
บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

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

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,700,697 5,372,356 107,564 447,311

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 3,326,577 3,325,658 517,414 903,128

สินคา้คงเหลือ 2,112,787 1,941,636 5,396 6,915

ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 21 5,091,848 946,194 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,571,215 1,420,524 117,395 122,541

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 14,803,124 13,006,368 747,769 1,479,895

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหน้ีการคา้ตามสญัญาระยะยาว 8 3,904,820 3,607,153 - -

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 7 1,018,903 1,202,416 221 217

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 5,812,720 5,812,720

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 6,053,920 5,519,035 2,472,687 2,395,107

เงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 9 2,170,434 1,301,183 24,284 24,284

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7 100,027 100,027 100,000 100,000

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 3,699,251 3,430,057 31,225,201 29,122,937

ท่ีดินและโครงการระหวา่งการพฒันา 1,401,656 1,118,951 - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 292,423 309,849 - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 28,399,216 24,994,534 298,160 315,667

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 11,619,314 11,454,383 3,599 4,078

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 13 1,930,287 1,936,123 2,338 2,492

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 534,677 434,927 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,763,458 5,864,142 27,896 24,148

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 62,888,386 61,272,780 39,967,106 37,801,650

รวมสินทรัพย์ 77,691,510 74,279,148 40,714,875 39,281,545

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 64 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

2

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

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

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 15 1,752,402 2,333,211 - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 5,768,427 5,589,021 351,393 380,275

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - - 1,684,292 1,991,660

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี  15 8,422 10,470 - -

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี  15 7,728,047 1,276,731 6,305,000 -

หุน้กูส่้วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

รายไดร้อตดับญัชีท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี   95,183 76,190 - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 370,535 251,829 - -

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,142,045 1,035,467 102,473 100,441

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 19,865,061 13,572,919 11,443,158 5,472,376

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 15 19,156 22,183 - -

เงินกูย้มืระยะยาว 15 8,434,873 13,639,041 - 4,550,000

หุน้กู ้ 15 13,800,000 13,800,000 13,800,000 13,800,000

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 247,902 240,495 18,352 17,867

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 2,765,600 2,089,034 202,320 196,175

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,170,796 891,011 89,266 113,593

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 26,438,327 30,681,764 14,109,938 18,677,635

รวมหนีสิ้น 46,303,388 44,254,683 25,553,096 24,150,011

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 64 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

3

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทัข้อมูลทางการเงินรวม



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

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

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 16

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญัจาํนวน 4,201,634,495 หุน้ 

         มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2557 : 4,201,634,495 หุน้ 

         มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 4,201,634 4,201,634 4,201,634 4,201,634

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญัจาํนวน 4,002,094,377 หุน้ 

         มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2557 : 4,001,556,662 หุน้ 

         มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 4,002,094 4,001,557 4,002,094 4,001,557

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

      หุน้สามญั 16 7,354,111 7,333,140 7,328,458 7,307,487

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีออก

   โดยบริษทัยอ่ยท่ีหมดอายแุลว้ 104,789 104,789 - -

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 420,169 420,169 420,169 420,169

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 18,702,151 16,545,331 3,998,356 3,989,623

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,002,861) (348,273) (587,298) (587,302)

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 28,580,453 28,056,713 15,161,779 15,131,534

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,807,669 1,967,752 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 31,388,122 30,024,465 15,161,779 15,131,534

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 77,691,510 74,279,148 40,714,875 39,281,545

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 64 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

4

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทัข้อมูลทางการเงินรวม



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้ 6
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 4,353,857 3,669,288 143,812 138,530
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 910,627 611,578 - -
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ 102,249 108,226 - -
รายไดจ้ากกิจการบนัเทิง 33,004 40,062 32,366 37,918
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 4,139,585 3,936,572 - -
รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 902,866 981,725 - -
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ 241,822 525,763 76,097 71,965
รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนชายส์ 154,149 142,903 - -
ดอกเบ้ียรับ 103,181 77,235 341,503 257,007
รายไดอ่ื้น 18 778,003 261,768 11,625 12,019

รวมรายได้ 11,719,343 10,355,120 605,403 517,439

ค่าใช้จ่าย 6
ตน้ทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 2,107,884 1,783,511 69,824 56,505
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 230,473 139,891 - -
ตน้ทุนโดยตรงของการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ 50,840 48,962 - -
ตน้ทุนโดยตรงของกิจการบนัเทิง 12,081 14,283 20,793 23,190
ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,380,563 1,303,688 - -
ตน้ทุนขายการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 535,947 603,324 - -
ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,453,184 3,342,687 141,127 133,545
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,791,069 1,478,842 130,333 82,254

รวมค่าใช้จ่าย 9,562,041 8,715,188 362,077 295,494

กาํไรจากการดําเนินงาน 2,157,302 1,639,932 243,326 221,945
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้ 9 444,191 274,955 - -

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 2,601,493 1,914,887 243,326 221,945
ตน้ทุนทางการเงิน (316,830) (242,776) (228,448) (158,045)

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 2,284,663 1,672,111 14,878 63,900
ภาษีเงินได้ 19 (93,690) (212,396) (6,145) (12,882)

กาํไรสําหรับงวด 2,190,973 1,459,715 8,733 51,018

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,156,820 1,420,009 8,733 51,018
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 34,153 39,706 - -

2,190,973 1,459,715 8,733 51,018
กาํไรต่อหุ้น 20
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.4900 0.3226 0.0020 0.0116
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.4900 0.3226 0.0020 0.0116

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 64 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรับงวด 2,190,973 1,459,715 8,733 51,018

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการจะถูกจัดประเภทใหม่ในงบกาํไรขาดทุนภายหลงั

ผล(ขาดทุน)กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย - สุทธิจากภาษี (203,711) 273,574 4 8

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (1,484,001) (30,953) - -

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,687,712) 242,621 4 8

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 503,261 1,702,336 8,737 51,026

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 502,232 1,647,640 8,737 51,026

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,029 54,696 - -

503,261 1,702,336 8,737 51,026

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 64 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

6



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ใบสําคญัแสดง ส่วนเกนิทุน

สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ส่วนตํา่ จากการตมีูลค่า

ที่ออกโดย จากรวมกจิการ ส่วนตํา่จากการ ยุตธิรรมของ รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ บริษัทย่อย ทุนสํารองตาม กาํไรสะสมที่ยงั ภายใต้การ ลงทุนเพิม่ เงนิลงทุนใน การแปลงค่า อื่นของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่หมดอายุแล้ว กฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดยีวกนั ในบริษัทย่อย หลกัทรัพย์เผื่อขาย งบการเงนิ ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 4,001,355 7,331,863 104,789 406,309 13,557,911 (755,413) (33,626) 199,375 277,843 (311,821) 25,090,406 1,784,262 26,874,668

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

การซื้อธุรกิจ - - - - - - 21 - - 21 21 47,179 47,200

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 1,420,009 - - 273,574 (45,943) 227,631 1,647,640 54,696 1,702,336

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 4,001,355 7,331,863 104,789 406,309 14,977,920 (755,413) (33,605) 472,949 231,900 (84,169) 26,738,067 1,886,137 28,624,204

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 64 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงนิรวม (พนับาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ใบสําคญัแสดง ส่วนเกนิทุน

สิทธิซื้อหุ้นสามญั ส่วนตํ่า จากการตีมูลค่า

ที่ออกโดย จากรวมกจิการ ส่วนตํ่าจากการ ยุติธรรมของ รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ บริษทัย่อย ทุนสํารองตาม กาํไรสะสมที่ยงั ภายใต้การ ลงทุนเพิม่ เงนิลงทุนใน การแปลงค่า อื่นของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มอีาํนาจ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่หมดอายุแล้ว กฎหมาย ไม่ได้จดัสรร ควบคุมเดยีวกนั ในบริษทัย่อย หลกัทรัพย์เผื่อขาย งบการเงนิ ผู้ถือหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 4,001,557 7,333,140 104,789 420,169 16,545,331 (755,413) (53,278) 605,593 (145,175) (348,273) 28,056,713 1,967,752 30,024,465

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

การเพิ่มหุน้สามญั (หมายเหตุ 16) 537 20,971 - - - - - - - - 21,508 - 21,508

การซื้อธุรกิจ - - - - - - - - - - - 838,888 838,888

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 2,156,820 - 1,406 (203,711) (1,452,283) (1,654,588) 502,232 1,029 503,261

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 4,002,094 7,354,111 104,789 420,169 18,702,151 (755,413) (51,872) 401,882 (1,597,458) (2,002,861) 28,580,453 2,807,669 31,388,122

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 64 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงนิรวม (พนับาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกนิทุนจาก

ส่วนตํ่าจาก การตีมูลค่ายุติธรรม

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ ทุนสํารองตาม กาํไรสะสม การรวมกจิการภายใต้ ของเงินลงทุนใน รวมองค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ที่ยงัไม่ได้จัดสรร การควบคุมเดียวกนั หลกัทรัพย์เผื่อขาย ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 4,001,355 7,306,211 406,309 3,748,988 (587,398) 83 (587,315) 14,875,548

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 51,018 - 8 8 51,026

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 4,001,355 7,306,211 406,309 3,800,006 (587,398) 91 (587,307) 14,926,574

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 64 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเกนิทุนจาก

ส่วนตํ่าจาก การตีมูลค่ายุติธรรม

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ ทุนสํารองตาม กาํไรสะสม การรวมกจิการภายใต้ ของเงินลงทุนใน รวมองค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ที่ยงัไม่ได้จัดสรร การควบคุมเดียวกนั หลกัทรัพย์เผื่อขาย ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 4,001,557 7,307,487 420,169 3,989,623 (587,398) 96 (587,302) 15,131,534

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

การเพิ่มหุน้สามญั (หมายเหตุ 16) 537 20,971 - - - - - 21,508

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 8,733 - 4 4 8,737

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 4,002,094 7,328,458 420,169 3,998,356 (587,398) 100 (587,298) 15,161,779

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 64 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,284,663 1,672,111 14,878 63,900
รายการปรับปรุง 
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 10 - 13 755,314 676,993 21,182 22,261
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยอ่ื์น 4,321 2,540 3,912 1,971
   ตดัจาํหน่ายตน้ทุนการกูย้มื 15 2,737 - - -
   กาํไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาตํ่ากวา่มูลคา่ยติุธรรม 21 (679,610) - - -
   หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 13,548 4,411 4 (1)
   กลบัรายการสินคา้คงเหลือเส่ือมสภาพ (10,084) (6,610) - -
   รับรู้รายไดรั้บล่วงหนา้ (10,225) (10,052) - -
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 9 (542,854) (274,955) - -

   ดอกเบ้ียจ่าย 316,830 242,776 228,448 158,045
   ดอกเบ้ียรับ (103,181) (77,235) (341,503) (257,007)
   ส่วนปรับปรุงจากการแปลงคา่เงินกูย้มื
     จากผูถื้อหุน้ 39,490 44,345 - -
   (กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน (129,259) (2,761) (4,412) 21,009
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น - (2,110) - (2,110)
   ขาดทุน (กาํไร) จากการขาย การดอ้ยคา่และตดัจาํหน่าย
      ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 22,282 5,492 34 (34)
   ขาดทุนจากการขาย การดอ้ยคา่และตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
      และคา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ 1,452 926 - -
   ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 11,200 7,103 2,493 623
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 183,035 14,248 385,709 31,723
   สินคา้คงเหลือ (149,467) (43,882) 1,519 404
   ท่ีดินและโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (2,317,018) 121,273 - -
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,462 53,907 12,238 803
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (332,433) (425,353) (7,660) (7,045)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (159,336) 131,164 6,812 (38,340)
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 50,120 (77,134) 2,032 (3,048)
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 167,207 (71,262) (1,985) (22,556)

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (579,806) 1,985,935 323,701 (29,402)
    จ่ายดอกเบ้ีย (357,540) (264,559) (263,398) (155,244)
    ภาษีเงินไดจ่้าย (139,036) (91,529) (5,982) (7,132)

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน (1,076,382) 1,629,847 54,321 (191,778)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 64 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั
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บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 (315,032) - (2,122,202) (1,459,400)
เงินสดรับจากการใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 4,279 2,000 - -
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืนลดลง(เพิ่มข้ึน) 30,907 (20,335) - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือในบริษทัยอ่ย (สุทธิจากเงินท่ีไดม้า) 21 (524,483) (47,993) - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในบริษทัอ่ืน 7 (27,688) - - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น - (2,300,000) - (2,300,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือบริษทัร่วม 9 (110,190) - (77,580) -
เงินสดจ่ายสาํหรับส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ - (52,500) - -
ดอกเบ้ียรับ 83,628 85,220 341,503 257,007
รายไดเ้งินปันผล 40,729 35,023 - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดินและโครงการระหวา่งการพฒันา (277,489) (79,961) - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (161) (560) - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (889,931) (1,224,409) (4,880) (7,341)
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,190 15,293 - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและคา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ (56,510) (30,247) (49) (216)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,036,751) (3,618,469) (1,863,208) (3,509,950)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 6 - - (307,368) (17,196)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 15 41,907 209,105 - -
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 15 (672,725) (749,105) - -
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (17,749) (9,303) - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 1,863,312 134,024 1,755,000 -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 (439,648) (63,616) - -
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ - 4,500,000 - 4,500,000
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 16 21,508 - 21,508 -

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 796,605 4,021,105 1,469,140 4,482,804

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ (2,316,528) 2,032,483 (339,747) 781,076
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 5,364,383 3,361,398 447,311 867,052
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (355,238) (15,204) - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 2,692,617 5,378,677 107,564 1,648,128

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 64 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั
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บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 มีนาคม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,700,697 4,080,423 107,564 348,128
เงินลงทุนระยะสั้น (อายไุม่เกิน 3 เดือน) - 1,302,993 - 1,300,000
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 15 (8,080) (4,739) - -

2,692,617 5,378,677 107,564 1,648,128

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และโครงการระหวา่ง
   การพฒันาโดยยงัไม่ชาํระเงิน 200,256 197,394 - 744
ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - 20,736 - -
การลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยยงัไม่ชาํระเงิน 457,040 - - -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 64 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัข้อมูลทางการเงนิรวม
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