
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

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

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,406,249 5,336,159 128,182 1,079,134

เงินลงทุนระยะสั้น 7 - 1,695,238 - -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 9,849,344 8,261,569 1,358,728 1,121,136

สินคา้คงเหลือ 3,125,372 3,116,647 6,054 6,810

ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 2,040,405 1,886,564 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,211,638 1,233,643 61,986 84,405

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 19,633,008 21,529,820 1,554,950 2,291,485

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหน้ีการคา้ตามสญัญาระยะยาว 8 3,430,542 3,237,938 - -

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 7 28,521,527 29,940 25,553 28,555

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 6,171,579 6,073,492

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 7,073,264 7,087,166 2,779,663 2,767,067

เงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 9 3,557,622 3,542,425 5,484 5,484

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7 67 67 - -

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 5,985,655 6,174,383 84,439,922 55,931,483

ท่ีดินและโครงการระหวา่งการพฒันา 319,900 104,444 - -

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 1,168,163 1,189,713 - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 50,967,009 51,271,864 213,579 233,013

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 20,236,568 19,664,822 3,641 3,839

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 13 2,176,215 2,012,666 314 623

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 783,412 805,406 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,983,535 1,792,900 40,090 44,015

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 126,203,479 96,913,734 93,679,825 65,087,571

รวมสินทรัพย์ 145,836,487 118,443,554 95,234,775 67,379,056

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 55 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

2

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

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

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 15 3,891,623 1,554,533 3,576,763 1,000,962

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 8,315,470 8,952,709 405,215 468,124

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 - - 1,821,613 1,707,307

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี  15 9,920 7,475 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี  15 3,411,633 1,757,932 2,537,904 653,618

หุน้กูส่้วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 5,000,000 2,000,000 5,000,000 2,000,000

รายไดร้อตดับญัชีท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี   156,865 125,473 1,485 195

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 419,065 325,609 37,180 17,969

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,491,661 1,878,957 33,549 54,089

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 22,696,237 16,602,688 13,413,709 5,902,264

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 15 19,358 10,265 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 47,376,256 21,698,332 38,546,168 13,546,110

หุน้กู ้ 15 19,658,360 23,134,045 19,658,360 23,134,045

หน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 234,414 222,234 17,826 16,823

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,372,571 5,519,599 142,674 153,454

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,201,526 1,235,462 57,707 162,589

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 73,862,485 51,819,937 58,422,735 37,013,021

รวมหนีสิ้น 96,558,722 68,422,625 71,836,444 42,915,285

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 55 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

3

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

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

30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 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 4,618,914,291 หุน้ 

         มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

         (พ.ศ. 2560 : 4,621,828,347 หุน้

         มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 4,618,914 4,621,828 4,618,914 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 32,139,467 31,062,493 3,909,250 4,972,291

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (5,678,853) (3,936,391) (582,969) (580,570)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 46,663,106 47,328,594 23,398,331 24,463,771

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,614,659 2,692,335 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 49,277,765 50,020,929 23,398,331 24,463,771

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 145,836,487 118,443,554 95,234,775 67,379,056

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 55 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

4

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 6,305,778 5,482,604 133,173 120,807

รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 1,020,577 756,361 22,853 26,442

รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 5,435,448 5,380,813 - -

รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 1,004,963 907,788 - -

เงินปันผลรับ 371,908 - 254,602 146,933

ดอกเบ้ียรับ 123,038 145,161 665,893 456,569

รายไดอ่ื้น 724,006 547,195 191,165 11,636

รวมรายได้ 14,985,718 13,219,922 1,267,686 762,387

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 3,634,150 2,747,914 52,458 61,229

ตน้ทุนโดยตรงของธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 199,100 206,072 18,404 18,118

ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,576,175 1,569,741 - -

ตน้ทุนขายการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 554,501 525,855 - -

ค่าใชจ่้ายในการขาย 4,128,335 3,800,516 27,375 29,347

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,059,404 3,265,605 130,740 101,371

ตน้ทุนทางการเงิน 493,495 462,876 392,964 319,508

รวมค่าใช้จ่าย 13,645,160 12,578,579 621,941 529,573

กําไรจากการดาํเนินงาน 1,340,558 641,343 645,745 232,814

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 75,255 135,432 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,415,813 776,775 645,745 232,814

ภาษีเงินได้ (196,047) 2,734 (21,774) (2,760)

กําไรสําหรับงวด 1,219,766 779,509 623,971 230,054

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 55 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

5

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

   



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,205,291 736,792 623,971 230,054

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,475 42,717 - -

1,219,766 779,509 623,971 230,054

บาท บาท บาท บาท

กําไรต่อหุ้น 19

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.2609 0.1671 0.1351 0.0522

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.2609 0.1667 0.1351 0.0521

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 55 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

6

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

   



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรับงวด 1,219,766 779,509 623,971 230,054

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการจะถูกจัดประเภทใหม่ในงบกําไรขาดทุนภายหลัง

ผล(ขาดทุน)กาํไรจากการตีมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิจากภาษี (281,332) 73,511 (2,211) 671

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 396,696 85,412 - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 115,364 158,923 (2,211) 671

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,335,130 938,432 621,760 230,725

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,247,615 875,280 621,760 230,725

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 87,515 63,152 - -

1,335,130 938,432 621,760 230,725

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 55 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

7

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

   



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 13,569,569 11,497,919 301,891 263,102

รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรม 2,293,231 2,791,745 47,736 52,854

รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 11,116,399 11,023,801 - -

รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 2,124,880 1,858,123 - -

เงินปันผลรับ 371,908 - 254,602 255,732

ดอกเบ้ียรับ 241,013 240,022 1,239,687 819,549

รายไดอ่ื้น 17 1,188,973 963,356 140,600 23,491

รวมรายได้ 30,905,973 28,374,966 1,984,516 1,414,728

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 7,390,600 5,740,089 117,701 126,632

ตน้ทุนโดยตรงของธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 612,973 910,577 36,915 36,493

ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 3,263,733 3,259,773 - -

ตน้ทุนขายการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 1,189,133 1,082,839 - -

ค่าใชจ่้ายในการขาย 8,337,007 7,855,064 60,510 60,836

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,170,298 5,954,020 236,932 218,967

ตน้ทุนทางการเงิน 915,348 865,708 713,119 561,974

รวมค่าใช้จ่าย 27,879,092 25,668,070 1,165,177 1,004,902

กําไรจากการดาํเนินงาน 3,026,881 2,706,896 819,339 409,826

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 9 299,777 359,373 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 3,326,658 3,066,269 819,339 409,826

ภาษีเงินได้ 18 (341,289) (294,056) (34,834) (3,458)

กําไรสําหรับงวด 2,985,369 2,772,213 784,505 406,368

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 55 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

8

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

   



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกําไรสุทธิสําหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,924,520 2,661,247 784,505 406,368

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 60,849 110,966 - -

2,985,369 2,772,213 784,505 406,368

บาท บาท บาท บาท

กําไรต่อหุ้น 19

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.6332 0.6034 0.1698 0.0921

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.6332 0.6034 0.1698 0.0921

9

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 55 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

   



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรับงวด 2,985,369 2,772,213 784,505 406,368

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการจะถูกจัดประเภทใหม่ในงบกําไรขาดทุนภายหลัง

ผล(ขาดทุน)กาํไรจากการตีมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิจากภาษี (357,667) (220,178) (2,399) 1,482

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (607,441) (180,000) - -

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (965,108) (400,178) (2,399) 1,482

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,020,261 2,372,035 782,106 407,850

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,121,043 2,300,022 782,106 407,850

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (100,782) 72,013 - -

2,020,261 2,372,035 782,106 407,850

10

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 55 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

   



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ส่วนเกินทุน

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ส่วนตํ่าจาก จากการตีมูลค่า รวม

ซื้อหุ้นสามัญที่ออก การรวมกิจการ ส่วนตํ่าจากการ ยุติธรรมของ ส่วนปรับปรุง องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน โดยบริษัทย่อย ทุนสํารองตาม กําไรสะสมที่ยัง ภายใต้การ ลงทุนเพิม่ เงินลงทุนใน จากการแปลงค่า ของส่วน ผู้เป็นเจ้าของ ที่ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่หมดอายุแล้ว กฎหมาย ไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดยีวกัน ในบริษัทย่อย หลักทรัพย์เผื่อขาย งบการเงิน ของเจ้าของ 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

หุน้สามญัออกใหม่ 135 4,755 - - - - - - - - 4,890 31,493 36,383

การซื้อธุรกิจ - - - - - - - - - - - 8,930 8,930

ลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย - - - - - - (500,061) - - (500,061) (500,061) (699,123) (1,199,184)

เงินปันผลจ่าย 21 - - - - (1,543,586) - - - - - (1,543,586) (49,652) (1,593,238)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 2,661,247 - - (220,178) (141,047) (361,225) 2,300,022 72,013 2,372,035

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 4,410,503 7,644,349 104,789 464,179 28,308,343 (755,413) (900,303) (216,817) (1,396,640) (3,269,173) 37,662,990 2,758,762 40,421,752

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 55 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

11

ข้อมูลทางการเงินรวม (พนับาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

   



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ส่วนเกินทุน

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ส่วนตํ่าจาก จากการตีมูลค่า รวม

ซื้อหุ้นสามัญที่ออก การรวมกิจการ ส่วนตํ่าจากการ ยุติธรรมของ ส่วนปรับปรุง องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน โดยบริษัทย่อย ทุนสํารองตาม กําไรสะสม ภายใต้การ ลงทุนเพิม่ เงินลงทุนใน จากการแปลงค่า ของส่วน ผู้เป็นเจ้าของ ที่ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่หมดอายุแล้ว กฎหมาย ที่ยังไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดยีวกัน ในบริษัทย่อย หลักทรัพย์เผื่อขาย งบการเงิน ของเจ้าของ 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

หุน้สามญัออกใหม่ - - - - - - - - - - - 75,285 75,285

การซื้อธุรกิจ 23 - - - - - - - - - - - 159,199 159,199

ลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย - - - - - - (938,985) - - (938,985) (938,985) (12,425) (951,410)

เงินปันผลจ่าย 21 - - - - (1,847,546) - - - - - (1,847,546) (198,953) (2,046,499)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 2,924,520 - - (357,667) (445,810) (803,477) 2,121,043 (100,782) 2,020,261

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 4,618,914 15,014,610 104,789 464,179 32,139,467 (755,412) (1,829,244) (459,921) (2,634,276) (5,678,853) 46,663,106 2,614,659 49,277,765

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 55 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

12

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ข้อมูลทางการเงินรวม (พนับาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

   



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนตํ่าจาก ส่วนเกินทุนจาก

การรวมกิจการ การตีมูลค่ายุติธรรม รวม

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนสํารองตาม กําไรสะสม ภายใต้การ ของเงนิลงทุนใน องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ที่ยงัไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดยีวกัน 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

หุน้สามญัออกใหม่ 135 4,755 - - - - - 4,890

เงินปันผลจ่าย 21 - - - (1,543,586) - - - (1,543,586)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 406,368 - 1,482 1,482 407,850

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2560 4,410,503 7,618,697 464,179 3,405,441 (587,398) 3,900 (583,498) 15,315,322

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 55 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

13

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ (พนับาท)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนตํ่าจาก ส่วนเกินทุนจาก

การรวมกิจการ การตีมูลค่ายุติธรรม รวม

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนสํารองตาม กําไรสะสม ภายใต้การ ของเงนิลงทุนใน องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ที่ยงัไม่ได้จัดสรร ควบคุมเดยีวกัน 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

เงินปันผลจ่าย 21 - - - (1,847,546) - - - (1,847,546)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 784,505 - (2,399) (2,399) 782,106

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2561 4,618,914 14,988,957 464,179 3,909,250 (587,398) 4,429 (582,969) 23,398,331

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 55 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

14

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ (พนับาท)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 3,326,658 3,066,269 819,339 409,826
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 10 - 13 2,229,809 2,000,372 33,433 48,886
ตดัจาํหน่ายตน้ทุนการกูย้มื 15 8,272 3,815 - -
กาํไรจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนระยะสั้น 7 (25,665) - - -
กาํไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 23 (120,703) - - -
(กลบัรายการ)หน้ีสงสยัจะสูญ (38,364) (68,767) (232) 23
(กลบัรายการ)สินคา้คงเหลือเส่ือมสภาพ (4,532) 10,123 - -
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
   กิจการร่วมคา้ 9 (299,777) (359,373) - -
ดอกเบ้ียจ่าย 915,348 865,708 713,119 561,974
ดอกเบ้ียรับ (241,013) (240,022) (1,239,687) (819,549)
เงินปันผลรับ (371,908) - (254,602) (255,732)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน (238,369) 262,012 - -
ขาดทุน(กาํไร)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 721,266 (55,894) 432,320 81,151
ขาดทุน(กาํไร)จากการขายและตดัจาํหน่าย
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 88,432 33,335 51 (99)
ขาดทุนจากการขาย และตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
   และค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 10,531 5,238 - -
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 12,180 8,181 1,003 929

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,182,692) (354,170) (237,360) (104,579)
สินคา้คงเหลือ (1,246) (70,491) 756 263
ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย (156,118) 695,624 - -
ท่ีดินและโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา (80,799) - - -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (115,365) (90,197) 16,582 14,200
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (233,922) 164,510 3,829 819
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (799,653) (746,277) (62,062) (11,754)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (355,904) (586,048) (22,055) (1,760)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 237,448 119,250 655 619

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,283,914 4,663,198 205,089 (74,783)
จ่ายดอกเบ้ีย (926,569) (808,869) (713,966) (607,075)
ภาษีเงินไดจ่้าย (333,855) (449,234) (17,065) (9,008)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 2,023,490 3,405,095 (525,942) (690,866)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 (209,895) (568,076) (32,074,870) (11,089,560)
เงินสดรับจากการชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 414,288 320,856 3,953,790 -
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 168,178 2,091 (10) -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย (สุทธิจากเงินท่ีไดม้า) 23 (346,608) (278,213) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 7 (28,325,842) (2,044,983) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - (98,087) -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 (20,685) (64,117) (12,596) -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 9 (7,650) (84,968) - -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 7 1,669,055 2,635 10 -
ดอกเบ้ียรับ 205,914 219,840 1,239,687 819,549
รายไดเ้งินปันผล 243,704 269,677 254,602 255,732
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 (7,453) (6,223) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,017,576) (2,864,791) (13,243) (29,305)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 12, 13 (259,274) (190,198) (300) (46)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือขาย - 62,373 - -
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 82,457 20,788 - 378

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 920 - - 36,590

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (29,410,467) (5,203,309) (26,751,017) (10,006,662)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมข้ึน 6 - - 192,516 140,085
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12,382,488 6,796,162 12,257,877 6,593,738
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (10,112,308) (3,697,156) (9,745,741) (3,557,990)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 27,910,488 9,831,546 26,885,629 9,116,972
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 (1,181,495) (9,114,244) (916,728) (50,139)
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (9,060) 886 - -
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 15 1,000,000 - 1,000,000 -
เงินสดจ่ายคืนหุน้กู้ 15 (1,500,000) - (1,500,000) -
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัโดยการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ
ในหุน้สามญั - 4,890 - 4,890

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 21 (1,847,546) (1,543,586) (1,847,546) (1,543,586)
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (198,953) (49,652) - -
เงินสดจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
เพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,042,029) (1,291,009) - -

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
จากการชาํระค่าหุน้ในบริษทัยอ่ย 75,286 31,493 - -

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 25,476,871 969,330 26,326,007 10,703,970
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ (1,910,106) (828,884) (950,952) 6,442
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 5,291,560 4,305,175 1,079,134 101,512
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (25,072) (28,972) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 3,356,382 3,447,319 128,182 107,954

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3,406,249 3,531,552 128,182 107,954
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 15 (49,867) (84,233) - -

3,356,382 3,447,319 128,182 107,954

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 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 และท่ีดินและโครงการ
ระหวา่งการพฒันา โดยยงัไม่ชาํระเงิน 522,580              313,990 - -
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