
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ตามที่ปรับใหม

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,710,164 1,156,281 198,818 171,519

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 1,303,437 981,263 18,773 17,278

ลูกหน้ีบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 6 113,295 66,105 625,896 584,896

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 1,333,072 949,985 5,345 5,376

สิทธิในสถานท่ีพักผอนโดยแบงเวลา 43,855 119,424 - -

ท่ีดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

   เพื่อขาย - สุทธิ 1,846,456 2,418,721 - -

ลูกหน้ีอ่ืน 512,387 315,636 9,792 25,722

คาใชจายจายลวงหนา 250,106 151,258 9,247 5,973

เงินจายลวงหนาคากอสราง 279,836 363,522 38,749 -

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 16 681,305 324,942 62,296 30,468

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 8,073,913 6,847,137 968,916 841,232

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 6 358,735 384,728 14,653,486 13,068,542

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและ

   กิจการรวมคา 7 3,456,515 1,535,859 7,497,981 6,653,675

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 8 178,352 1,915,606 108 1,804,548

ท่ีดินและโครงการระหวางการพัฒนา 20,689 3,955,349 - -

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ 9 1,022,520 950,129 - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 10 16,966,793 10,232,532 451,947 462,933

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 11 7,407,343 4,298,767 8,631 9,884

สิทธิการเชา - สุทธิ 12 1,817,180 1,847,758 4,518 4,984

เงินมัดจํา 663,357 579,318 7,499 4,474

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 16 460,609 251,588 43,295 54,930

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 32,352,093 25,951,634 22,667,465 22,063,970

รวมสินทรัพย 40,426,006 32,798,771 23,636,381 22,905,202

กรรมการ  _____________________________________  กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 18 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



2



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ตามที่ปรับใหม

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พนับาท พันบาท

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน

   จากสถาบันการเงิน 545,041 576,810 - -

เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 6 - - 1,463,652 1,376,380

เจาหน้ีการคา 1,399,546 1,098,459 7,858 7,179

เจาหน้ีและเงินทดรองจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 6 8,226 16,032 3,334 10,003

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนด

   ชําระภายในหน่ึงป  147,934 - - -

เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระ

   ภายในหน่ึงป  13 460,392 555,022 120,000 244,000

หุนกูสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 14 2,840,000 1,000,000 2,840,000 1,000,000

รายไดรอตัดบัญชีท่ีถึงกําหนดรับรูภายในหน่ึงป   42,922 27,504 - -

ภาษีเงินไดคางจาย 226,954 156,614 - -

คาใชจายคางจาย 1,429,117 957,157 177,559 185,851

เจาหน้ีคากอสราง 623,906 234,505 875 1,581

เจาหน้ีอ่ืน 618,824 551,914 35,635 32,036

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16 979,981 884,622 11,903 22,087

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 9,322,843 6,058,639 4,660,816 2,879,117

หน้ีสินไมหมุนเวียน

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน 99,344 - - -

เงินกูยืมระยะยาว 13 5,626,880 2,335,864 - 1,052,000

หุนกู 14 9,560,000 9,900,000 9,560,000 9,900,000

รายไดรับลวงหนา 135,480 140,816 853 4,046

หน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 15 147,589 117,336 20,408 18,008

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 648,670 490,071 2,393 2,285

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 16,217,963 12,984,087 9,583,654 10,976,339

รวมหน้ีสิน 25,540,806 19,042,726 14,244,470 13,855,456

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 18 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



3



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ตามที่ปรับใหม

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พนับาท พันบาท

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 17

   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญจํานวน 3,666,519,673 หุน 

         มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 3,666,520 3,677,989 3,666,520 3,677,989

   ทุนท่ีออกและชําระแลว

      หุนสามัญจํานวน 3,273,399,373 หุน 

         มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 3,273,399 3,262,339 3,273,399 3,262,339

สวนเกินมูลคาหุน 17

      หุนสามัญ 3,202,548 3,133,794 3,176,895 3,108,141

เงินรับลวงหนาคาหุน 402 4,219 402 4,219

ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญท่ีออก

   โดยบริษัทยอยท่ีหมดอายุแลว 104,789 104,789 - -

สวนต่ําจากการรวมกิจการภายใต

   การควบคุมเดียวกัน (755,413) (755,413) (587,398) (587,398)

สวนเกินจากการลดสัดสวนจากการลงทุน

   ท่ียังไมเกิดข้ึน 4,992 4,992 - -

กําไรสะสม

    จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 367,799 367,799 367,799 367,799

    ยังไมไดจัดสรร 7,888,567 5,970,643 3,160,812 1,840,818

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน (140,946) 781,066 2 1,053,828

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 13,946,137 12,874,228 9,391,911 9,049,746

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 939,063 881,817 - -

รวมสวนของผูถือหุน 14,885,200 13,756,045 9,391,911 9,049,746

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 40,426,006 32,798,771 23,636,381 22,905,202

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 18 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



4



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ตามท่ีปรับใหม

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได

รายไดจากกิจการโรงแรมและบริการที่เก่ียวของ 2,329,852 829,387 102,245 93,600

รายไดคาเชาอสังหาริมทรัพย 101,822 89,556 - -

รายไดจากกิจการบันเทิง 37,877 27,680 37,877 27,680

รายไดจากกิจการสปา 70,800 62,644 - -

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 545,468 - - -

รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 2,638,410 2,332,563 - -

รายไดจากการจัดจําหนายและการผลิตสินคา 788,572 671,758 - -

รายไดจากการบริหารจัดการ 56,890 53,182 40,665 52,850

รายไดจากการใหสิทธิแฟรนชายส 87,509 74,999 - -

เงินปนผลรับ 32,224 32,225 97,785 92,116

รายไดอื่น 7 1,275,148 184,558 1,246,622 132,534

รวมรายได 7,964,572 4,358,552 1,525,194 398,780

คาใชจาย

ตนทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการที่เก่ียวของ 1,402,401 537,489 48,693 44,756

ตนทุนโดยตรงของการใหเชาอสังหาริมทรัพย 57,635 51,123 - -

ตนทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง 10,320 8,469 19,899 16,271

ตนทุนโดยตรงของกิจการสปา 45,988 42,578 - -

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 250,209 - - -

ตนทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 877,227 784,991 - -

ตนทุนขายการจัดจําหนายและการผลิตสินคา 487,035 402,460 - -

คาใชจายในการขาย 2,451,621 2,134,673 76,838 91,065

คาใชจายในการบริหาร 694,263 121,194 82,803 60,954

คาตอบแทนผูบริหาร 39,748 28,221 21,527 14,502

รวมคาใชจาย 6,316,447 4,111,198 249,760 227,548

กําไรจากการดําเนินงาน 1,648,125 247,354 1,275,434 171,232

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 65,372 53,764 - -

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 1,713,497 301,118 1,275,434 171,232

ตนทุนทางการเงิน (262,943) (127,534) (157,339) (136,439)

กําไรกอนภาษีเงินได 1,450,554 173,584 1,118,095 34,793

ภาษีเงินได (132,029) (29,009) - -

กําไรสําหรับงวด 1,318,525 144,575 1,118,095 34,793

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 18 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ตามท่ีปรับใหม

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

การแบงปนกําไร

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 1,306,395 126,219 1,118,095 34,793

สวนที่เปนสวนไดเสียที่ไมมอีํานาจควบคุม 12,130 18,356 - -

1,318,525 144,575 1,118,095 34,793

บาท บาท บาท บาท

กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 19

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.3991 0.0387 0.3416 0.0107

กําไรตอหุนปรับลด 0.3967 0.0384 0.3395 0.0106

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 18 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

6

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ตามท่ีปรับใหม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กําไรสําหรับงวด 1,318,525 144,575 1,118,095 34,793

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

   ในหลักทรัพยเผ่ือขาย (2,229) 361,161 (51,571) 335,132

หัก  โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน (1,053,812) - (1,053,812) -

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน 70,235 (85,632) - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (985,806) 275,529 (1,105,383) 335,132

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 332,719 420,104 12,712 369,925

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 353,225 374,816 12,712 369,925

สวนที่เปนสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (20,506) 45,288 - -

332,719 420,104 12,712 369,925

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 18 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ตามท่ีปรับใหม

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได

รายไดจากกิจการโรงแรมและบริการที่เก่ียวของ 5,376,801 3,049,967 333,329 306,214

รายไดคาเชาอสังหาริมทรัพย 320,842 289,654 - -

รายไดจากกิจการบันเทิง 116,919 87,624 116,919 87,624

รายไดจากกิจการสปา 221,345 211,186 - -

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 2,030,250 - - -

รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 8,002,752 7,149,095 - -

รายไดจากการจัดจําหนายและการผลิตสินคา 2,407,404 1,940,946 - -

รายไดจากการบริหารจัดการ 202,153 178,021 131,541 162,878

รายไดจากการใหสิทธิแฟรนชายส 253,918 209,103 - -

เงินปนผลรับ 83,786 82,558 396,434 310,511

รายไดอื่น 7 1,769,070 461,265 2,003,031 363,512

รวมรายได 20,785,240 13,659,419 2,981,254 1,230,739

คาใชจาย

ตนทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการที่เก่ียวของ 3,002,555 1,659,270 143,528 134,211

ตนทุนโดยตรงของการใหเชาอสังหาริมทรัพย 162,309 156,740 - -

ตนทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง 29,019 25,215 58,095 49,417

ตนทุนโดยตรงของกิจการสปา 137,272 134,033 - -

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 980,397 - - -

ตนทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 2,695,056 2,389,659 - -

ตนทุนขายการจัดจําหนายและการผลิตสินคา 1,501,305 1,212,013 - -

คาใชจายในการขาย 6,866,371 5,779,001 246,610 247,394

คาใชจายในการบริหาร 2,108,201 945,336 199,400 153,105

คาตอบแทนผูบริหาร 117,405 92,643 65,414 49,303

รวมคาใชจาย 17,599,890 12,393,910 713,047 633,430

กําไรจากการดําเนินงาน 3,185,350 1,265,509 2,268,207 597,309

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 7 201,714 134,284 - -

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 3,387,064 1,399,793 2,268,207 597,309

ตนทุนทางการเงิน (604,875) (342,582) (457,800) (359,024)

กําไรกอนภาษีเงินได 2,782,189 1,057,211 1,810,407 238,285

ภาษีเงินได (328,511) (205,095) - -

กําไรสําหรับงวด 2,453,678 852,116 1,810,407 238,285

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 18 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

8

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ตามท่ีปรับใหม

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

การแบงปนกําไรสุทธิสําหรับงวด

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 2,408,337 804,084 1,810,407 238,285

สวนที่เปนสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 45,341 48,032 - -

2,453,678 852,116 1,810,407 238,285

บาท บาท บาท บาท

กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 19

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.7365 0.2471 0.5536 0.0732

กําไรตอหุนปรับลด 0.7322 0.2454 0.5504 0.0727

9

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 18 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
ตามท่ีปรับใหม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กําไรสําหรับงวด 2,453,678 852,116 1,810,407 238,285

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
   ในหลักทรัพยเผ่ือขาย 40,097 654,895 (14) 554,513
หัก  โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน (1,053,812) - (1,053,812) -

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน 115,990 (108,485) - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (897,725) 546,410 (1,053,826) 554,513

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,555,953 1,398,526 756,581 792,798

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 1,531,660 1,356,597 756,581 792,798
สวนที่เปนสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 24,293 41,929 - -

1,555,953 1,398,526 756,581 792,798

10

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 18 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

ใบสําคัญแสดง สวนเกิน การตีมูลคา

สิทธิที่จะซื้อ สวนต่ําจาก จากการลด ยุติธรรมของ รวม

เงินรับ หุนสามัญที่ออก การรวมกิจการ สัดสวนจาก เงินลงทุน องคประกอบ รวมสวนของ สวนไดเสีย

ทุนที่ออก สวนเกิน ลวงหนา โดยบริษัทยอย ภายใตการ การลงทุน สํารองตาม ในหลักทรัพย การแปลงคา อื่นของสวน ผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ รวมสวนของ

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน คาหุน ที่หมดอายุแลว ควบคุมเดียวกัน ที่ยังไมเกิดขึ้น กฎหมาย กําไรสะสม เผื่อขาย งบการเงิน ของผูถือหุน บริษัทใหญ ควบคุม ผูถือหุน

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

- ตามที่รายงานไวเดิม 3,262,339 3,133,794 4,219 104,789 (755,413) 4,992 367,799 6,020,494 1,120,286 (339,220) 781,066 12,924,079 881,817 13,805,896

การปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง 3 - - - - - - - (49,851) - - - (49,851) - (49,851)

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

- ตามที่ปรับใหม 3,262,339 3,133,794 4,219 104,789 (755,413) 4,992 367,799 5,970,643 1,120,286 (339,220) 781,066 12,874,228 881,817 13,756,045

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด

หุนสามัญออกใหม 17 11,060 68,754 (4,219) - - - - - - - - 75,595 - 75,595

เงินรับลวงหนาคาหุน - - 402 - - - - - - - - 402 - 402

เงินปนผลจาย - - - - - - - (490,413) - - - (490,413) (12,382) (502,795)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - - - - 2,408,337 (1,013,715) 91,703 (922,012) 1,486,325 69,628 1,555,953

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 3,273,399 3,202,548 402 104,789 (755,413) 4,992 367,799 7,888,567 106,571 (247,517) (140,946) 13,946,137 939,063 14,885,200

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 18 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

11

งบการเงินรวม (พันบาท)

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

องคประกอบอื่นของผูถือหุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

ใบสําคัญแสดง การตีมูลคา

สิทธิที่จะซื้อ สวนต่ําจาก ยุติธรรมของ รวม

เงินรับ หุนสามัญที่ออก การรวมกิจการ เงินลงทุน องคประกอบ รวมสวนของ สวนไดเสีย

ทุนที่ออก สวนเกิน ลวงหนา โดยบริษัทยอย ภายใตการ สํารองตาม ในหลักทรัพย การแปลงคา อื่นของสวน ผูถือหุน ที่ไมมีอํานาจ รวมสวนของ

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน คาหุน ที่หมดอายุแลว ควบคุมเดียวกัน กฎหมาย กําไรสะสม เผื่อขาย งบการเงิน ของผูถือหุน บริษัทใหญ ควบคุม ผูถือหุน

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
- ตามที่รายงานไวเดิม 3,246,416 3,065,856 231 104,789 (755,413) 347,774 5,287,566 83,303 (228,496) (145,193) 11,152,026 902,216 12,054,242

การปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง 3 - - - - - - (45,209) - - - (45,209) - (45,209)

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
- ตามที่ปรับใหม 3,246,416 3,065,856 231 104,789 (755,413) 347,774 5,242,357 83,303 (228,496) (145,193) 11,106,817 902,216 12,009,033

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
หุนสามัญออกใหม 13,220 54,061 (231) - - - - - - - 67,050 - 67,050
เงินรับลวงหนาคาหุน - - 8,309 - - - - - - - 8,309 - 8,309
เงินปนผลจาย - - - - - - (488,146) - - - (488,146) (61,591) (549,737)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - - - 804,084 654,895 (102,382) 552,513 1,356,597 41,929 1,398,526

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 3,259,636 3,119,917 8,309 104,789 (755,413) 347,774 5,558,295 738,198 (330,878) 407,320 12,050,627 882,554 12,933,181

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 18 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

12

งบการเงินรวม (พันบาท)

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

องคประกอบอื่นของผูถือหุน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สวนต่ําจาก การตีมูลคายุติธรรม รวม

เงินรับ การรวมกิจการ ของเงินลงทุน องคประกอบ

ทุนที่ออก สวนเกิน ลวงหนา ภายใตการ สํารองตาม ในหลักทรัพย อื่นของสวน รวมสวนของ

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน คาหุน ควบคุมเดียวกัน กฎหมาย กําไรสะสม เผื่อขาย ของผูถือหุน ผูถือหุน

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 3,262,339 3,108,141 4,219 (587,398) 367,799 1,840,818 1,053,828 1,053,828 9,049,746

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด

หุนสามัญออกใหม 17 11,060 68,754 (4,219) - - - - - 75,595

เงินรับลวงหนาคาหุน - - 402 - - - - - 402
เงินปนผลจาย - - - - - (490,413) - - (490,413)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - - 1,810,407 (1,053,826) (1,053,826) 756,581

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 3,273,399 3,176,895 402 (587,398) 367,799 3,160,812 2 2 9,391,911

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 18 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

13

งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สวนต่ําจาก การตีมูลคายุติธรรม รวม

เงินรับ การรวมกิจการ ของเงินลงทุน องคประกอบ

ทุนที่ออก สวนเกิน ลวงหนา ภายใตการ สํารองตาม ในหลักทรัพย อื่นของสวน รวมสวนของ

และชําระแลว มูลคาหุน คาหุน ควบคุมเดียวกัน กฎหมาย กําไรสะสม เผื่อขาย ของผูถือหุน ผูถือหุน

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 3,246,416 3,040,204 231 (587,398) 347,774 831,944 61,075 61,075 6,940,246

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด

หุนสามัญออกใหม 13,220 54,061 (231) - - - - - 67,050

เงินรับลวงหนาคาหุน - - 858 - - - - - 858

เงินปนผลจาย - - - - - (488,146) - - (488,146)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - - - 238,285 554,513 554,513 792,798

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 3,259,636 3,094,265 858 (587,398) 347,774 582,083 615,588 615,588 7,312,806

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 18 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ตามท่ีปรับใหม

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได 2,782,189 1,057,211 1,810,407 238,285

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 9, 10, 11, 12 1,448,788 1,164,796 64,836 61,482

ตัดจําหนายสินทรัพยอื่น 35,062 24,448 20,935 10,952

ตัดจําหนายตนทุนการกูยืม 13 8,446 - - -

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 1,147 4,917 (188) (33)

รับรูรายไดรับลวงหนา (29,723) (29,798) - -

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 7 (201,714) (134,284) - -

ดอกเบี้ยจาย 604,875 342,582 457,800 359,024

ดอกเบี้ยรับ (25,668) (24,351) (483,340) (327,928)

เงินปนผลรับ (83,786) (82,558) (396,434) (310,511)

สวนปรับปรุงจากการแปลงคาเงินกูยืมจากผูถือหุน 12,328 (46,378) - -

ขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน 107 16,253 - -

กําไรจากการคืนทุนจากบริษัทยอย 7 - - (418,151) -

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 8 311 - - -

กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 7 (1,257,036) - (1,053,812) -

ตัดจําหนาย การดอยคาและขาดทุน(กําไร)จากการจําหนาย

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 25,258 41,298 48 (113)

สํารองสินคาเสื่อมสภาพ (กลับรายการ) (6,690) 2,673 - -

คาเผื่อการดอยคาและตัดจําหนาย

   สินทรัพยไมมีตัวตน สินทรัพยอื่นและหนี้สินอื่น (กลับรายการ) 112,154 (10,834) 77 -

หนี้สินผลประโยชนพนักงาน 15 18,451 14,412 2,463 2,301

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา (37,125) 296,393 (1,307) 10,570

สินคาคงเหลือ (293,231) (8,459) 31 745

สิทธิในสถานที่พักผอนโดยแบงเวลา 75,569 - - -

ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย 701,503 (19,172) - -

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (260,252) (48,550) (5,380) (13,088)

เจาหนี้การคา (173) (173,907) 679 (6,834)

คาใชจายคางจาย 232,381 (48,922) 4,979 (35,838)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (97,932) 99,189 (6,583) 11,567

รายไดรับลวงหนา 22,350 7,278 - -

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 46,983 (8,539) (3,085) (1,863)

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,834,572 2,435,698 (6,025) (1,282)

จายดอกเบี้ย (590,335) (341,154) (471,070) (367,770)

จายภาษีเงินได (437,249) (351,931) (13,477) (13,015)

จายผลประโยชนพนักงาน 15 (553) (29,458) (63) (9,577)

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 2,806,435 1,713,155 (490,635) (391,644)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 18 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ตามท่ีปรับใหม

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินใหกูยืมและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันลดลง(เพ่ิมข้ึน) 3,598 (188,799) (1,573,523) (2,356,635)

ลูกหนี้เงินใหกูยืมแกบริษัทอื่น(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (87,050) 638,847 (316) 644,920

เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (66,703) (914,197) (653) (14,000)

เงินสดจายสุทธิจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย 7 (2,520,831) - - -

เงินสดรับจากการคืนทุนจากบริษัทยอย 7 - - 1,346,413 -

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทยอย 7 - - 32,607 32,607

ดอกเบี้ยรับ 15,764 75,598 483,339 377,181

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย บริษัทรวม 

กิจการที่เกี่ยวของกันและบริษัทอื่น 181,874 142,697 344,014 393,563

เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนระยะยาว 8 (27,793) (70,717) (97) (67,982)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 8 313 - - 250

เงินสดจายเพ่ือซื้อที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา (105,152) (2,115,154) - -

เงินสดจายเพ่ือซื้ออสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (80,278) - - -

เงินสดจายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (1,819,624) (755,557) (89,634) (30,476)

เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 60,357 13,141 46 114

เงินสดจายเพ่ือซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนและสิทธิการเชา (112,770) (30,639) (2,124) (3,415)

เงินสดจายสําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (78,880) (176,957) (12,325) (12,673)

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน (4,637,175) (3,381,737) 527,747 (1,036,546)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะส้ัน เจาหนี้และเงินทดรอง

จากกิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (7,806) 2,361 80,603 63,490

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ัน 689,430 4,000 - -

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ัน (751,840) (28,448) - -

เงินสดจายหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (87,660) - - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 13 3,703,030 438,885 - -

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 13 (2,250,224) (408,276) (1,176,000) (222,000)

เงินสดรับจากการออกหุนกู 14 1,500,000 2,500,000 1,500,000 2,500,000

เงินสดจายเพ่ือชําระคืนหุนกู 14 - (275,000) - (275,000)

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพ่ิม 17 75,595 67,050 75,595 67,050

เงินสดจายจากการลดทุน - (221) - -

เงินสดรับจากเงินรับลวงหนาคาหุน 402 8,309 402 858

เงินปนผลจาย 20 (502,796) (549,736) (490,413) (488,146)

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,368,131 1,758,924 (9,813) 1,646,252

16

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 18 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

      



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

ตามท่ีปรับใหม

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 537,391 90,342 27,299 218,062

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 1,154,232 968,815 171,519 149,634

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 18,541 (13,302) - -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด 1,710,164 1,045,855 198,818 367,696

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยายน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,710,164 1,046,466 198,818 367,696

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - (611) - -

1,710,164 1,045,855 198,818 367,696

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไมใชเงินสด

รายการที่ไมใชเงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ประกอบดวย

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ และที่ดินและโครงการระหวาง

การพัฒนา โดยยังไมชําระเงิน  942,249 407,298 1,581 1,554

เจาหนี้การซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยยังไมชําระเงิน 4,889 199,892 - -
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 18 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี
      


