
บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560

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

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 5,113,304 4,398,761 885,166 101,512

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 8 6,290,160 6,074,118 1,079,522 909,469

สินคา้คงเหลือ 2,788,278 2,762,634 5,470 5,800

ทดิีนและโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือขาย 1,881,027 2,548,644 - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,307,499 1,247,135 108,163 116,171

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 17,380,268 17,031,292 2,078,321 1,132,952

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหนีการคา้ตามสัญญาระยะยาว 8 4,016,501 3,693,584 - -

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 7 1,714,588 24,766 24,055 23,041

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 6,073,492 6,073,492

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 6,787,591 6,692,163 2,767,067 2,767,067

เงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 9 2,550,337 2,693,889 5,484 5,484

เงินลงทุนระยะยาวอนื 7 100,044 100,044 100,000 100,000

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 5,490,167 5,738,634 48,470,559 39,243,653

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 10 947,293 923,036 - -

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 11 48,817,676 48,698,893 268,428 269,487

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 18,449,744 18,483,497 3,209 40,194

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 13 1,980,546 1,984,700 1,092 1,246

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 419,956 1,005,428 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,421,928 1,383,221 110,514 42,411

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 92,696,371 91,421,855 57,823,900 48,566,075

รวมสินทรัพย์ 110,076,639 108,453,147 59,902,221 49,699,027

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 51 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

2

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560

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

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนสิีนและส่วนของเจ้าของ

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงิน 15 2,556,271 1,123,538 1,867,830 430,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 14 7,852,799 7,575,457 370,901 450,505

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 15 - - 2,973,545 2,317,924

หนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี  15 10,530 8,443 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี  15 1,558,377 2,389,121 - -

หุน้กูส่้วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 5,800,000 4,300,000 5,800,000 4,300,000

รายไดร้อตดับญัชีทถึีงกาํหนดรับรู้ภายในหนึงปี   137,374 142,560 - 944

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 557,255 496,305 12,054 7,666

หนีสินหมุนเวียนอืน 1,307,832 1,973,735 74,348 68,669

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 19,780,438 18,009,159 11,098,678 7,575,708

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

หนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 15 9,932 11,575 - -

เงินกูย้มืระยะยาว 15 21,071,444 20,498,862 12,007,413 3,818,903

หุน้กู ้ 15 20,000,000 21,500,000 20,000,000 21,500,000

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 231,489 222,771 16,873 16,388

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,415,075 6,050,821 150,993 154,481

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 1,409,382 1,363,133 4,229 187,379

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 48,137,322 49,647,162 32,179,508 25,677,151

รวมหนสิีน 67,917,760 67,656,321 43,278,186 33,252,859

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 51 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

3

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560

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

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนสิีนและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุน้ 16

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญัจาํนวน 4,621,828,347 หุน้ 

         มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 4,621,828 4,621,828 4,621,828 4,621,828

   ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญัจาํนวน 4,410,388,841 หุน้ 

         มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2559 : 4,410,368,436 หุน้ 

         มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 4,410,388 4,410,368 4,410,388 4,410,368

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 16 7,640,316 7,639,594 7,614,664 7,613,942

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญัทีออก

   โดยบริษทัยอ่ยทีหมดอายแุลว้ 104,789 104,789 - -

กาํไรสะสม

    จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 21 464,179 464,179 464,179 464,179

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 29,115,137 27,190,682 4,718,973 4,542,659

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (2,840,265) (2,407,887) (584,169) (584,980)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 38,894,544 37,401,725 16,624,035 16,446,168

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,264,335 3,395,101 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 42,158,879 40,796,826 16,624,035 16,446,168

รวมหนสิีนและส่วนของเจ้าของ 110,076,639 108,453,147 59,902,221 49,699,027

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 51 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

4

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการทีเกียวขอ้ง 5,688,129 5,182,634 131,847 150,182

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,929,513 1,119,583 - -

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย์ 79,999 97,437 - -

รายไดจ้ากกิจการบนัเทิง 25,872 30,711 26,412 30,711

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครืองดืม 5,205,967 5,071,371 - -

รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 950,335 957,079 - -

รายไดจ้ากการบริหารจดัการ 327,186 269,845 10,448 97,655

รายไดจ้ากการใหสิ้ทธิแฟรนชายส์ 437,021 393,519 - -

ดอกเบียรับ 94,861 135,674 362,980 354,724

รายไดอื้น 18 416,161 2,374,319 120,654 24,872

รวมรายได้ 15,155,044 15,632,172 652,341 658,144

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการทีเกียวขอ้ง 2,992,175 2,707,138 65,403 70,712

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 644,669 343,729 - -

ตน้ทุนโดยตรงของการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย์ 52,434 60,526 - -

ตน้ทุนโดยตรงของกิจการบนัเทงิ 7,402 11,558 15,410 20,404

ตน้ทุนขายอาหารและเครืองดืม 1,690,032 1,712,134 - -

ตน้ทุนขายการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 556,984 577,464 - -

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,836,325 3,831,977 31,489 110,282

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,906,638 2,232,355 120,561 148,348

ตน้ทุนทางการเงิน 402,832 405,742 242,466 254,858

รวมค่าใช้จ่าย 13,089,491 11,882,623 475,329 604,604

กาํไรจากการดาํเนนิงาน 2,065,553 3,749,549 177,012 53,540

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 9 223,941 183,491 - -

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 2,289,494 3,933,040 177,012 53,540

ภาษีเงินได้ (296,790) (298,296) (698) (1,519)

กาํไรสําหรับงวด 1,992,704 3,634,744 176,314 52,021

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่ 1,924,455 3,574,788 176,314 52,021

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 68,249 59,956 - -

1,992,704 3,634,744 176,314 52,021

กาํไรต่อหุ้น 20

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.4363 0.8120 0.0400 0.0118

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.4363 0.8120 0.0400 0.0118

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 51 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

5



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรับงวด 1,992,704 3,634,744 176,314 52,021

(ขาดทุน) กาํไรเบ็ดเสร็จอืน

รายการจะถูกจดัประเภทใหม่ในงบกาํไรขาดทุนภายหลงั

(ขาดทุน) กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผอืขาย - สุทธิจากภาษี (293,689) (54,258) 811 680

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (265,412) 263,625 - -

(ขาดทุน) กาํไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (559,101) 209,367 811 680

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,433,603 3,844,111 177,125 52,701

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,424,742 3,725,743 177,125 52,701

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,861 118,368 - -

1,433,603 3,844,111 177,125 52,701

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 51 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

6



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560

ใบสําคญัแสดง ส่วนเกนิทุน

สิทธิซือหุ้นสามญั ส่วนตาํ จากการตมีูลค่า

ทอีอกโดย จากรวมกจิการ ส่วนตาํจากการ ยุตธิรรมของ รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทอีอก ส่วนเกนิ บริษัทย่อย ทุนสํารองตาม กาํไรสะสมทยีงั ภายใต้การ ลงทุนเพิม เงินลงทุนใน การแปลงค่า อืนของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ทไีม่มอีาํนาจ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทหีมดอายุแล้ว กฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดียวกนั ในบริษัทย่อย หลกัทรัพย์เผือขาย งบการเงิน เจ้าของ ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

การเพมิหุ้นสามญั 1 25 - - - - - - - - 26 - 26

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มนีาคม 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 51 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม (พันบาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

7



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560

ใบสําคัญแสดง ส่วนเกินทุน

สิทธิซือหุ้นสามัญ ส่วนตํา จากการตีมูลค่า

ทีออกโดย จากรวมกจิการ ส่วนตําจากการ ยุติธรรมของ รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทีออก ส่วนเกิน บริษทัย่อย ทุนสํารองตาม กําไรสะสมทียงั ภายใต้การ ลงทุนเพมิ เงนิลงทุนใน การแปลงค่า อืนของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทีหมดอายุแล้ว กฎหมาย ไม่ได้จดัสรร ควบคุมเดยีวกนั ในบริษทัย่อย หลกัทรัพย์เผือขาย งบการเงนิ เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2560 4,410,368 7,639,594 104,789 464,179 27,190,682 (755,413) (400,242) 3,361 (1,255,593) (2,407,887) 37,401,725 3,395,101 40,796,826

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

การเพิมหุน้สามญั 16 20 722 - - - - - - - - 742 - 742

ลงทุนเพิมในบริษทัย่อย - - - - - - 67,335 - - 67,335 67,335 (148,557) (81,222)

การซือธุรกิจ 23 - - - - - - - - - - - 8,930 8,930

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 1,924,455 - - (293,689) (206,024) (499,713) 1,424,742 8,861 1,433,603

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2560 4,410,388 7,640,316 104,789 464,179 29,115,137 (755,413) (332,907) (290,328) (1,461,617) (2,840,265) 38,894,544 3,264,335 42,158,879

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 51 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม (พนับาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

8



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ส่วนเกนิทุนจาก

ส่วนตําจาก การตีมูลค่ายุติธรรม

ทุนทอีอก ส่วนเกนิ ทุนสํารองตาม กาํไรสะสม การรวมกจิการภายใต้ ของเงนิลงทุนใน รวมองค์ประกอบอืน รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ทยีงัไม่ได้จดัสรร การควบคุมเดยีวกนั หลกัทรัพย์เผือขาย ของส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

การเพมิหุน้สามญั 1 25 - - - - - 26

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 52,021 - 680 680 52,701

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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 51 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ (พนับาท)

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

9



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ส่วนเกนิทุนจาก

ส่วนตําจาก การตีมูลค่ายุติธรรม

ทุนทอีอก ส่วนเกนิ ทุนสํารองตาม กาํไรสะสม การรวมกจิการภายใต้ ของเงนิลงทุนใน รวมองค์ประกอบอืน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ทยีงัไม่ได้จดัสรร การควบคุมเดยีวกนั หลกัทรัพย์เผือขาย ของส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2560 4,410,368 7,613,942 464,179 4,542,659 (587,398) 2,418 (584,980) 16,446,168

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

การเพมิหุน้สามญั 16 20 722 - - - - - 742

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 176,314 - 811 811 177,125

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560 4,410,388 7,614,664 464,179 4,718,973 (587,398) 3,229 (584,169) 16,624,035

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 51 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ (พนับาท)

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

10



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 2,289,494 3,933,040 177,012 53,540

รายการปรับปรุง 

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 10 - 13 1,030,316 950,183 23,944 21,575

   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยอื์น 10,598 6,284 2,516 5,875

   ตดัจาํหน่ายตน้ทุนการกูย้มื 15 2,178 4,093 - -

   กาํไรจากการซือธุรกิจในราคาตาํกว่ามูลค่ายติุธรรม - (1,932,021) - -

   (กลบัรายการ) หนีสงสัยจะสูญ (39,837) (91,342) 47 12

   สินคา้คงเหลือเสือมสภาพ (กลบัรายการ) 26,789 (617) - -

   รับรู้รายไดรั้บล่วงหนา้ (39,308) (12,501) - -

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 9 (223,941) (183,491) - -

   ดอกเบยีจ่าย 402,832 405,742 242,466 254,858

   ดอกเบยีรับ (94,861) (135,674) (362,980) (354,724)

   เงินปันผลรับ 18 - - (108,799) -

   ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้ 82,670 (329,132) - -

   ขาดทนุ (กาํไร) ทยีงัไม่เกิดขึนจากอตัราแลกเปลียน 343,104 (21,394) (197,796) 159,196

   ขาดทนุ (กาํไร) จากการขาย การดอ้ยค่าและตดัจาํหน่าย

      ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 8,573 (378) 6 (3,757)

   ขาดทนุจากการขาย การดอ้ยค่าและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์

      ไม่มีตวัตนและค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 5,198 175 - -

   ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 8,887 7,607 485 503

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (308,345) 270,512 (161,223) 343,145

   สินคา้คงเหลือ (23,421) 99,727 330 1,421

   ทีดินและโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พือขาย 693,393 305,369 - -

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (11,727) (14,923) (12,555) 5,230

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (189,097) 106,981 - (4,521)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 134,434 (815,134) (35,099) (39,239)

   หนีสินหมุนเวียนอืน (680,919) (149,254) 4,734 (5,800)

   หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 219,536 (24,750) 896 82

เงินสดจากการดาํเนินงาน 3,646,546 2,379,102 (426,016) 437,396

    จ่ายดอกเบีย (471,840) (407,293) (287,670) (254,858)

    ภาษีเงินไดจ่้าย (250,190) (424,240) (4,095) (5,935)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกจิกรรมดาํเนินงาน 2,924,516 1,547,569 (717,781) 176,603

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 51 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายจากการใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 (209,897) (176,633) (9,294,387) (3,957,262)

เงินสดรับจากการใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 256,751 45,170 - -

ลูกหนีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอนืเพิมขึน - (101) - -

เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัยอ่ย (สุทธิจากเงินสดทไีดม้า) - (2,290,073) - -

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 7 (1,857,420) (43,376) - -

เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัยอ่ย - - - (30,000)

เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัร่วม 9 (62,504) (19,600) - (19,200)

เงินสดจ่ายสาํหรับส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 9 (17,193) (148,022) - -

ดอกเบียรับ 86,290 127,706 362,980 354,724

รายไดเ้งินปันผล 9 103,182 44,282 108,799 -

เงินสดจ่ายเพือซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 10 (3,968) (3,550) - -

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,329,034) (1,877,418) (5,864) (15,917)

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,258 19,171 36,590 4,206

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ (119,487) (145,590) - (8,401)

เงินสดรับจากขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 12 1,752 - - -

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (3,139,270) (4,468,034) (8,791,882) (3,671,850)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ลดลง) เพมิขึน 6 - (18,795) 655,621 (335,542)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 3,323,140 10,281,271 4,057,108 8,750,000

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (1,859,736) (10,048,815) (2,619,278) (9,280,000)

เงินสดจ่ายหนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (3,588) (1,875) - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 8,461,529 402,130 8,199,124 -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 (8,816,480) (318,065) - -

เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ - 4,000,000 - 4,000,000

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 16 742 26 742 26

เงินสดจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   เพือซือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 9 (78,347) - - -

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 1,027,260 4,295,877 10,293,317 3,134,484

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 812,506 1,375,412 783,654 (360,763)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดตน้งวด 4,305,175 3,978,725 101,512 448,866

(ขาดทุน) กาํไรจากอตัราแลกเปลียน (84,480) 24,424 - -

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 5,033,201 5,378,561 885,166 88,103

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 51 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

12



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัท ี31 มนีาคม

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 5,113,304 5,454,790 885,166 88,103

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 15 (80,103) (76,229) - -

5,033,201 5,378,561 885,166 88,103

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทไีม่ใช่เงนิสด

รายการทไีม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และโครงการระหว่าง

   การพฒันาโดยยงัไม่ชาํระเงิน 268,613 848,025 - -

การลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยยงัไม่ชาํระเงิน 40 167,578 - -

ขายทดิีน อาคารและอุปกรณ์ โดยยงัไม่ไดรั้บชาํระเงิน - 222 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 51 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการข้อมูลทางการเงนิรวม
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