
บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2555 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,337,294 1,145,782 129,707 160,384

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 6 3,282,390 2,592,843 802,785 743,133

สินคา้คงเหลือ 1,561,170 1,465,953 6,553 6,420

สิทธิในสถานท่ีพกัผอ่นโดยแบ่งเวลา 5,858 21,722 - -

ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 1,348,420 1,574,096 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 7 670,014 806,288 69,064 83,887

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,205,146 7,606,684 1,008,109 993,824

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 8 124,836 160,001 131 122

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 5,647,700 5,658,569

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 4,016,196 3,905,610 2,150,196 2,150,196

ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 9 29,382 19,521 24,284 24,284

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 488,998 507,374 14,607,889 14,833,186

ท่ีดินและโครงการระหวา่งการพฒันา 160,650 33,098 - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 10 972,861 933,472 - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 17,256,329 17,137,373 489,105 477,523

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 7,862,387 7,566,047 11,653 11,692

สิทธิการเช่า 13 1,799,981 1,840,834 4,206 4,361

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 14 1,102,990 1,155,190 43,908 47,055

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 33,814,610 33,258,520 22,979,072 23,206,988

รวมสินทรัพย์ 42,019,756 40,865,204 23,987,181 24,200,812

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 15 ถึง 51 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

3

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2555 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 16 614,801 1,097,348 150,000 580,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 4,121,618 3,992,364 218,858 276,059

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 - - 1,667,550 1,549,601

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี  16 123,216 141,235 - -

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี  16 365,251 382,164 60,000 60,000

หุน้กูส่้วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000

รายไดร้อตดับญัชีท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี   49,017 42,675 - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 258,810 210,162 - -

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 17 692,095 880,781 17,497 16,798

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 8,064,808 8,586,729 3,953,905 4,322,458

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 16 64,247 80,061 - -

เงินกูย้มืระยะยาว 16 6,293,207 5,923,300 - -

หุน้กู ้ 16 10,360,000 10,360,000 10,360,000 10,360,000

หน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 18 156,541 151,387 12,117 11,538

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 826,566 829,220 2,382 2,387

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 17,700,561 17,343,968 10,374,499 10,373,925

รวมหนีสิ้น 25,765,369 25,930,697 14,328,404 14,696,383

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 15 ถึง 51 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

4

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2555 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 19

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญัจาํนวน 3,666,519,673 หุน้ 

         มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 3,666,520 3,666,520 3,666,520 3,666,520

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญัจาํนวน 3,284,898,880 หุน้ 

         มูลค่าท่ีชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 3,284,899 3,275,225 3,284,899 3,275,225

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 19

      หุน้สามญั 3,280,773 3,215,326 3,255,121 3,189,674

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 20,007 - 20,007 -

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีออก

   โดยบริษทัยอ่ยท่ีหมดอายแุลว้ 104,789 104,789 - -

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 367,799 367,799 367,799 367,799

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,635,920 8,360,372 3,308,886 3,249,675

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,040,354) (956,161) (577,935) (577,944)

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 15,653,833 14,367,350 9,658,777 9,504,429

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 600,554 567,157 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 16,254,387 14,934,507 9,658,777 9,504,429

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 42,019,756 40,865,204 23,987,181 24,200,812

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 15 ถึง 51 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

5

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 3,238,138 1,565,386 127,551 128,752
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ 112,506 114,425 - -
รายไดจ้ากกิจการบนัเทิง 36,721 41,432 36,721 41,432
รายไดจ้ากกิจการสปา 83,297 80,528 - -
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 3,144,171 2,728,452 - -
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 890,915 907,839 - -
รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 727,376 839,702 - -
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ 100,976 78,991 51,485 50,710
รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนชายส์ 100,033 79,432 - -
เงินปันผลรับ - - 69,688 65,126
ดอกเบ้ียรับ 19,559 5,415 173,879 145,234
รายไดอ่ื้น 21 256,653 135,478 13,963 17,627
รวมรายได้ 8,710,345 6,577,080 473,287 448,881

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 1,538,563 677,522 51,630 48,206
ตน้ทุนโดยตรงของการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ 55,135 52,591 - -
ตน้ทุนโดยตรงของกิจการบนัเทิง 12,101 9,199 21,852 19,147
ตน้ทุนโดยตรงของกิจการสปา 47,532 47,392 - -
ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,034,263 949,197 - -
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 444,281 465,597 - -
ตน้ทุนขายการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 468,569 525,091 - -
ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,588,278 2,258,498 108,295 83,499
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 948,393 600,183 77,844 75,530
รวมค่าใช้จ่าย 7,137,115 5,585,270 259,621 226,382

กาํไรจากการดาํเนินงาน 1,573,230 991,810 213,666 222,499
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และกิจการร่วมคา้ 9 138,991 101,847 - -

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 1,712,221 1,093,657 213,666 222,499
ตน้ทุนทางการเงิน (270,568) (129,835) (154,455) (145,625)
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 1,441,653 963,822 59,211 76,874
ภาษีเงินได้ (158,085) (121,426) - -
กาํไรสําหรับงวด 1,283,568 842,396 59,211 76,874

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,275,548 822,580 59,211 76,874
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,020 19,816 - -

1,283,568 842,396 59,211 76,874

กาํไรต่อหุ้น 22
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.3536 0.2289 0.0164 0.0214
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.3519 0.2278 0.0163 0.0213

6

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 15 ถึง 51 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

   



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรับงวด 1,283,568 842,396 59,211 76,874

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (35,166) 52,490 9 (5)

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (48,928) 2,279 - -

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (84,094) 54,769 9 (5)

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,199,474 897,165 59,220 76,869

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม  

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,196,347 872,675 59,220 76,869

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,127 24,490 - -

1,199,474 897,165 59,220 76,869

7
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 15 ถึง 51 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

   



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ใบสําคญัแสดง ส่วนเกนิ ส่วนเกนิทุน

สิทธิซื้อหุ้นสามญั ส่วนตํ่า จากการ จากการตีมูลค่า

ที่ออกโดย จากรวมกจิการ ลดสัดส่วน ยุติธรรมของ ส่วนปรับปรุง รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ เงินรับล่วงหน้า บริษัทย่อย ทุนสํารองตาม กาํไรสะสมที่ยงั ภายใต้การ จากการลงทุน เงินลงทุนใน จากการแปลงค่า อืน่ของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มอีาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ค่าหุ้น ที่หมดอายุแล้ว กฎหมาย ไม่ได้จดัสรร ควบคุมเดยีวกนั ที่ยงัไม่เกดิขึน้ หลกัทรัพย์เผื่อขาย งบการเงิน ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
- ตามที่รายงานไว้เดมิ 3,262,339 3,133,794 4,219 104,789 367,799 6,020,494 (755,413) 4,992 1,120,286 (339,220) 30,645 12,924,079 881,817 13,805,896

การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 3 - - - - - (49,851) - - - - - (49,851) - (49,851)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

- ตามที่ปรับใหม่ 3,262,339 3,133,794 4,219 104,789 367,799 5,970,643 (755,413) 4,992 1,120,286 (339,220) 30,645 12,874,228 881,817 13,756,045

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

การเพิ่มหุน้สามญั 3,020 14,173 (4,219) - - - - - - - - 12,974 - 12,974

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ - - 7,439 - - - - - - - - 7,439 - 7,439

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 822,580 - - 52,490 (2,395) 50,095 872,675 24,490 897,165

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2554 3,265,359 3,147,967 7,439 104,789 367,799 6,793,223 (755,413) 4,992 1,172,776 (341,615) 80,740 13,767,316 906,307 14,673,623

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 15 ถึง 51 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี้

8

ข้อมูลทางการเงินรวม (พนับาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

ใบสําคัญแสดง ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน กําไร

สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ส่วนตํ่า จากการ จากการตีมูลค่า จากการ

ที่ออกโดย จากรวมกิจการ ลดสัดส่วน ส่วนตํ่าจากการ ยุติธรรมของ ส่วนปรับปรุง ประมาณการ รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหน้า บริษัทย่อย ทุนสํารองตาม กําไรสะสมที่ยัง ภายใต้การ จากการลงทุน ลงทุนเพิม่ เงินลงทุนใน จากการแปลงค่า ตามหลัก อื่นของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ค่าหุ้น ที่หมดอายุแล้ว กฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดียวกัน ที่ยังไม่เกิดขึน้ ในบริษัทย่อย หลักทรัพย์เผื่อขาย งบการเงิน คณิตศาสตร์ ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 3,275,225 3,215,326 - 104,789 367,799 8,360,372 (755,413) 4,992 (32,751) 88,219 (263,821) 2,613 (956,161) 14,367,350 567,157 14,934,507

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

การเพิ่มหุน้สามญั 19 9,674 65,447 - - - - - - - - - - - 75,121 - 75,121
เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ - - 20,007 - - - - - - - - - - 20,007 - 20,007
การซื้อกิจการ - - - - - - - - - - - - - - 29,802 29,802
จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - - - - - - (4,992) - - - - (4,992) (4,992) 468 (4,524)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 1,275,548 - - - (35,166) (44,035) - (79,201) 1,196,347 3,127 1,199,474

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 3,284,899 3,280,773 20,007 104,789 367,799 9,635,920 (755,413) - (32,751) 53,053 (307,856) 2,613 (1,040,354) 15,653,833 600,554 16,254,387

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 15 ถึง 51 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

9

ข้อมูลทางการเงินรวม (พนับาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน่

ส่วนเกนิทุนจาก

ส่วนตํา่จาก การตมีูลค่ายุตธิรรม

ทุนทีอ่อก เงนิรับล่วงหน้า ทุนสํารองตาม กาํไรสะสม การรวมกจิการภายใต้ ของเงนิลงทุนใน รวมองค์ประกอบอืน่ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น ค่าหุ้น กฎหมาย ทีย่งัไม่ได้จดัสรร การควบคุมเดยีวกนั หลกัทรัพย์เผือ่ขาย ของส่วนของผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2554 3,262,339 3,108,141 4,219 367,799 1,840,818 (587,398) 1,053,828 466,430 9,049,746

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นสําหรับงวด

การเพิ่มหุน้สามญั 3,020 14,173 (4,219) - - - - - 12,974

เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ - - 7,439 - - - - - 7,439

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 76,874 - (5) (5) 76,869

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2554 3,265,359 3,122,314 7,439 367,799 1,917,692 (587,398) 1,053,823 466,425 9,147,028

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 15 ถึง 51 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

10

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั (พนับาท)

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

ส่วนเกนิทุนจาก กาํไรจากการ

ส่วนตํ่าจาก การตีมูลค่ายุติธรรม ประมาณการ

ทุนที่ออก เงนิรับล่วงหน้า ทุนสํารองตาม กาํไรสะสม การรวมกจิการภายใต้ ของเงนิลงทุนใน ตามหลกั รวมองค์ประกอบอืน่ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น ค่าหุ้น กฎหมาย ที่ยงัไม่ได้จัดสรร การควบคุมเดียวกนั หลกัทรัพย์เผือ่ขาย คณิตศาสตร์ ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 3,275,225 3,189,674 - 367,799 3,249,675 (587,398) 16 9,438 (577,944) 9,504,429

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

การเพิ่มหุน้สามญั 19 9,674 65,447 - - - - - - - 75,121

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ - - 20,007 - - - - - - 20,007

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 59,211 - 9 - 9 59,220

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 3,284,899 3,255,121 20,007 367,799 3,308,886 (587,398) 25 9,438 (577,935) 9,658,777

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 15 ถึง 51 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

11

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท (พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,441,653 963,822 59,211 76,874
รายการปรับปรุง 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 10 - 13 537,711 412,176 23,300 19,671
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยอ่ื์น 7,580 11,973 3,333 5,624
   ตดัจาํหน่ายตน้ทุนการกูย้มื 16 2,320 - - -
   หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (9,955) (634) 23 (9)
   รับรู้รายไดรั้บล่วงหนา้ (8,487) (13,631) - -
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
      และกิจการร่วมคา้ 9 (138,991) (101,847) - -
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 270,568 129,835 154,455 145,625
   รายไดด้อกเบ้ีย (19,559) (5,415) (173,879) (145,234)
   เงินปันผลรับ - - (69,688) (65,126)
   ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินกูย้มื
     จากผูถื้อหุน้ท่ียงัไม่เกิดข้ึน (7,299) (23,457) - -
   ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน (1,764) (9,936) - -
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (15,573) - - -
   ตดัจาํหน่าย การดอ้ยค่าและขาดทุน(กาํไร)จากการ
      จาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,856 1,769 (1,536) 48
   กลบัรายการการตดัจาํหน่ายสินคา้เส่ือมสภาพ (36,158) (4,059) - -
   การดอ้ยค่าและตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสินทรัพยอ่ื์น 10,634 5,954 - 77
   ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 18 6,836 5,203 579 821
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน (663,227) 13,294 (34,890) (709)
   สินคา้คงเหลือ (64,838) (180,299) (133) 658
   สิทธิในสถานท่ีพกัผอ่นโดยแบ่งเวลา 15,865 2,994 - -
   ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 240,007 357,828 - -
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 82,488 (97,749) 632 (35,155)
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 12,991 (25,714) (185) (10,204)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 259,227 198,557 (16,011) (22,256)
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (197,109) (15,555) 699 12,899
   รายไดรั้บล่วงหนา้ 24,843 8,945 - -
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (10,213) 4,391 (5) (969)

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,752,406 1,638,445 (54,095) (17,365)
    จ่ายดอกเบ้ีย (329,248) (131,494) (193,614) (162,540)
    จ่ายภาษีเงินได้ (55,830) (116,166) (4,175) (6,065)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,367,328 1,390,785 (251,884) (185,970)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 15 ถึง 51 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

12

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 5 4,947 34,474 225,297 265,108
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืนลดลง(เพิ่มข้ึน) 1,423 (266) - (266)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 9 (12,182) (57,963) - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 (392,409) - - -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 15,487 - - -
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย 9 - - 10,869 10,870
ดอกเบ้ียรับ 16,691 2,330 173,879 145,234
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน 9 30,726 22,698 44,903 40,752
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - (274,429) - (12)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดินและโครงการระหวา่งการพฒันา (123,343) (273,454) - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (63,773) (230) - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (549,495) (409,531) (18,918) (32,663)
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 40,485 12,756 3,084 46
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (154,869) (43,653) (984) (581)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 39,245 - - -

เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกจิกรรมลงทุน (1,147,067) (987,268) 438,130 428,488

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั(ลดลง)เพิ่มข้ึน 5 - 13,371 117,949 131,090
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 16 - 135,326 - -
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น 16 (461,609) (158,932) (430,000) -
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (40,111) - - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 16 495,202 - - -
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 16 (104,347) (1,040,965) - (1,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ - 1,500,000 - 1,500,000
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 19 75,121 12,974 75,121 12,974
เงินสดรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 20,007 7,439 20,007 7,439

เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน (15,737) 469,213 (216,923) 651,503

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 15 ถึง 51 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 204,524 872,730 (30,677) 894,021
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,138,648 1,154,232 160,384 171,519
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (7,436) 11,722 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,335,736 2,038,684 129,707 1,065,540

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 มนีาคม

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,337,294 1,438,684 129,707 465,540
ตัว๋สญัญาใชเ้งินซ่ึงมีอายไุม่เกิน 3 เดือน - 600,000 - 600,000
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (1,558) - - -

1,335,736 2,038,684 129,707 1,065,540

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ประกอบดว้ย 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และท่ีดินและโครงการระหวา่ง
   การพฒันา โดยยงัไม่ชาํระเงิน 170,144 128,708 1,099 13,120
เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 8,160 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 15 ถึง 51 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทข้อมูลทางการเงินรวม

   


