
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,847,446 5,336,159 1,129,250 1,079,134
เงินลงทุนระยะสั้น 7 766,295 1,695,238 - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 8,698,869 8,261,569 1,294,435 1,121,136
สินคา้คงเหลือ 3,105,382 3,116,647 5,747 6,810
ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 1,935,436 1,886,564 - -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,281,269 1,233,643 71,281 84,405

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 20,634,697 21,529,820 2,500,713 2,291,485

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหน้ีการคา้ตามสญัญาระยะยาว 8 3,196,445 3,237,938 - -
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 7 29,567 29,940 28,320 28,555
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 6,171,579 6,073,492
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 7,179,869 7,087,166 2,774,479 2,767,067
เงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 9 3,517,542 3,542,425 5,484 5,484
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7 67 67 - -
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 5,953,307 6,174,383 53,411,806 55,931,483
ท่ีดินและโครงการระหวา่งการพฒันา 495,621 104,444 - -
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 1,177,004 1,189,713 - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 50,667,868 51,271,864 224,538 233,013
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 19,025,015 19,664,822 3,685 3,839
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 13 2,191,995 2,012,666 469 623
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 782,048 805,406 - -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,933,535 1,792,900 38,968 44,015

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 96,149,883 96,913,734 62,659,328 65,087,571

รวมสินทรัพย์ 116,784,580 118,443,554 65,160,041 67,379,056

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 47 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 15 472,807 1,554,533 - 1,000,962
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 9,302,014 8,952,709 306,717 468,124
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 - - 1,871,933 1,707,307
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี  15 8,383 7,475 - -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี  15 1,535,629 1,757,932 712,118 653,618
หุน้กูส่้วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 5,000,000 2,000,000 5,000,000 2,000,000
รายไดร้อตดับญัชีท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี   161,301 125,473 1,112 195
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 437,366 325,609 30,118 17,969
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,511,999 1,878,957 35,441 54,089

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 18,429,499 16,602,688 7,957,439 5,902,264

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 15 13,504 10,265 - -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 21,329,911 21,698,332 12,798,293 13,546,110
หุน้กู ้ 15 19,561,590 23,134,045 19,561,590 23,134,045
หน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 228,589 222,234 17,325 16,823
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,402,891 5,519,599 151,479 153,454
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,118,082 1,235,462 49,798 162,589

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 47,654,567 51,819,937 32,578,485 37,013,021

รวมหนีสิ้น 66,084,066 68,422,625 40,535,924 42,915,285

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 47 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
3

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 16
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญัจาํนวน 4,621,828,347 หุน้ 
         มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 4,621,828 4,621,828 4,621,828 4,621,828

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญัจาํนวน 4,618,914,291 หุน้ 
         มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 4,618,914 4,618,914 4,618,914 4,618,914
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 16 15,014,610 15,014,610 14,988,957 14,988,957
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีออก
   โดยบริษทัยอ่ยท่ีหมดอายแุลว้ 104,789 104,789 - -
กาํไรสะสม
    จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 464,179 464,179 464,179 464,179
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 32,781,722 31,062,493 5,132,825 4,972,291
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (4,782,192) (3,936,391) (580,758) (580,570)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 48,202,022 47,328,594 24,624,117 24,463,771
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,498,492 2,692,335 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 50,700,514 50,020,929 24,624,117 24,463,771

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 116,784,580 118,443,554 65,160,041 67,379,056

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 47 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
4

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 7,263,791 6,015,315 168,718 142,295
รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 1,272,654 2,035,384 24,883 26,412
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 5,680,951 5,642,988 - -
รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 1,119,917 950,335 - -
เงินปันผลรับ - - - 108,799
ดอกเบ้ียรับ 117,975 94,861 573,794 362,980
รายไดอ่ื้น 17 464,967 416,161 10,600 11,855

รวมรายได้ 15,920,255 15,155,044 777,995 652,341

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 3,756,450 2,992,175 65,243 65,403
ตน้ทุนโดยตรงของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 413,873 707,470 18,511 18,375
ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,687,558 1,690,032 - -
ตน้ทุนขายการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 634,632 556,984 - -
ค่าใชจ่้ายในการขาย 4,208,672 4,054,548 33,135 31,489
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,110,894 2,685,450 167,357 117,596
ตน้ทุนทางการเงิน 421,853 402,832 320,155 242,466

รวมค่าใช้จ่าย 14,233,932 13,089,491 604,401 475,329

กําไรจากการดาํเนินงาน 1,686,323 2,065,553 173,594 177,012
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 9 224,522 223,941 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,910,845 2,289,494 173,594 177,012
ภาษีเงินได้ (145,242) (296,790) (13,060) (698)

กําไรสําหรับงวด 1,765,603 1,992,704 160,534 176,314

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,719,229 1,924,455 160,534 176,314
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 46,374 68,249 - -

1,765,603 1,992,704 160,534 176,314

กําไรต่อหุ้น 19
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.3722 0.4363 0.0348 0.0400
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.3722 0.4363 0.0348 0.0400

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 47 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรับงวด 1,765,603 1,992,704 160,534 176,314

กําไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการจะถูกจัดประเภทใหม่ในงบกําไรขาดทุนภายหลัง
กาํไร (ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย - สุทธิจากภาษี (76,335) (293,689) (188) 811
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (1,004,137) (265,412) - -

กําไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,080,472) (559,101) (188) 811

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 685,131 1,433,603 160,346 177,125

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 873,428 1,424,742 160,346 177,125
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (188,297) 8,861 - -

685,131 1,433,603 160,346 177,125

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 47 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561

ใบสําคญัแสดง ส่วนเกินทุน
สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ส่วนตํา่ จากการตมีูลค่า

ที่ออกโดย จากรวมกิจการ ส่วนตํา่จากการ ยุตธิรรมของ รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ทุนที่ออก ส่วนเกิน บริษัทย่อย ทุนสํารองตาม กําไรสะสมที่ยงั ภายใต้การ ลงทุนเพิม่ เงินลงทุนใน การแปลงค่า อื่นของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ที่ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่หมดอายุแล้ว กฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดยีวกัน ในบริษัทย่อย หลักทรัพย์เผื่อขาย งบการเงิน เจ้าของ ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
การเพิม่หุน้สามญั 20 722 - - - - - - - - 742 - 742
ลงทุนเพิม่ในบริษทัยอ่ย - - - - - - 67,335 - - 67,335 67,335 (148,557) (81,222)
การซื้อธุรกิจ - - - - - - - - - - - 8,930 8,930
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 1,924,455 - - (293,689) (206,024) (499,713) 1,424,742 8,861 1,433,603

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 47 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม (พนับาท)
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

7



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561

ใบสําคญัแสดง ส่วนเกินทุน
สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ส่วนตํา่ จากการตมีูลค่า

ที่ออกโดย จากรวมกิจการ ส่วนตํา่จากการ ยุตธิรรมของ รวมองค์ประกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ทุนที่ออก ส่วนเกิน บริษัทย่อย ทุนสํารองตาม กําไรสะสมที่ยงั ภายใต้การ ลงทุนเพิม่ เงินลงทุนใน การแปลงค่า อื่นของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ที่ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่หมดอายุแล้ว กฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดยีวกัน ในบริษัทย่อย หลักทรัพย์เผื่อขาย งบการเงิน เจ้าของ ของบริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 4,618,914 15,014,610 104,789 464,179 31,062,493 (755,412) (890,259) (102,254) (2,188,466) (3,936,391) 47,328,594 2,692,335 50,020,929

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
เงินปันผลจ่าย - - - - - - - - - - - (13,160) (13,160)
การซื้อธุรกิจ 22 - - - - - - - - - - - 7,614 7,614
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 1,719,229 - - (76,335) (769,466) (845,801) 873,428 (188,297) 685,131

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 4,618,914 15,014,610 104,789 464,179 32,781,722 (755,412) (890,259) (178,589) (2,957,932) (4,782,192) 48,202,022 2,498,492 50,700,514

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 47 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม (พนับาท)
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

8



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุนจาก

ส่วนตํ่าจาก การตีมูลค่ายุติธรรม
ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน ทุนสํารองตาม กําไรสะสม การรวมกิจการภายใต้ ของเงนิลงทุนใน รวมองค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ที่ยงัไม่ได้จัดสรร การควบคุมเดยีวกัน หลักทรัพย์เผื่อขาย ของส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
การเพิ่มหุน้สามญั 20 722 - - - - - 742
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 176,314 - 811 811 177,125

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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 47 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ (พนับาท)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุนจาก

ส่วนตํ่าจาก การตีมูลค่ายุติธรรม
ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน ทุนสํารองตาม กําไรสะสม การรวมกิจการภายใต้ ของเงนิลงทุนใน รวมองค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ที่ยงัไม่ได้จัดสรร การควบคุมเดยีวกัน หลักทรัพย์เผื่อขาย ของส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 4,618,914 14,988,957 464,179 4,972,291 (587,398) 6,828 (580,570) 24,463,771

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 160,534 - (188) (188) 160,346

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 4,618,914 14,988,957 464,179 5,132,825 (587,398) 6,640 (580,758) 24,624,117

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 47 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ (พนับาท)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,910,845 2,289,494 173,594 177,012
รายการปรับปรุง 
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 10 - 13 1,106,141 1,030,316 19,583 23,944
   ตดัจาํหน่ายตน้ทุนการกูย้มื 15 3,876 2,178 - -
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงสถานะเงินลงทุน 22 (35,874) - - -
   กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนระยะสั้น 7 (846) - - -
   (กลบัรายการ) หน้ีสงสัยจะสูญ (2,269) (39,837) (45) 47
   (กลบัรายการ) สินคา้คงเหลือเส่ือมสภาพ (6,223) 26,789 - -
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 9 (224,522) (223,941) - -
   ดอกเบ้ียจ่าย 421,853 402,832 320,155 242,466
   ดอกเบ้ียรับ (117,975) (94,861) (573,794) (362,980)
   เงินปันผลรับ - - - (108,799)
   ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน 437,625 82,670 - -
   (กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน (497,693) 343,104 75,501 (197,796)
   ขาดทุนจากการขาย และตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 46,346 8,573 51 6
   ขาดทุนจากการขาย และตดัจาํหน่ายสินทรัพย์
      ไม่มีตวัตนและค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 10,247 5,198 - -
   ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 6,355 8,887 501 485
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (450,404) (308,345) (173,254) (161,223)
   สินคา้คงเหลือ 17,487 (23,421) 1,063 330
   ท่ีดินและโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย (51,597) 693,393 - -
   ท่ีดินและโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา (239,667) - - -
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,418 (11,727) 23,245 (12,555)
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (58,240) (178,499) 5,072 2,516
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 505,356 134,434 (74,699) (35,099)
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (331,130) (720,227) (17,728) 4,734
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (117,381) 219,536 514 896

เงนิสดจากการดาํเนินงาน 2,334,728 3,646,546 (220,241) (426,016)
    จ่ายดอกเบ้ีย (511,331) (471,840) (406,863) (287,670)
    ภาษีเงินไดจ่้าย (153,272) (250,190) (12,952) (4,095)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,670,125 2,924,516 (640,056) (717,781)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 47 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 (121,060) (209,897) (112,711) (9,294,387)
เงินสดรับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 86,741 256,751 1,854,303 -
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืนลดลง (เพิ่มข้ึน) 33,791 - (10) -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย (สุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า) (61,283) - - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - (1,857,420) - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย 9 - - (98,087) -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือบริษทัร่วม 9 (15,508) (62,504) (7,412) -
เงินสดจ่ายสาํหรับส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ - (17,193) - -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 868,798 - - -
ดอกเบ้ียรับ 112,390 86,290 573,794 362,980
รายไดเ้งินปันผล 9 81,222 103,182 - 108,799
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 10 (1,675) (3,968) - -
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,797,489) (1,329,034) (10,785) (5,864)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ (94,972) (119,487) (92) -
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,526 12,258 - 36,590
เงินสดรับจากขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 152 1,752 - -

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (896,367) (3,139,270) 2,199,000 (8,791,882)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน 6 - - 183,881 655,621
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 89,390 3,323,140 - 4,057,108
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,149,950) (1,859,736) (1,000,962) (2,619,278)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 1,516,061 8,461,529 687,921 8,199,124
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 (1,087,987) (8,816,480) (879,668) -
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (4,039) (3,588) - -
เงินสดจ่ายเพื่อชาํระคืนหุน้กู ้ 15 (1,500,000) - (1,500,000) -
เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 15 1,000,000 - 1,000,000 -
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัเพิ่มจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั - 742 - 742
เงินสดจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   เพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (78,347) - -
เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (13,160) - - -

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ (1,149,685) 1,027,260 (1,508,828) 10,293,317

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 47 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด (ลดลง) เพิม่ขึน้สุทธิ (375,927) 812,506 50,116 783,654
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 5,291,560 4,305,175 1,079,134 101,512
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (95,437) (84,480) - -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 4,820,196 5,033,201 1,129,250 885,166

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 4,847,446 5,113,304 1,129,250 885,166
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 15 (27,250) (80,103) - -

4,820,196 5,033,201 1,129,250 885,166

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และโครงการระหวา่ง
   การพฒันาโดยยงัไม่ชาํระเงิน 442,504 268,613 - -
การลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยยงัไม่ชาํระเงิน - 40 - -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 14 ถึง 47 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงนิรวม
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