
บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559

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

31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

ปรับใหม่

หมำยเหตุ พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5,454,790 4,002,801 88,103 448,866

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 5,129,601 4,960,244 800,483 1,143,640

สินคา้คงเหลือ 2,331,164 2,413,683 5,367 6,788

ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 2,512,065 7,286,111 - -

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 1,359,342 1,185,436 85,399 85,003

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 16,786,962 19,848,275 979,352 1,684,297

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหน้ีการคา้ตามสญัญาระยะยาว 9 4,953,092 4,931,211 - -

เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 8 1,080,777 1,113,285 20,925 20,245

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 - - 5,763,492 5,733,492

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 10 5,552,592 5,417,530 2,755,316 2,736,116

เงินลงทนุในส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 10 2,898,414 2,726,645 24,284 24,284

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 8 912,249 904,803 100,000 100,000

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 5,173,463 5,152,960 38,137,291 34,221,547

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 11 618,222 629,181 - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 46,557,191 35,180,999 240,459 247,012

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 13 16,103,987 15,689,847 36,565 28,844

คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ 14 1,973,631 1,964,435 1,714 1,869

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 526,351 581,674 - -

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,387,190 2,043,288 46,349 47,702

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 87,737,159 76,335,858 47,126,395 43,161,111

รวมสินทรัพย์ 104,524,121 96,184,133 48,105,747 44,845,408

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลน้ี

2

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559

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

31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

ปรับใหม่

หมำยเหตุ พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 16 2,845,773 2,587,774 800,000 1,330,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 7,492,342 7,752,558 371,326 410,565

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 - 18,795 1,207,351 1,542,893

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี  16 9,074 8,239 - -

เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี  16 2,285,248 1,504,787 - -

รายไดร้อตดับญัชีท่ีถึงก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี   99,207 85,055 878 911

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 430,401 338,129 7,940 8,088

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,286,807 1,284,520 64,131 69,897

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 14,448,852 13,579,857 2,451,626 3,362,354

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 16 20,226 22,270 - -

เงินกูย้ืมระยะยาว 16 18,917,316 19,550,401 3,214,015 3,182,762

หุ้นกู ้ 16 25,800,000 21,800,000 25,800,000 21,800,000

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 236,333 258,024 16,035 15,532

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 3,636,655 3,301,256 202,985 202,909

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,569,558 1,756,932 529,845 443,337

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 51,180,088 46,688,883 29,762,880 25,644,540

รวมหนีสิ้น 65,628,940 60,268,740 32,214,506 29,006,894

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลน้ี

3

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559

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

31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

ปรับใหม่

หมำยเหตุ พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 17

   ทนุจดทะเบียน

      หุ้นสามญัจ านวน 4,641,789,065 หุ้น 

         มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2558 : 4,641,789,065 หุ้น 

         มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 4,641,789 4,641,789 4,641,789 4,641,789

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้

      หุ้นสามญัจ านวน 4,402,312,320 หุ้น 

         มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2558 : 4,402,311,612 หุ้น 

         มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 17 4,402,313 4,402,312 4,402,313 4,402,312

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น

      หุ้นสามญั 17 7,354,698 7,354,673 7,329,045 7,329,020

ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีออก 104,789 104,789 - -

   โดยบริษทัยอ่ยท่ีหมดอายแุลว้

ก าไรสะสม

    จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 22 464,179 464,179 464,179 464,179

    ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 25,715,564 22,140,776 4,282,297 4,230,276

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (1,607,938) (1,664,205) (586,593) (587,273)

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 36,433,605 32,802,524 15,891,241 15,838,514

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 2,461,576 3,112,869 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 38,895,181 35,915,393 15,891,241 15,838,514

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 104,524,121 96,184,133 48,105,747 44,845,408

- - - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลน้ี

4

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
งบก ำไรขำดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

รำยได้ 7
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 5,212,770 4,353,857 150,182 143,812
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,119,583 910,627 - -
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ 97,437 102,249 - -
รายไดจ้ากกิจการบนัเทิง 30,711 33,004 30,711 32,366
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 5,071,371 4,139,585 - -
รายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายและการผลิตสินคา้ 957,079 902,866 - -
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ 269,845 241,822 97,655 76,097
รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนชายส์ 393,519 154,149 - -
ดอกเบ้ียรับ 135,674 103,181 354,724 341,503
รายไดอ่ื้น 19 2,374,319 757,468 24,872 11,625

รวมรำยได้ 15,662,308 11,698,808 658,144 605,403

ค่ำใช้จ่ำย 7
ตน้ทนุโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 2,707,138 2,107,884 70,712 69,824
ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 343,729 230,473 - -
ตน้ทนุโดยตรงของการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย์ 60,526 50,840 - -
ตน้ทนุโดยตรงของกิจการบนัเทิง 11,558 12,081 20,404 20,793
ตน้ทนุขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,712,134 1,368,716 - -
ตน้ทนุขายการจดัจ าหน่ายและการผลิตสินคา้ 577,464 535,947 - -
คา่ใชจ่้ายในการขาย 3,831,977 3,453,184 162,159 141,127
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 2,262,491 1,782,381 96,471 130,333

รวมค่ำใช้จ่ำย 11,507,017 9,541,506 349,746 362,077

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 4,155,291 2,157,302 308,398 243,326
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 10 183,491 444,191 - -

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได้ 4,338,782 2,601,493 308,398 243,326
ตน้ทนุทางการเงิน (405,742) (316,830) (254,858) (228,448)

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 3,933,040 2,284,663 53,540 14,878
ภาษีเงินได้ 20 (298,296) (93,690) (1,519) (6,145)

ก ำไรส ำหรับงวด 3,634,744 2,190,973 52,021 8,733

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,574,788 2,156,820 52,021 8,733
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 59,956 34,153 - -

3,634,744 2,190,973 52,021 8,733
ก ำไรต่อหุ้น 21
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.8120 0.4900 0.0118 0.0020
ก าไรต่อหุน้ปรับลด 0.8120 0.4900 0.0118 0.0020

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

5



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ก าไรส าหรับงวด 3,634,744 2,190,973 52,021 8,733

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรจะถูกจดัประเภทใหม่ในงบก ำไรขำดทุนภำยหลงั

ผล(ขาดทนุ)ก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี (54,258) (203,711) 680 4

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 263,625 (1,484,001) - -

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี 209,367 (1,687,712) 680 4

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 3,844,111 503,261 52,701 8,737

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,725,743 502,232 52,701 8,737

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 118,368 1,029 - -

3,844,111 503,261 52,701 8,737

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั

6



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2559

ใบส ำคัญแสดง ส่วนเกนิทุน

สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ ส่วนต ่ำ จำกกำรตีมูลค่ำ

ที่ออกโดย จำกรวมกจิกำร ส่วนต ่ำจำกกำร ยตุิธรรมของ รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ บริษทัย่อย ทุนส ำรองตำม ก ำไรสะสมที่ยงั ภำยใต้กำร ลงทุนเพิม่ เงินลงทุนใน กำรแปลงค่ำ อ่ืนของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอ ำนำจ รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น ที่หมดอำยแุล้ว กฎหมำย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดียวกนั ในบริษทัย่อย หลกัทรัพย์เผ่ือขำย งบกำรเงิน ผู้ถือหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 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

กำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส ำหรับงวด

การเพ่ิมหุ้นสามญั 537 20,971 - - - - - - - - 21,508 - 21,508

การซ้ือธุรกิจ - - - - - - - - - - - 838,888 838,888

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 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 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (พนับำท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

7



บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2559

ใบส ำคญัแสดง ส่วนเกนิทุน

สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั ส่วนต ่ำ จำกกำรตีมูลค่ำ

ทีอ่อกโดย จำกรวมกจิกำร ส่วนต ่ำจำกกำร ยตุิธรรมของ รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ บริษทัย่อย ทุนส ำรองตำม ก ำไรสะสมทีย่งั ภำยใต้กำร ลงทุนเพิ่ม เงินลงทุนใน กำรแปลงค่ำ อ่ืนของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ทีไ่ม่มอี ำนำจ รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น ทีห่มดอำยแุล้ว กฎหมำย ไม่ได้จดัสรร ควบคุมเดียวกนั ในบริษทัย่อย หลกัทรัพย์เผ่ือขำย งบกำรเงิน ผู้ถือหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2559 4,402,312 7,354,673 104,789 464,179 22,140,776 (755,413) (273,806) 228,306 (863,292) (1,664,205) 32,802,524 3,112,869 35,915,393

กำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส ำหรับงวด

การเพ่ิมหุ้นสามญั (หมายเหตุ 17) 1 25 - - - - - - - - 26 - 26

การซ้ือธุรกิจ - - - - - - (94,688) - - (94,688) (94,688) (754,770) (849,458)

เงินปันผลจ่าย - - - - - - - - - - - (14,891) (14,891)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - - 3,574,788 - - (54,258) 205,213 150,955 3,725,743 118,368 3,844,111

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2559 4,402,313 7,354,698 104,789 464,179 25,715,564 (755,413) (368,494) 174,048 (658,079) (1,607,938) 36,433,605 2,461,576 38,895,181

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม (พันบำท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
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บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2559

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส่วนเกนิทุนจำก

ส่วนต ่ำจำก กำรตมูีลค่ำยตุธิรรม

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ ทุนส ำรองตำม ก ำไรสะสม กำรรวมกจิกำรภำยใต้ ของเงนิลงทุนใน รวมองค์ประกอบอ่ืน รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น กฎหมำย ทีย่งัไม่ได้จดัสรร กำรควบคุมเดยีวกนั หลกัทรัพย์เผ่ือขำย ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

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

กำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส ำหรับงวด

การเพ่ิมหุน้สามญั 537 20,971 - - - - - 21,508

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 8,733 - 4 4 8,737

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั (พนับำท)

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2559

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส่วนเกนิทุนจำก

ส่วนต ่ำจำก กำรตมูีลค่ำยตุธิรรม

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ ทุนส ำรองตำม ก ำไรสะสม กำรรวมกจิกำรภำยใต้ ของเงนิลงทุนใน รวมองค์ประกอบอ่ืน รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น กฎหมำย ทีย่งัไม่ได้จดัสรร กำรควบคุมเดยีวกนั หลกัทรัพย์เผ่ือขำย ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2559 4,402,312 7,329,020 464,179 4,230,276 (587,397) 124 (587,273) 15,838,514

กำรเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส ำหรับงวด

การเพ่ิมหุน้สามญั (หมายเหตุ 17) 1 25 - - - - - 26

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 52,021 - 680 680 52,701

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2559 4,402,313 7,329,045 464,179 4,282,297 (587,397) 804 (586,593) 15,891,241

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั (พนับำท)

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 3,933,040 2,284,663 53,540 14,878
รายการปรับปรุง 
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 11 - 14 950,183 755,314 21,575 21,182
   ตดัจ  าหน่ายสินทรัพยอ่ื์น 6,284 4,321 5,875 3,912
   ตดัจ  าหน่ายตน้ทนุการกูย้มื 16 4,093 2,737 - -
   ก  าไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาต ่ากวา่มลูคา่ยติุธรรม 23 (1,932,021) (679,610) - -
   (กลบัรายการ) หน้ีสงสยัจะสูญ (91,342) 13,548 12 4
   กลบัรายการสินคา้คงเหลือเส่ือมสภาพ (617) (10,084) - -
   รับรู้รายไดรั้บล่วงหนา้ (12,501) (10,225) - -
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 10 (183,491) (542,854) - -

   ดอกเบ้ียจ่าย 405,742 316,830 254,858 228,448
   ดอกเบ้ียรับ (135,674) (103,181) (354,724) (341,503)
   ส่วนปรับปรุงจากการแปลงคา่เงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ (329,132) 39,490 - -
   (ก าไร) ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน (21,394) (129,259) 159,196 (4,412)
   (ก าไร) ขาดทนุจากการขาย การดอ้ยคา่และตดัจ าหน่าย
      ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (378) 22,282 (3,757) 34
   ขาดทนุจากการขาย การดอ้ยคา่และตดัจ าหน่ายสินทรัพย์
      ไมมี่ตวัตนและคา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ 175 1,452 - -
   ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 7,607 11,200 503 2,493
กำรเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนนิงำน
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 270,512 183,035 343,145 385,709
   สินคา้คงเหลือ 99,727 (149,467) 1,421 1,519
   ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 305,369 (2,317,018) - -
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (23,833) 1,462 5,230 12,238
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 106,981 (332,433) (4,521) (7,660)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (815,134) (159,336) (39,239) 6,812
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (149,254) 50,120 (5,800) 2,032
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (24,750) 167,207 82 (1,985)

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,370,192 (579,806) 437,396 323,701
    จ่ายดอกเบ้ีย (407,293) (357,540) (254,858) (263,398)
    ภาษีเงินไดจ่้าย (424,240) (139,036) (5,935) (5,982)

เงนิสดสุทธิ ได้มำ (ใช้ไป) จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 1,538,659 (1,076,382) 176,603 54,321

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั
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บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 (176,633) (315,032) (3,957,262) (2,122,202)
เงินสดรับจากการใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 45,170 4,279 - -
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (101) 30,907 - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือกิจการบริษทัยอ่ย (สุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า) (2,290,073) (524,483) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายในบริษทัอ่ืน 8 (43,376) (27,688) - -
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือขาย 8,910 - - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย 10 - - (30,000) -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัร่วม 10 (19,600) (110,190) (19,200) (77,580)
เงินสดจ่ายส าหรับส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 10 (148,022) - - -
ดอกเบ้ียรับ 127,706 83,628 354,724 341,503
รายไดเ้งินปันผล 10 44,282 40,729 - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดินและโครงการระหวา่งการพฒันา - (277,489) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (3,550) (161) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,877,418) (889,931) (15,917) (4,880)
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19,171 5,190 4,206 -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนและคา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ (145,590) (56,510) (8,401) (49)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (4,459,124) (2,036,751) (3,671,850) (1,863,208)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 7, 16 (18,795) - (335,542) (307,368)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 10,281,271 41,907 8,750,000 -
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 (10,048,815) (672,725) (9,280,000) -
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (1,875) (17,749) - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 402,130 1,863,312 - 1,755,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 (318,065) (439,648) - -
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 16 4,000,000 - 4,000,000 -
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 17 26 21,508 26 21,508

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 4,295,877 796,605 3,134,484 1,469,140

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1,375,412 (2,316,528) (360,763) (339,747)
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 3,978,725 5,364,383 448,866 447,311
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน 24,424 (355,238) - -

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 5,378,561 2,692,617 88,103 107,564

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั
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บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) 
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่31 มนีำคม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 5,454,790 2,700,697 88,103 107,564
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 16 (76,229) (8,080) - -

5,378,561 2,692,617 88,103 107,564

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไมใ่ช่เงินสดท่ีมีสาระส าคญัส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และโครงการระหวา่ง
   การพฒันาโดยยงัไมช่ าระเงิน 848,025 200,256 - -
การลงทนุในบริษทัยอ่ยโดยยงัไมช่ าระเงิน 167,578 457,040 - -
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยยงัไมไ่ดรั้บช าระเงิน 222 - - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 67 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทั

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษทัข้อมูลทำงกำรเงนิรวม
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