
บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

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

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,067,308 5,372,356 785,405 447,311

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 4,101,480 3,325,658 664,632 903,128

สินคา้คงเหลือ 1,994,960 1,941,636 5,185 6,915

ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 23 5,733,500 946,194 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,279,031 1,420,524 100,685 122,541

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 17,176,279 13,006,368 1,555,907 1,479,895

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหน้ีการคา้ตามสญัญาระยะยาว 8 4,810,783 3,607,153 - -

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 7 1,001,984 1,202,416 230 217

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 5,737,922 5,812,720

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 6,247,349 5,519,035 2,722,596 2,395,107

เงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 9 2,299,395 1,301,183 24,284 24,284

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

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 4,884,844 3,430,057 31,981,162 29,122,937

ท่ีดินและโครงการระหวา่งการพฒันา 1,017,393 1,118,951 - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 318,416 309,849 - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 31,126,636 24,994,534 264,249 315,667

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 12,135,840 11,454,383 20,681 4,078

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 13 1,933,651 1,936,123 2,026 2,492

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 603,625 434,927 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,651,187 5,864,142 45,037 24,148

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 69,131,130 61,272,780 40,898,187 37,801,650

รวมสินทรัพย์ 86,307,409 74,279,148 42,454,094 39,281,545

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

2

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

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

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 15 1,102,348 2,333,211 632,000 -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 6,056,893 5,589,021 415,775 380,275

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - - 1,588,176 1,991,660

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี  15 6,225 10,470 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  15 982,951 1,276,731 - -

หุน้กูส่้วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 500,000 3,000,000 500,000 3,000,000

รายไดร้อตดับญัชีท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี   70,290 76,190 1,108 -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 238,088 251,829 - -

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,199,629 1,035,467 83,450 100,441

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 10,156,424 13,572,919 3,220,509 5,472,376

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 15 19,741 22,183 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 17,256,500 13,639,041 2,000,000 4,550,000

หุน้กู ้ 15 21,800,000 13,800,000 21,800,000 13,800,000

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 252,778 240,495 19,424 17,867

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 2,781,997 2,089,034 202,616 196,175

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,772,704 891,011 593,149 113,593

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 43,883,720 30,681,764 24,615,189 18,677,635

รวมหนีสิ้น 54,040,144 44,254,683 27,835,698 24,150,011

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

3

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

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

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 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 4,641,789,065 หุน้ 

         มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

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

         มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 4,641,789 4,201,634 4,641,789 4,201,634

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญัจาํนวน 4,402,311,609 หุน้ 

         มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

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

         มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 4,402,312 4,001,557 4,402,312 4,001,557

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

      หุน้สามญั 16 7,354,672 7,333,140 7,329,019 7,307,487

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีออก

   โดยบริษทัยอ่ยท่ีหมดอายแุลว้ 104,789 104,789 - -

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 464,179 420,169 464,179 420,169

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 18,721,688 16,545,331 3,010,175 3,989,623

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,552,358) (348,273) (587,289) (587,302)

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 29,495,282 28,056,713 14,618,396 15,131,534

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,771,983 1,967,752 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 32,267,265 30,024,465 14,618,396 15,131,534

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 86,307,409 74,279,148 42,454,094 39,281,545

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

4

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

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

รายได้

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 3,833,094 2,969,985 127,272 100,233
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 876,398 706,358 - -
รายไดค่้าเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 87,326 100,104 - -
รายไดจ้ากกิจการบนัเทิง 37,918 35,350 37,860 34,507
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 4,002,704 3,689,138 - -
รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 852,110 876,387 - -
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ 219,044 195,005 58,094 50,352
รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนชายส์ 162,748 137,426 - -
เงินปันผลรับ 3,925 3,936 34,019 120,259
ดอกเบ้ียรับ 121,256 80,933 351,688 296,224
รายไดอ่ื้น 754,597 347,008 52,762 11,535

รวมรายได้ 10,951,120 9,141,630 661,695 613,110

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 2,182,036 1,795,808 65,562 50,308
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 312,199 280,452 - -
ตน้ทุนโดยตรงของการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ 52,742 49,742 - -
ตน้ทุนโดยตรงของกิจการบนัเทิง 10,717 14,697 22,092 22,510
ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,317,651 1,168,986 - -
ตน้ทุนขายการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 533,326 528,579 - -
ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,456,236 3,323,557 138,880 105,564
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,942,373 1,127,010 47,269 102,733

รวมค่าใช้จ่าย 9,807,280 8,288,831 273,803 281,115

กาํไรจากการดําเนินงาน 1,143,840 852,799 387,892 331,995
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 173,043 261,666 - -

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 1,316,883 1,114,465 387,892 331,995
ตน้ทุนทางการเงิน (312,991) (316,810) (227,733) (212,161)

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 1,003,892 797,655 160,159 119,834
ภาษีเงินได้ (55,751) (14,590) (15,766) (383)

กาํไรสําหรับงวด 948,141 783,065 144,393 119,451

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

5

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

   



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 923,365 746,375 144,393 119,451

ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 24,776 36,690 - -

948,141 783,065 144,393 119,451

บาท บาท บาท บาท

กาํไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 21

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.2097 0.1865 0.0328 0.0299

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.2097 0.1865 0.0328 0.0299

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

6

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

   



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรับงวด 948,141 783,065 144,393 119,451

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ผล (ขาดทุน) กาํไรจากการตีมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (229,032) 5,270 (27) 4

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (17,746) (349,962) - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (246,778) (344,692) (27) 4

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 701,363 438,373 144,366 119,455

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 616,379 456,954 144,366 119,455

ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 84,984 (18,581) - -

701,363 438,373 144,366 119,455

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
7

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

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

รายได้

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 11,738,546 9,440,944 392,129 342,389
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 2,331,801 1,999,452 - -
รายไดค่้าเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 285,697 308,485 - -
รายไดจ้ากกิจการบนัเทิง 107,120 110,524 106,026 106,367
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 12,090,430 11,469,534 - -
รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 2,552,498 2,662,181 - -
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ 712,382 879,318 201,626 174,754
รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนชายส์ 476,989 432,316 - -
เงินปันผลรับ 11,668 14,370 347,126 275,178
ดอกเบ้ียรับ 328,813 231,571 1,040,212 831,226
รายไดอ่ื้น 19 1,904,979 1,001,021 80,136 35,115

รวมรายได้ 32,540,923 28,549,716 2,167,255 1,765,029

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 6,414,119 5,292,977 200,208 159,399
ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 615,410 612,602 - -
ตน้ทุนโดยตรงของการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ 156,041 148,458 - -
ตน้ทุนโดยตรงของกิจการบนัเทิง 35,284 43,605 64,521 68,562
ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 3,976,215 3,692,371 - -
ตน้ทุนขายการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 1,544,706 1,604,825 - -
ค่าใชจ่้ายในการขาย 10,452,892 9,957,642 406,370 362,585
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5,215,056 3,821,664 316,644 254,741

รวมค่าใช้จ่าย 28,409,723 25,174,144 987,743 845,287

กาํไรจากการดําเนินงาน 4,131,200 3,375,572 1,179,512 919,742
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 9 724,422 642,747 - -

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 4,855,622 4,018,319 1,179,512 919,742
ตน้ทุนทางการเงิน (956,843) (858,486) (693,825) (571,972)

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 3,898,779 3,159,833 485,687 347,770
ภาษีเงินได้ 20 (201,093) (298,707) (20,416) (15,119)

กาํไรสําหรับงวด 3,697,686 2,861,126 465,271 332,651

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

8

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

   



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกาํไรสุทธิสําหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,621,076 2,783,071 465,271 332,651

ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 76,610 78,055 - -

3,697,686 2,861,126 465,271 332,651

บาท บาท บาท บาท

กาํไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 21

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.8225 0.6955 0.1057 0.0831

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.8225 0.6955 0.1057 0.0831

9

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

   



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

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

กาํไรสาํหรับงวด 3,697,686 2,861,126 465,271 332,651

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ผล (ขาดทุน) กาํไรจากการตีมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน
   ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (386,110) 283,852 13 14
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (603,730) (349,865) - -

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (989,840) (66,013) 13 14

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,707,846 2,795,113 465,284 332,665

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,637,519 2,739,092 465,284 332,665
ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 70,327 56,021 - -

2,707,846 2,795,113 465,284 332,665

10

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

ใบสําคญัแสดง ส่วนเกนิทุน
สิทธิซื้อ ส่วนตํา่จาก จากการตมีูลค่า รวม

หุ้นสามัญที่ออก การรวมกจิการ ส่วนตํา่จาก ยตุธิรรมของ ส่วนปรับปรุง องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ทุนที่ออก ส่วนเกนิ โดยบริษทัย่อย ทุนสํารอง กาํไรสะสมที่ยงั ภายใต้การ การลงทุนเพิม่ เงินลงทุนใน จากการแปลงค่า ของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่หมดอายแุล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดยีวกนั ในบริษทัย่อย หลกัทรัพย์เผื่อขาย งบการเงิน ผู้ถือหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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

หุ้นสามญัออกใหม่ 201 1,277 - - - - - - - - 1,478 - 1,478
การซื้อธุรกิจ - - - - - - - - - - - 134,331 134,331
เงินปันผลจ่าย - - - - (1,400,506) - - - - - (1,400,506) (5,628) (1,406,134)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 2,783,071 - - 283,852 (327,831) (43,979) 2,739,092 56,021 2,795,113

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557 4,001,556 7,333,140 104,789 406,309 14,940,476 (755,413) (33,626) 483,227 (49,988) (355,800) 26,430,470 1,968,986 28,399,456

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 75 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

11

ข้อมูลทางการเงินรวม (พนับาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

ใบสําคญัแสดง ส่วนเกนิทุน
สิทธิซื้อ ส่วนตํา่จาก จากการตมีูลค่า ส่วนปรับปรุง รวม

หุ้นสามัญที่ออก การรวมกจิการ ส่วนตํา่จาก ยุตธิรรมของ จากการ องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ทุนที่ออก ส่วนเกนิ โดยบริษัทย่อย ทุนสํารอง กาํไรสะสมที่ยงั ภายใต้การ การลงทุนเพิม่ เงนิลงทุนใน แปลงค่า ของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่หมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดยีวกนั ในบริษัทย่อย หลกัทรัพย์เผื่อขาย งบการเงนิ ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ 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

หุน้สามญัออกใหม่ 16 400,755 21,532 - - - - - - - - 422,287 - 422,287
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 - - - 44,010 (44,010) - - - - - - - -
การซื้อธุรกิจ - - - - - - - - - - - 869,459 869,459
การลงทุนเพิม่ในบริษทัยอ่ย - - - - - - (220,528) - - (220,528) (220,528) (129,927) (350,455)
เงินปันผลจ่าย 17 - - - - (1,400,709) - - - - - (1,400,709) (5,628) (1,406,337)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 3,621,076 - 968 (386,110) (598,415) (983,557) 2,637,519 70,327 2,707,846

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 4,402,312 7,354,672 104,789 464,179 18,721,688 (755,413) (272,838) 219,483 (743,590) (1,552,358) 29,495,282 2,771,983 32,267,265

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 75 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

12

ข้อมูลทางการเงนิรวม (พนับาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนตํ่าจาก การตีมูลค่ายุติธรรม รวม

กาํไรสะสม การรวมกจิการ ของเงินลงทุน องค์ประกอบอื่น

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ ทุนสํารอง ที่ยงัไม่ได้ ภายใต้การ ในหลกัทรัพย์ ของส่วนของ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร ควบคุมเดียวกนั เผื่อขาย ผู้ถือหุ้น 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

หุน้สามญัออกใหม่ 201 1,277 - - - - - 1,478

เงินปันผลจ่าย - - - (1,400,506) - - - (1,400,506)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 332,651 - 14 14 332,665

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 4,001,556 7,307,488 406,309 2,681,133 (587,398) 97 (587,301) 13,809,185

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 75 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

13

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนตํ่าจาก การตีมูลค่ายุติธรรม รวม

กาํไรสะสม การรวมกจิการ ของเงินลงทุน องค์ประกอบอื่น

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ ทุนสํารอง ที่ยงัไม่ได้ ภายใต้การ ในหลกัทรัพย์ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร ควบคุมเดียวกนั เผื่อขาย ผู้ถือหุ้น 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

หุน้สามญัออกใหม่ 16 400,755 21,532 - - - - - 422,287

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 - - 44,010 (44,010) - - - -

เงินปันผลจ่าย 17 - - - (1,400,709) - - - (1,400,709)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 465,271 - 13 13 465,284

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 4,402,312 7,329,019 464,179 3,010,175 (587,398) 109 (587,289) 14,618,396

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 75 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

14

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั (พนับาท)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

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

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 3,898,779 3,159,833 485,687 347,770
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 10 - 13 2,281,209 2,096,690 64,262 68,107
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยอ่ื์น 14,224 7,529 12,999 6,214
ตดัจาํหน่ายตน้ทุนการกูย้มื 15 8,444 8,816 - -
กาํไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม 23 (805,388) - - -
หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 58,139 11,810 (10) (7)
กลบัรายการค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (8,773) (5,004) - -
กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี - (187,263) - -
รับรู้รายไดรั้บล่วงหนา้ (32,382) (30,584) - -
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 9 (823,085) (642,747) - -
ดอกเบ้ียจ่าย 956,843 858,486 693,825 571,972
ดอกเบ้ียรับ (328,813) (231,571) (1,040,212) (831,226)
เงินปันผลรับ (11,668) (14,370) (347,126) (275,178)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ (183,363) (28,779) - -
ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 265,591 (8,001) 312,614 20,340
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น - (24,666) - (24,666)
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะยาว - (86,632) - -
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 (30,000) - (38,820) -
ขาดทุน(กาํไร)จากการขาย การดอ้ยค่าและตดัจาํหน่าย
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 77,867 27,805 162 (20)
ขาดทุนจากการขาย การดอ้ยค่าและตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
   และค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 32,559 33,950 - -
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 14,252 21,383 1,795 1,870

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (455,747) 250,820 238,506 10,891
สินคา้คงเหลือ (27,931) (163,830) 1,730 133
ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่ขาย (2,636,460) 562,882 - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (80,174) (48,210) 24,222 (23,966)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,288,915) (875,618) (33,888) (8,580)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 57,003 (503,973) 71,162 (108,556)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 97,150 (127,534) (15,883) (2,757)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 289,851 (84,550) 195 (25,949)

เงินสดได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,339,212 3,976,672 431,220 (273,608)
จ่ายดอกเบ้ีย (910,161) (870,290) (728,776) (505,154)
ภาษีเงินไดจ่้าย (418,113) (585,641) (17,461) 1,611

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 10,938 2,520,741 (315,017) (777,151)
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บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

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

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 (1,140,465) (1,873,828) (2,691,715) (3,249,625)
เงินสดรับจากการคืนเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 22,151 6,089 - -

60,420 (64,790) - -
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือบริษทัยอ่ย (สุทธิจากเงินท่ีไดม้า) 23 (1,980,325) (136,495) - -
เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ย 9 - - 74,798 -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น - 2,624,666 - 2,624,666
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 87,813 - 87,813 -
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (599)
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 (409,092) (479,559) (376,482) (2,942)
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 9 (150,086) (348,494) - -
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น - (2,600,000) - (2,600,000)
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนระยะยาว 7 (119,492) (695) - -
ดอกเบ้ียรับ 265,485 231,763 1,040,212 831,226
เงินปันผลรับ 389,694 285,392 347,126 275,178
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือท่ีดินและโครงการระหวา่งการพฒันา (240,679) (514,558) - -
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีถือไวเ้พือ่ขาย 76,971 - - -
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (561) (220,185) - -
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,429,117) (3,110,609) (10,672) (15,858)
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
และอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 33,881 47,903 31 -

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ (223,291) (337,827) (18,094) (411)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 833 - - 30

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (7,755,860) (6,491,227) (1,546,983) (2,138,335)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั(ลดลง)เพิม่ข้ึน 6, 15 - - (403,484) 66,900
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 1,359,268 3,028,166 632,000 990,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 (1,245,716) (1,445,100) - -
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (20,034) (21,191) - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 8,717,527 1,015,638 3,755,000 -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 (7,211,091) (309,794) (6,305,000) -
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 15 8,000,000 4,500,000 8,000,000 4,500,000
เงินสดจ่ายเพือ่ชาํระคืนหุน้กู้ 15 (2,500,000) (2,060,000) (2,500,000) (2,060,000)
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพิม่ 16 22,086 1,478 22,086 1,478
เงินสดรับจากผูถื้อหุน้อ่ืนจากการออกหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย 116,695 - - -
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 17 (1,000,508) (1,400,506) (1,000,508) (1,400,506)
เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (5,628) (5,628) - -

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 6,232,599 3,303,063 2,200,094 2,097,872

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ (1,512,323) (667,423) 338,094 (817,614)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 5,364,383 3,361,398 447,311 867,052
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 191,661 (37,016) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 4,043,721 2,656,959 785,405 49,438
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บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (มหาชน) 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 30 กนัยายน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3,567,308 2,665,775 285,405 49,438
เงินลงทุนระยะสั้น (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 500,000 - 500,000 -
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (23,587) (8,816) - -

4,043,721 2,656,959 785,405 49,438

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย

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

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และท่ีดินและโครงการระหวา่ง
การพฒันา โดยยงัไม่ชาํระเงิน  225,400 148,957 - 744

การซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย โดยยงัไม่ชาํระเงิน 23 490,862 - - -
การออกหุน้ปันผล 17 400,201 - 400,201 -
การซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน - 26,488 - -
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