564

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ซือทีดิน อาคารและอปุกรณแ์ละสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตนโดยยงัไมช่าํระเงิน 653,429 553,075 259 -

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข ้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

15



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรับงวดระหว่างกาลสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
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1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจาํกัด ซึ่งจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทยและเป็นบริษัท 

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” 

 

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลักในด้านการลงทุน การประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร และการจัดจาํหน่ายและผลิตสินค้า  

กลุ่มกิจการประกอบกิจการส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประกอบกิจการในประเทศต่าง ๆ ไดแ้ก่ ประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป  

ประเทศสิงคโปร ์ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ประเทศสาธารณรฐัมัลดีฟส ์ประเทศสาธารณรฐัอาหรบัเอมิเร็ตส ์ประเทศศรีลงักา 

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบราซิล และ ประเทศตา่ง ๆ ในทวีปแอฟรกิาใต ้เป็นตน้ 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนีแ้สดงในสกุลเงินบาทดว้ยหน่วยพันบาท เวน้แต่ไดร้ะบ ุ

เป็นอย่างอื่น 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดร้บัการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

เม่ือวนัที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

2 เกณฑใ์นการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิ 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 34  

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และขอ้กาํหนดเพ่ิมเติมอื่นเก่ียวกับรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนีค้วรอ่านควบคูก่บังบการเงินของรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจัดทาํขึน้จากขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาล

ภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเนือ้ความขดัแยง้กันหรือมีการตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงินระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรับงวดระหว่างกาลสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
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2 เกณฑใ์นการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิ (ตอ่) 

 

การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

ตวัเลขท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพ่ือใหเ้ปรียบเทียบไดถ้ึงการแสดงรายการท่ีเปลี่ยนไปในงวดปัจจุบนั 

และใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของธรุกิจและรายการไดดี้ขึน้  

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 

ตามที ่

รายงานไว้เดมิ 

จัดประเภท 

รายการใหม่ จัดประเภทใหม่ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

งบแสดงฐานะการเงนิ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564    

สินทรัพยห์มุนเวียน    

ที่ดินและโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย 1,568 586 2,154 
    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 130,049 (586) 129,463 
    

งบกระแสเงนิสดสาํหรับงวดหกเดอืน    

   สิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2564    

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

จ่ายดอกเบีย้ (3,389) 3,389 - 
    

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

เงินสดจ่ายหนีส้ินตามสญัญาเช่า (5,918) 1,893 (4,025) 

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ - (5,282) (5,282) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ตามที ่

รายงานไว้เดมิ 

จัดประเภท 

รายการใหม่ จัดประเภทใหม่ 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

งบกระแสเงนิสดสาํหรับงวดหกเดอืน    

   สิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2564    

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

จ่ายดอกเบีย้ (1,209) 1,209 - 
    

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

เงินสดจ่ายหนีส้ินตามสญัญาเช่า (10) 2 (8) 

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ - (1,211) (1,211) 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบัญชีท่ีใชใ้นการจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีท่ีใชใ้นการจัดทาํ 

งบการเงินสาํหรบังวดปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถอืปฏิบัตแิละการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง

วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

การปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรุงระยะท่ี 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 (TFRS 9) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการบญัชีเรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัธุรกิจประกนัภยั 

กาํหนดมาตรการผ่อนปรนสาํหรบัรายการท่ีอาจไดร้บัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

กระแสเงินสด หรอืผลกระทบตอ่ความสมัพนัธข์องการปอ้งกนัความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้เม่ือมีการเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้อา้งอิง  
 

มาตรการผ่อนปรนท่ีสาํคญัของการปรบัปรุงระยะท่ี 2  ไดแ้ก่ 

• เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑใ์นการกาํหนดกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงินหรือหนีส้ินทางการเงิน (รวมถึง

หนีส้ินตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งอิงและเกณฑใ์หม่ท่ีใชใ้นการกาํหนดกระแสเงินสด

ตามสญัญาเทียบเท่ากับเกณฑเ์ดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ตอ้งรบัรูผ้ลกาํไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ในงบกาํไรขาดทนุทนัที ทัง้นี ้กิจการท่ีเป็นผูเ้ช่าตาม TFRS 16 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของสญัญาเช่าเน่ืองจากการเปลี่ยน

เกณฑก์ารกาํหนดคา่เช่าจ่ายในอนาคตเน่ืองจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งอิง ก็ใหถื้อปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัขา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหกิ้จการยงัสามารถใชก้ารบญัชีปอ้งกนัความเสี่ยงสาํหรบัรายการส่วนใหญ่ตอ่ไปได ้กรณีท่ีความสมัพนัธข์องการป้องกนั

ความเสี่ยงไดร้บัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งอิง ทัง้นี ้กิจการยงัคงตอ้งรบัรูส้ว่นของความไม่มีประสิทธิผล 
 

TFRS 7 ไดก้าํหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบั 

• ลกัษณะและระดบัของความเสี่ยงตอ่กิจการจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 

• กิจการมีการบรหิารจดัการความเสี่ยงเหลา่นัน้อย่างไร 

• ความคืบหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบีย้อ้างอิงอื่น และวิธีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ของกิจการในช่วงการเปลี่ยนแปลง  
 

ผูบ้ริหารประเมินว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรบัปรุง ซึ่งมีผลบังคับใชว้ันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2565 ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัตอ่กลุม่กิจการ 
 

5 การประมาณการ 
 

ในการจดัทาํขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชด้ลุยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนาํนโยบาย

การบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลที่เกิดขึน้จรงิอาจจะแตกตา่งจากการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาล ดลุยพินิจท่ีสาํคญัท่ีจดัทาํโดยผูบ้ริหารในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและ

แหลง่ท่ีมาของขอ้มลูที่สาํคญัในการประมาณการท่ีมีความไม่แน่นอนเป็นวิธีการเดียวกนักบัที่ใชใ้นงบการเงินรวมสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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6 การวัดมูลค่ายุตธิรรม 

 

ประเภทการวดัมลูคา่ของสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
   

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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6 การวัดมูลค่ายุตธิรรม (ตอ่) 

 

รายการท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมซึง่มีการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นสาระสาํคญัตามมลูคา่ในตลาด มีดงันี ้

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน  

พ.ศ. 2565 

31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2564 

30 มิถุนายน  

พ.ศ. 2565 

31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สินทรัพย ์     

สินทรพัยอ์นพุนัธท์างการเงิน 223 107 223 107 

รวม 223 107 223 107 

     

หนีสิ้น     

หนีส้ินอนพุนัธท์างการเงิน 3,791 3,862 3,782 3,811 

หุน้กู ้(สว่นท่ีใชก้ารบญัชีปอ้งกนัความเสี่ยง) 9,908 11,046 - - 

รวม 13,699 14,908 3,782 3,811 

 

รายการท่ีมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัระหวา่งมลูคา่ทางบญัชีและมลูคา่ยติุธรรมสามารถแสดงไดด้งันี ้

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ณ วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2565     

หนีสิ้น     

หุน้กู ้ 68,896 66,607 56,448 54,187 

รวม  68,896 66,607 56,448 54,187 

 

7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

กลุ่มกิจการเปิดเผยสว่นงานท่ีรายงานสี่ส่วนงาน ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรา้นอาหารและธุรกิจ

คา้ปลีก ส่วนงานท่ีรายงานในปีปัจจุบันแบ่งตามส่วนงานท่ีนาํเสนอและไดร้บัการสอบทานโดยผู้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงาน โดยรวมส่วนงานท่ีมีลกัษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการท่ีคลา้ยคลึงกันเขา้ดว้ยกันตามท่ีเปิดเผยในขอ้มูลทางการเงินรวม 

ดงัตอ่ไปนี ้
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7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ตอ่) 
 

7.1 ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงาน 
 

 สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน (ล้านบาท) 

  ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง     

 ธุรกิจโรงแรม กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก ตัดรายการระหว่างกัน รวม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

รายได้             

   รวมรายได ้ 36,880 14,072 2,359 2,746 12,797 10,443 1,136 1,302 (151) (69) 53,021 28,494 
             

ต้นทุน             

   รวมตน้ทนุ (18,088) (7,879) (790) (1,149) (3,982) (2,891) (517) (858) 322 133 (23,055) (12,644) 
             

กาํไรข้ันต้นและรายได้อื่น 18,792 6,193 1,569 1,597 8,815 7,552 619 444 171 64 29,966 15,850 

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (9,385) (7,323) (1,149) (918) (6,512) (5,461) (383) (416) (171) (63) (17,600) (14,181) 

กาํไรก่อนหักต้นทุนทางการเงนิ ภาษีเงนิได้             

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจาํหน่าย 9,407 (1,130) 420 679 2,303 2,091 236 28 - 1 12,366 1,669 

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (7,682) (7,994) (203) (262) (1,626) (1,501) (67) (106) - - (9,578) (9,863) 

ตน้ทนุทางการเงิน (3,751) (4,496) (166) (196) (288) (286) (8) (18) - (1) (4,213) (4,997) 

สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและกิจการรว่มคา้ (102) (150) 64 82 (44) (87) - - - - (82) (155) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (2,128) (13,770) 115 303 345 217 161 (96) - - (1,507) (13,346) 

ภาษีเงินได ้ (574) 1,767 (58) (243) (154) (149) (73) (16) - - (859) 1,359 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (2,702) (12,003) 57 60 191 68 88 (112) - - (2,366) (11,987) 

             

การรับรู้รายได้             

   เม่ือปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสรจ็สิน้ 13,688 1,749 1,762 2,347 11,956 9,770 1,136 1,302 (55) (5) 28,487 15,163 

   ตลอดช่วงเวลาท่ีปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 23,192 12,323 597 399 841 673 - - (96) (64) 24,534 13,331 

รวมรายได้ 36,880 14,072 2,359 2,746 12,797 10,443 1,136 1,302 (151) (69) 53,021 28,494 
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7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ตอ่) 

 

7.2 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร ์

 

 สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน (ล้านบาท) 

  ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง     

 ธุรกิจโรงแรม กับธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก ตัดรายการระหว่างกัน รวม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

รายได้             

ประเทศไทย 2,455 839 230 1,138 7,894 5,966 1,136 1,302 (151) (69) 11,564 9,176 

ทวีปยโุรป 27,737 8,700 806 313 125 55 - - - - 28,668 9,068 

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 3,677 2,913 - - 1,404 1,232 - - - - 5,081 4,145 

สาธารณรฐัมลัดีฟสแ์ละกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง 1,213 783 13 10 234 - - - - - 1,460 793 

สาธารณรฐัประชาชนจีน 1 9 - - 1,696 2,126 - - - - 1,697 2,135 

กลุม่ประเทศละตินอเมรกิา 897 364 - - - - - - - - 897 364 

อ่ืน ๆ 900 464 1,310 1,285 1,444 1,064 - - - - 3,654 2,813 

รวม 36,880 14,072 2,359 2,746 12,797 10,443 1,136 1,302 (151) (69) 53,021 28,494 

             

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด             

ประเทศไทย (913) (1,121) 64 263 260 (43) 88 (112) - - (501) (1,013) 

ทวีปยโุรป (1,936) (10,401) (61) (250) (2) (33) - - - - (1,999) (10,684) 

ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 180 (244) - - 73 29 - - - - 253 (215) 

สาธารณรฐัมลัดีฟสแ์ละกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง 502 225 2 - 12 (2) - - - - 516 223 

สาธารณรฐัประชาชนจีน (4) 5 - - (286) 141 - - - - (290) 146 

กลุม่ประเทศละตินอเมรกิา 268 39 - - - - - - - - 268 39 

อ่ืน ๆ (799) (506) 52 47 134 (24) - - - - (613) (483) 

รวม (2,702) (12,003) 57 60 191 68 88 (112) - - (2,366) (11,987) 
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8 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 

รายการตอ่ไปนีเ้ป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญักบับคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

 สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

บริษัทย่อย     

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบรกิาร - - 405 12 

ดอกเบีย้รบั - - 2,090 2,009 

การซือ้สินคา้และบริการ - - (304) - 

คา่บรกิารจ่าย - - (27) (19) 

ดอกเบีย้จ่าย - - (87) (88) 

     

บริษัทร่วม     

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบรกิาร 75 21 1 - 

เงินปันผลรบั - - 107 44 

ดอกเบีย้รบั 32 22 - - 

รายไดอ่ื้น 2 - - - 

การซือ้สินคา้และบริการ (42) (21) - - 

     

กิจการร่วมค้า     

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบรกิาร 108 104 40 61 

ดอกเบีย้รบั 51 46 6 13 

รายไดอ่ื้น 3 - 2 - 

การซือ้สินคา้และบริการ (35) (24) - - 

     

กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบรกิาร 2 2 - - 

การซือ้สินคา้และบริการ (11) (12) - - 

คา่บรกิารจ่าย (5) (1) - - 

คา่ใชจ้่ายอ่ืน (22) (10) (6) (1) 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการและเฉพาะกิจการสาํหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีจาํนวน 114 ลา้นบาท 

และ 90 ลา้นบาท ตามลาํดบั (วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 : 61 ลา้นบาท และ 49 ลา้นบาท ตามลาํดบั) โดยค่าตอบแทนดงักล่าว

เป็นผลประโยชนร์ะยะสัน้ ซึง่ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัและสวสัดิการอื่น 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 

 

ยอดค้างชาํระทีเ่กิดจากการขายและซือ้สินค้าและบริการ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ก) ลูกหนีก้จิการทีเ่กี่ยวข้องกนั     

บรษัิทย่อย - - 6,346 4,894 

บรษัิทรว่ม 895 414 6 - 

กิจการรว่มคา้ 681 693 21 65 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 7 - - 

รวมลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

   (หมายเหต ุ9) 1,583 1,114 6,373 4,959 

     

ข) เจ้าหนีก้ิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     

บรษัิทย่อย  - - 142 72 

บรษัิทรว่ม 10 16 1 - 

กิจการรว่มคา้ 38 46 - 1 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 15 - - 

รวมเจา้หนีกิ้จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53 77 143 73 

     

ค) เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก ่     

    กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     

บรษัิทย่อย - - 135,352 134,431 

บรษัิทรว่ม 1,789 1,624 - - 

กิจการรว่มคา้ 4,284 4,030 224 294 

รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก ่     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,073 5,654 135,576 134,725 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 รายการกบับคุคลหรือกจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั (ตอ่) 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2565   

บริษัทย่อย   

ยอดยกมาตน้งวด - 134,431 

เพ่ิมขึน้  - 7,638 

รบัชาํระคืน - (5,191) 

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้   - (1,526) 

ยอดคงเหลอืปลายงวด - 135,352 
   

บริษัทร่วม   

ยอดยกมาตน้งวด 1,624 - 

เพ่ิมขึน้  104 - 

การแปลงคา่งบการเงิน 61 - 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 1,789 - 
   

กิจการร่วมค้า   

ยอดยกมาตน้งวด 4,030 294 

เพ่ิมขึน้ 301 - 

รบัชาํระคืน (235) (70) 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ (11) - 

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ 23 - 

การแปลงคา่งบการเงิน 176 - 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 4,284 224 

 

เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นเงินใหกู้้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ  

มีอัตราดอกเบี ้ยตามอัตราตลาดซึ่งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยธนาคารพาณิชย์ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีกําหนดชาํระคืน 

เม่ือทวงถาม แตก่ลุม่กิจการจะไม่เรยีกชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมดงักลา่วในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ง) เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน     

บรษัิทย่อย - - 6,805 5,945 

บรษัิทรว่ม - 481 - - 

รวมเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 481 6,805 5,945 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2565   

บริษัทย่อย   

ยอดยกมาตน้งวด - 5,945 

เพ่ิมขึน้ - 569 

จ่ายชาํระคืน - (27) 

(กาํไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้ - 318 

ยอดคงเหลอืปลายงวด - 6,805 

   

บริษัทร่วม   

ยอดยกมาตน้งวด 481 - 

เพ่ิมขึน้ 50 - 

จ่ายชาํระคืน (531) - 

ยอดคงเหลอืปลายงวด - - 

 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ มีกาํหนด

ชาํระคืนเม่ือทวงถาม และมีอตัราดอกเบีย้ตามอตัราตลาดซึง่อา้งอิงจากอตัราดอกเบีย้ธนาคารพาณิชย ์



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หมุนเวียน     

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการอื่น 7,674 5,010 2 31 

หกั  ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (765) (830) - (1) 

ลกูหนีก้ารคา้ - กิจการอื่น - สทุธิ 6,909 4,180 2 30 

สว่นของลกูหนีก้ารคา้ตามสญัญาระยะยาว     

   ที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี - สทุธิ 4,302 3,986 - - 

สว่นของลกูหนีต้ามสญัญาเช่า     

   ที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 426 486 - - 

คา่ใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ 1,060 887 11 15 

ลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 2,919 3,985 14 6 

ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สทุธิ (หมายเหต ุ8) 1,583 1,114 5,851 4,401 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 17,199 14,638 5,878 4,452 

     

ไม่หมุนเวียน     

ลกูหนีก้ารคา้ตามสญัญาระยะยาว 2,679 2,688 - - 

หกั  รายไดด้อกเบีย้รอการรบัรู ้ (166) (176) - - 

หกั  ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (1,067) (980) - - 

ลกูหนีก้ารคา้ตามสญัญาระยะยาว - สทุธิ 1,446 1,532 - - 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า 551 695 - - 

ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ8) - - 522 558 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 1,997 2,227 522 558 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรับงวดระหว่างกาลสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

28 

 

10 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่อืไว้เพือ่ขาย 

 

สินทรพัยข์องกลุม่ท่ีจาํหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้พ่ือขายมีรายละเอียด ดงันี ้

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 1,204 18 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - 89 

อื่น ๆ 90 - 

รวมสินทรพัย ์ 1,294 107 
   

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 1 - 

อื่น ๆ 136 - 

รวมหนีส้ิน 137 - 

 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายระหว่างงวดถูกวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม 

หกัตน้ทนุในการขายเม่ือมีการจดัประเภทใหม่ การวดัมลูคา่ยติุธรรมเป็นการวดัมลูคา่โดยใชวิ้ธีเปรยีบเทียบราคาตลาด 

 

11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

บรษัิทย่อย - - 8,221 8,094 

บรษัิทรว่ม 6,938 8,009 2,796 2,796 

สว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 2,450 2,585 - - 

รวมเงินลงทนุในบรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม     

   และสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 9,388 10,594 11,017 10,890 

 

กลุ่มกิจการไดใ้ชหุ้น้ของบริษัทย่อยและอสงัหาริมทรพัยข์องโรงแรม ราคาตามบัญชีเท่ากับ 43,989 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2564 : มลูค่า 44,760 ลา้นบาท) และเงินสดท่ีมีขอ้จาํกัดการใชจ้าํนวน 250 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 : ไม่มี)  

เพ่ือเป็นหลกัประกนัสาํหรบัเงินกูย้ืมและการทาํหนา้ท่ีผูค้ ํา้ประกนัหุน้กูโ้ดยสถาบนัการเงิน 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 

ก) เงนิลงทุนในบรษัิทย่อย 
 

 
ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท 
  

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2565  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สทุธิ 8,094 

เพ่ิมขึน้ 127 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สทุธิ 8,221 

 

บริษัทไดล้งทนุเพ่ิมในหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษัท เอ็มเอชจี ภเูก็ต จาํกดั (“MHGP”) จาํนวน 1.15 ลา้นหุน้ โดยมีมลูค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 115 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม สดัส่วนการลงทนุยงัคงเป็นรอ้ยละ 60 ทัง้นีบ้รษัิทได้

เสร็จสิน้การปรบัปรุงมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิและราคาทาํใหมี้กาํไรจากการปรบัปรุงมลูค่าจากการเปลี่ยนสดัส่วนเงินลงทุนใน

บรษัิทย่อยเป็นจาํนวน 7.4 ลา้นบาท 

 

ข) เงนิลงทุนในบรษัิทร่วม 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2565   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สทุธิ 8,009 2,796 

เพ่ิมขึน้ 60 - 

การลดทนุของเงนิลงทนุ (854) - 

สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม (101) - 

เงินปันผลรบั (206) - 

การแปลงคา่งบการเงิน 30 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สทุธิ 6,938 2,796 

 

ในระหว่างงวด BTG Holding Company Pte. Ltd. มีการลดทนุ เป็นจาํนวน 854 ลา้นบาทตามส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการ

โดยสดัสว่นการลงทนุในบรษัิทดงักลา่วยงัคงเป็นรอ้ยละ 25.1 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 

ค) ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2565   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สทุธิ 2,585 - 

เพ่ิมขึน้ 16 - 

สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากสว่นไดเ้สียในกิจการรว่มคา้ 19 - 

เงินปันผลรบั (170) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สทุธิ 2,450 - 

 

12 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์

 

 
 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2565   
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สทุธิ (จดัประเภทใหม่) 129,463 165 

ซือ้สินทรพัย ์ 1,793 1 

สินทรพัยไ์ดม้าจากการลงทนุในบรษัิทย่อย (หมายเหต ุ20) 945 - 

จาํหน่ายสินทรพัย ์- สทุธิ (709) - 

ตดัจาํหน่ายสินทรพัย ์- สทุธิ (95) - 

โอนจาก (ไป) สินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (1,204) - 

โอนจาก (ไป) บญัชีอื่น (344) - 

การสญูเสียความควบคมุในบรษัิทย่อย (หมายเหต ุ20) (989) - 

คา่เสื่อมราคา (3,645) (12) 

กลบัรายการการดอ้ยคา่ 297 - 

การแปลงคา่งบการเงิน (1,194) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สทุธิ 124,318 154 

 

บริษัทย่อยหลายแห่งของกลุ่มกิจการได้ใช้ท่ีดินและอาคารซึ่งมีราคาตามบัญชีเท่ากับ 22,916 ล้านบาท (วันท่ี 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2564 : มลูคา่ 29,862 ลา้นบาท) เพ่ือคํา้ประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคารท่ีเก่ียวขอ้ง 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์(ตอ่) 

 

กลุม่กิจการมีภาระผกูพนัดงัตอ่ไปนี ้

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ล้านบาท ล้านยูโร 
   

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาก่อสรา้งและ   

   การซือ้สินทรพัย ์ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 504 28 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาก่อสรา้งและ   

   การซือ้สินทรพัย ์ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 601 27 

 

13 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2565   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สทุธิ 69,578 20 

ซือ้สินทรพัย ์ 170 3 

สินทรพัยไ์ดม้าจากการลงทนุในบรษัิทย่อย (หมายเหต ุ20) 2,233 - 

ตดัจาํหน่ายสินทรพัย ์- สทุธิ (15) - 

โอนจาก (ไป) สินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 89  

โอนจาก (ไป) บญัชีอื่น (6) - 

การสญูเสียความควบคมุในบรษัิทย่อย (หมายเหต ุ20) (1,718) - 

คา่ตดัจาํหน่าย (569) (2) 

การดอ้ยคา่ (1) - 

การแปลงคา่งบการเงิน (996) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สทุธิ 68,765 21 

 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจการไดน้าํสิทธิในการบริหารสินทรพัย ์ซึ่งมีราคาตามบญัชีเท่ากับ 3,610 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2564 : มลูคา่ 3,587 ลา้นบาท) เพ่ือคํา้ประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงนิกู้ยมื 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

หมุนเวียน     

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ8) - 481 6,805 5,945 

สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ี     

   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 7,275 7,013 500 1,001 

สว่นของหุน้กูท้ี่ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 3,049 10,383 3,049 10,383 

รวมเงินกูย้ืมหมนุเวียน 10,324 17,877 10,354 17,329 
     

ไม่หมุนเวียน     

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 51,809 53,792 22,636 23,043 

หุน้กู ้ 65,847 60,692 53,399 46,726 

รวมเงินกูย้ืมไม่หมนุเวียน 117,656 114,484 76,035 69,769 
     

รวมเงนิกู้ยมื 127,980 132,361 86,389 87,098 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้

 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2565   

ราคาตามบญัชีตน้งวด 60,805 24,044 

เพ่ิมขึน้ 255 - 

จ่ายชาํระคืน (1,428) (999) 

การสญูเสียความควบคมุในบรษัิทย่อย (หมายเหต ุ20) (166) - 

ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงิน 102 42 

(กาํไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ 38 49 

การแปลงคา่งบการเงิน (522) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 59,084 23,136 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงนิกู้ยมื (ตอ่) 

 

การเปลี่ยนแปลงของหุน้กูส้ามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้

 

 
 

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2565   

ราคาตามบญัชีตน้งวด 71,075 57,109 

เพ่ิมขึน้ 6,978 6,978 

จ่ายชาํระคืน (7,700) (7,700) 

ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงิน 73 50 

(กาํไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึน้ 11 11 

ปรบัปรุงมลูคา่ยติุธรรมจากการใชก้ารบญัชีปอ้งกนัความเสี่ยง (1,138) - 

การแปลงคา่งบการเงิน (403) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 68,896 56,448 

 

หุน้กูท่ี้ออกเพ่ิมเติมท่ีมีสาระสาํคญัของกลุม่กิจการและบรษัิทในระหวา่งงวดสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ประกอบดว้ย 

 

   30 มิถุนายน พ.ศ. 2565   
   (ล้านบาท)   

  ระยะเวลา ข้อมูลทางการ ข้อมูลทางการ อัตรา  
วันทีอ่อก กาํหนดชาํระคืน (ปี) เงนิรวม เงนิเฉพาะกิจการ ดอกเบีย้ เงือ่นไข 

    
 

  

มีนาคม 2565 พฤษภาคม 2568 3 2,769 2,769 รอ้ยละคงที่ ไม่ดอ้ยสทิธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

มีนาคม 2565 กรกฎาคม 2569 4 2,000 2,000 รอ้ยละคงที่ ไม่ดอ้ยสทิธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

มีนาคม 2565 กรกฎาคม 2570 5 2,231 2,231 รอ้ยละคงที่ ไม่ดอ้ยสทิธิ ไม่มีหลกัประกนัและมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ทุนเรือนหุน้และส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 จาํนวน  ส่วนเกนิ  

 หุน้สามัญ หุน้สามัญ มูลค่าหุน้ รวม 

 ล้านหุน้ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2565     

ยอดคงเหลอืตน้งวด 5,214 5,214 24,892 30,106 

การใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหต ุ16) 43 43 1,007 1,050 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 5,257 5,257 25,899 31,156 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 จาํนวน  ส่วนเกนิ  

 หุน้สามัญ หุน้สามัญ มูลค่าหุน้ รวม 

 ล้านหุน้ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2565     

ยอดคงเหลอืตน้งวด 5,214 5,214 24,867 30,081 

การใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหต ุ16) 43 43 1,007 1,050 

ยอดคงเหลอืปลายงวด 5,257 5,257 25,874 31,131 

 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทุนจดทะเบียนทั้งหมดประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 5,998 ล้านหุ้น (วันท่ี 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2564 : จาํนวน 5,998 ลา้นหุน้) ซึ่งมีมลูค่าหุน้ละ 1 บาท โดยมีหุน้สามญัจาํนวน 5,257 ลา้นหุน้ (วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 : 

จาํนวน 5,214 ลา้นหุน้) ซึง่มีมลูคา่หุน้ละ 1 บาท ท่ีไดอ้อกและชาํระเต็มมลูคา่แลว้ 

 

ในระหว่างงวดของปี พ.ศ. 2565 มีการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สามญัจาํนวน 43.7 ลา้นหน่วย คิดเป็นจาํนวนเงิน 1,050.4 ลา้นบาท 

ทาํใหมี้การออกหุน้สามัญจาํนวน 43.7 ลา้นหุน้ ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นจาํนวน 43.7 ลา้นบาทและส่วนเกินมลูค่า 

หุน้สามญัจาํนวน 1,006.7 ลา้นบาท หุน้สามญัออกใหม่ทัง้หมดไดถ้กูชาํระเต็มมลูคา่แลว้ 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 ใบสาํคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ 

 

กลุม่กิจการไดมี้การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท โดยผ่านการอนมุติัจากการประชมุผูถื้อหุน้  

 

    

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม  

ณ วันที ่ 

30 มิถุนายน 

    พ.ศ. 2564 ลดลงระหว่างงวด พ.ศ. 2565 

   

 

 

กาํหนดวันทีใ่ช้สิทธิ 

จาํนวน

คงเหลือ 

 

 

ใช้สิทธิ 

 อัตราการใช้สิทธิ 

ซือ้หุ้นสามัญ 

ต่อใบสาํคัญ 

แสดงสิทธิ  

หุ้นสามัญ 

ออกเพิม่ 

ระหว่างงวด 

 ราคาในการ 

ใช้สิทธิซือ้ 

หุ้นสามัญ  

 

 

จาํนวนเงนิ 

 

 

จาํนวน

คงเหลือ 

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

บรษัิท ผูถื้อหุน้เดิม (MINT - W7) 19 มิถนุายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563 31 กรกฎาคม 2566 211 27.80 1.00 27.80 21.60 601.2 183 

บรษัิท ผูถื้อหุน้เดิม (MINT - W8) 22 เมษายน 2564 16 สิงหาคม 2564 5 พฤษภาคม 2566 174 13.90 1.00 13.90 28.00 386.6 160 

บรษัิท ผูถื้อหุน้เดิม (MINT - W9) 22 เมษายน 2564 16 สิงหาคม 2564 15 กมุภาพนัธ ์2567 160 2.00 1.00 2.00 31.00 62.6 158 

 
 

   545 43.70  43.70  1,050.4 501 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ภาษีเงนิได้ 

 

ภาษีเงินไดร้บัรูด้ว้ยการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารจากอัตราภาษีเงินไดท่ี้คาดไวส้าํหรบัปีเต็มปีซึ่งคาํนวณจากรายได ้

ก่อนภาษีของงวดระหวา่งกาล 

 

18 กาํไรต่อหุน้ 

 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักท่ีชาํระแลว้

และออกจาํหน่ายอยู่ในระหวา่งงวด 

 

ในการคาํนวณกําไรต่อหุ้นปรับลด จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยได้ปรับปรุงด้วยจํานวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดโดยถือว่า 

หุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทัง้หมด 

 

ในการคาํนวณจาํนวนหุน้สามญัท่ีเพ่ิมขึน้หากมีการใชส้ิทธิ บริษัทคาํนวณวา่หากนาํเงินท่ีไดร้บัจากการใชส้ิทธิจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ที่เหลืออยู่ดงักล่าวมาซือ้หุน้สามญักลบัคืนในราคาตลาดถวัเฉลี่ยของงวดเพ่ือกาํหนดจาํนวนหุน้สามญัท่ีตอ้งออกเพ่ิม แลว้นาํจาํนวน

หุน้สามญัสว่นเพ่ิมดงักลา่วมารวมกบัหุน้สามญัท่ีมีอยู่  

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุด สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุด 

 วันที ่30 มิถุนายน วันที ่30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านหุน้ ล้านหุน้ ล้านหุน้ ล้านหุน้ 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัที่ใช ้     

   ในการคาํนวณกาํไรตอ่หุน้ 5,238 5,194 5,227 5,190 

หุน้สามญัเทียบเท่าปรบัลด 111 82 89 69 
     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัที่ใช ้     

   ในการคาํนวณกาํไรตอ่หุน้ปรบัลด 5,349 5,276 5,316 5,259 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 กาํไรต่อหุน้ (ตอ่) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุด สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุด 

 วันที ่30 มิถุนายน วันที ่30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวดที่เป็นของผูถื้อหุน้สามญั  

   (ลา้นบาท) 1,562 (3,924) (2,232) (11,174) 

หกั  ดอกเบีย้จ่ายสะสมสาํหรบังวดของหุน้กู ้     

         ท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ (สทุธิจากภาษี) (ลา้นบาท) (370) (401) (730) (794) 
     

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวดท่ีใชใ้นการคาํนวณ 

   กาํไรตอ่หุน้ (ลา้นบาท) 1,192 (4,325) (2,962) (11,968) 
     

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.23 (0.83) (0.57) (2.31) 
     

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.22 (0.82) (0.56) (2.28) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สุด สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สุด 

 วันที ่30 มิถุนายน วันที ่30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวดที่เป็นของผูถื้อหุน้สามญั  

   (ลา้นบาท) 710 755 590 1,974 

หกั  ดอกเบีย้จ่ายสะสมสาํหรบังวดของหุน้กู ้     

         ท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ (สทุธิจากภาษี) (ลา้นบาท) (370) (401) (730) (794) 
     

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวดท่ีใชใ้นการคาํนวณ 

   กาํไรตอ่หุน้ (ลา้นบาท) 340 354 (140) 1,180 
     

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.06 0.07 (0.03) 0.23 
     

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.06 0.07 (0.03) 0.22 

 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 หนังสือคํา้ประกัน 
 

กลุม่กิจการและบรษัิทไดใ้หห้นงัสอืคํา้ประกนัตอ่ไปนีใ้นการดาํเนินธุรกิจปกติ 
 

 วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

         ล้าน        ล้าน    

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

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

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

หนงัสอืคํา้ประกนัที่ธนาคาร                   

   ออกใหบ้คุคลภายนอก 1,332.6 15.3 - 20.7 41.2 - - - 0.5 - 852.9 - - - - - 0.5 - 

หนงัสอืคํา้ประกนั ที่กลุม่กิจการ                   

   ออกใหแ้ก่สถาบนัการเงิน                   

   เพ่ือคํา้ประกนัสนิเช่ือ                   

   ของกลุม่กิจการ 6,354.6 122.5 6.2 - 604.2 125.0 24.9 5.0 100.2 50.0 3,509.5 122.5 6.1 603.0 24.9 5.0 100.2 50.0 

 

 วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

         ล้าน        ล้าน    

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

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

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

หนงัสือคํา้ประกนัที่ธนาคาร                   

   ออกใหบ้คุคลภายนอก 1,328.0 18.4 - 20.4 43.7 - - - 0.5 - 844.7 - - - - - 0.5 - 

หนงัสือคํา้ประกนั ที่กลุม่กิจการ                   

   ออกใหแ้ก่สถาบนัการเงิน                   

   เพ่ือคํา้ประกนัสินเช่ือ                   

   ของกลุม่กิจการ 6,344.6 114.9 6.2 - 604.2 125.0 55.0 5.0 100.2 50.0 3,499.5 114.9 6.1 603.0 55.0 5.0 100.2 50.0 

 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 การรวมธุรกิจ 

 

การสูญเสียการควบคุมและการรวมกิจการ 

 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2565 Corbin & King Limited (“บริษัทย่อย”) ไดจ้ดทะเบียนเขา้สู่กระบวนการการบรหิารจดัการภายใต้

กฏหมายของสหราชอาณาจกัร กระบวนการการบริหารจดัการมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือจดัการทรพัยส์ินของบริษัทย่อยใหไ้ดผ้ลตอบแทน 

ดีท่ีสดุและใชเ้งินไปชาํระหนีเ้จา้หนีค้งคา้ง ภายใตก้ระบวนการการบริหารจดัการกลุ่มกิจการสญูเสียการควบคมุและอิทธิพลอย่างมี

นัยสาํคัญในบริษัทย่อยใหแ้ก่ผูร้บัผิดชอบภายใตก้ระบวนการการบริหารจัดการในการตัดสินใจจัดการทรพัยส์ินและวางแผนการ

ชาํระหนีข้องเจา้หนี ้ดงันัน้กลุ่มกิจการจึงจดัประเภทเงินลงทุนใหม่เป็นเงินลงทุนภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 

ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมและไม่ไดร้วมบรษัิทย่อยดงักลา่วในขอ้มลูทางการเงินรวมระหวา่งกาลตัง้แตว่นันัน้ รายละเอียดรายการแสดงไดด้งันี ้

 

 ล้านบาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 101 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 207 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 989 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 2,167 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 1,718 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ (2,381) 

หนีส้ิน (2,947) 

สว่นของเจา้ของ 93 

สว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ 53 

สทุธิ  - 

 

ภายใตก้ระบวนการการบริหารจัดการไดมี้การเสนอขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบดว้ยเงินลงทุนใน C&K Holdings 

Limited และบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจการ CKH”) ซึ่งเป็นธุรกิจรา้นอาหารหลกัของบริษัทย่อยเพ่ือขายในตลาดโดยท่ีกลุ่มกิจการและ 

นกัลงทนุรายอื่นๆ เขา้รว่ม กระบวนการขายทาํการประมลูเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และกลุ่มกิจการเป็นผูช้นะในการประมลู 

โดยฝ่ายบริหารถือว่ากลุ่มกิจการไดร้บัอาํนาจควบคมุในกลุ่มกิจการ CKH ดงันัน้กลุ่มกิจการ CKH จึงถกูรวมในขอ้มลูทางการเงินรวม

ซึง่ถือเป็นการรวมธุรกิจ 

 

รายละเอียดการลงทนุแสดงไดด้งันี ้

 

 ล้านบาท 
  

ราคาท่ีตกลงซือ้ขายเงินลงทนุ 1,239 

ประมาณการมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้าตามสดัสว่นของการลงทนุ 354 
  

ราคาซือ้สงูกวา่ประมาณการมลูคา่ยติุธรรมสทุธิ (แสดงรวมในสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน) 885 



บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 การรวมธุรกิจ (ตอ่) 

 

การสูญเสียการควบคุมและการรวมกิจการ (ตอ่) 

 

มลูคา่ตามบญัชีของสินทรพัยส์ทุธิและประมาณการมลูคา่ยติุธรรมสินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่ไดม้าจากลงทนุ มีดงันี ้

 

 ล้านบาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 67 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 167 

สินทรพัยท์างการเงินภายใตม้าตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 808 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 945 

สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 2,149 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 1,348 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 193 

เงินกูย้ืมจากบรษัิทอื่น (1,697) 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ (2,524) 

หนีส้ิน (1,102) 

มลูคา่ทางบญัชีและประมาณการมลูคา่ยติุธรรมของสนิทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้าตามสดัสว่นของการลงทนุ 354 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิท่ีไดม้าใหเ้สร็จสิน้ โดยจะปรบัปรุง

รายการสนิทรพัยแ์ละหนีส้ินใหเ้ป็นมลูคา่ยติุธรรมและราคาท่ีตกลงซือ้ขายเม่ือขัน้ตอนเหลา่นีเ้สรจ็สิน้ 
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