
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,587,018 5,336,159 790,710 1,079,134

เงินลงทุนระยะสั้น 7 - 1,695,238 - -

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 9,928,661 8,261,569 1,563,470 1,121,136

สินคา้คงเหลือ 2,956,751 3,116,647 6,210 6,810

ท่ีดินและโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 1,882,235 1,886,564 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,274,282 1,233,643 72,744 84,405

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 20,628,947 21,529,820 2,433,134 2,291,485

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาระยะยาว 8 3,376,965 3,237,938 - -

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 7 43,148,024 29,940 28,459 28,555

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

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 7,183,718 7,087,166 2,779,663 2,767,067

เงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 9 2,830,846 3,542,425 - 5,484

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7 67 67 - -

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 5,676,875 6,174,383 97,875,649 55,931,483

ท่ีดินและโครงการระหวา่งการพฒันา 784,966 104,444 - -

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 10 1,223,813 1,189,713 - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 49,609,712 51,271,864 204,235 233,013

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 19,692,552 19,664,822 3,387 3,839

คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ 13 2,120,396 2,012,666 157 623

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 765,848 805,406 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,992,523 1,792,900 63,502 44,015

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 138,406,305 96,913,734 107,126,631 65,087,571

รวมสินทรัพย์ 159,035,252 118,443,554 109,559,765 67,379,056

กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

2

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะส้ัน

   จากสถาบนัการเงิน 15 5,634,171 1,554,533 5,440,810 1,000,962

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 8,971,141 8,952,709 454,462 468,124

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 - - 2,061,907 1,707,307

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี  15 8,972 7,475 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี  15 2,707,207 1,757,932 1,870,592 653,618

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

รายไดร้อตดับญัชีท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี   156,445 125,473 485 195

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 408,941 325,609 10,063 17,969

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,743,370 1,878,957 41,581 54,089

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 24,630,247 16,602,688 14,879,900 5,902,264

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 15 16,867 10,265 - -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 44,863,531 21,698,332 36,420,851 13,546,110

หุน้กู ้ 15 19,620,330 23,134,045 19,620,330 23,134,045

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 239,036 222,234 18,328 16,823

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,055,767 5,519,599 136,336 153,454

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,111,911 1,235,462 4,363 162,589

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 70,907,442 51,819,937 56,200,208 37,013,021

รวมหนีสิ้น 95,537,689 68,422,625 71,080,108 42,915,285

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

3

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 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 

         มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

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

         มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 4,618,914 4,621,828 4,618,914 4,621,828

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญัจาํนวน 4,618,914,291 หุน้ 

         มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 4,618,914 4,618,914 4,618,914 4,618,914

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 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 33,159,258 31,062,493 4,084,551 4,972,291

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (7,335,746) (3,936,391) (580,644) (580,570)

รวม 46,026,004 47,328,594 23,575,957 24,463,771

หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีลกัษณะคลา้ยทุน 22 14,903,700 - 14,903,700 -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 60,929,704 47,328,594 38,479,657 24,463,771

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,567,859 2,692,335 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 63,497,563 50,020,929 38,479,657 24,463,771

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 159,035,252 118,443,554 109,559,765 67,379,056

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

4

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

รายได้

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 7,525,189 6,481,259 136,699 136,821
รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัธุรกิจโรงแรม 1,023,632 859,272 27,018 29,582
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 5,456,878 5,346,639 - -
รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 1,050,126 1,034,297 - -
เงินปันผลรับ 84,479 38,847 8,784 12,256
ดอกเบ้ียรับ 123,362 114,451 855,939 494,091
รายไดอ่ื้น 514,980 321,169 10,110 11,356

รวมรายได้ 15,778,646 14,195,934 1,038,550 684,106

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 3,859,098 3,214,777 56,766 65,428
ตน้ทุนโดยตรงของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 232,990 224,535 15,539 19,615
ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,623,068 1,558,086 - -
ตน้ทุนขายการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 601,340 603,384 - -
ค่าใชจ่้ายในการขาย 4,249,901 4,107,046 50,127 3,346
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,261,473 2,696,728 169,613 124,970
ตน้ทุนทางการเงิน 694,108 430,016 582,496 335,574

รวมค่าใช้จ่าย 14,521,978 12,834,572 874,541 548,933

กําไรจากการดําเนินงาน 1,256,668 1,361,362 164,009 135,173
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 110,672 104,493 - -

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 1,367,340 1,465,855 164,009 135,173
ภาษีเงินได้ (284,330) (277,609) 11,292 (293)

กําไรสําหรับงวด 1,083,010 1,188,246 175,301 134,880

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

5

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

   



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกําไร

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,019,791 1,142,889 175,301 134,880

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 63,219 45,357 - -

1,083,010 1,188,246 175,301 134,880

บาท บาท บาท บาท

กําไรต่อหุ้น 19

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.2208 0.2590 0.0380 0.0306

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.2208 0.2580 0.0380 0.0304

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

6

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

   



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรับงวด 1,083,010 1,188,246 175,301 134,880

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   งบกําไรขาดทุนภายหลัง

ผล(ขาดทุน)กาํไรจากการตีมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (174,988) 190,053 2,325 1,349

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (1,568,898) (421,681) - -

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,743,886) (231,628) 2,325 1,349

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (660,876) 956,618 177,626 136,229

การแบ่งปัน(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (624,591) 938,157 177,626 136,229

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (36,285) 18,461 - -

(660,876) 956,618 177,626 136,229

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
7

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

รายได้

รายไดจ้ากกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 21,094,758 17,979,178 438,590 399,923
รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 3,316,863 3,651,017 74,754 82,436
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 16,573,277 16,370,440 - -
รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 3,175,006 2,892,420 - -
เงินปันผลรับ 456,387 38,847 263,386 267,988
ดอกเบ้ียรับ 364,375 354,473 2,095,626 1,313,640
รายไดอ่ื้น 17 1,703,953 1,315,851 144,085 34,847

รวมรายได้ 46,684,619 42,602,226 3,016,441 2,098,834

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนโดยตรงของกิจการโรงแรมและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 11,249,698 9,179,775 174,467 192,060
ตน้ทุนโดยตรงของธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโรงแรม 845,963 1,135,112 52,454 56,108
ตน้ทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 4,886,801 4,817,859 - -
ตน้ทุนขายการจดัจาํหน่ายและการผลิตสินคา้ 1,790,473 1,686,223 - -
ค่าใชจ่้ายในการขาย 12,586,908 11,962,110 110,637 64,182
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9,431,771 8,457,165 399,920 343,937
ตน้ทุนทางการเงิน 1,609,456 1,295,724 1,295,615 897,548

รวมค่าใช้จ่าย 42,401,070 38,533,968 2,033,093 1,553,835

กําไรจากการดําเนินงาน 4,283,549 4,068,258 983,348 544,999
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 9 410,449 463,866 - -

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 4,693,998 4,532,124 983,348 544,999
ภาษีเงินได้ (625,619) (571,665) (23,542) (3,751)

กําไรสําหรับงวด 4,068,379 3,960,459 959,806 541,248

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

8

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

   



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันกําไรสุทธิสําหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 3,944,311 3,804,136 959,806 541,248

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 124,068 156,323 - -

4,068,379 3,960,459 959,806 541,248

บาท บาท บาท บาท

กําไรต่อหุ้น 19

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.8539 0.8622 0.2078 0.1227

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.8539 0.8606 0.2078 0.1224

9

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

   



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

กาํไรสาํหรับงวด 4,068,379 3,960,459 959,806 541,248

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
   งบกําไรขาดทุนภายหลัง
ผล(ขาดทุน)กาํไรจากการตีมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน
   ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (532,655) (30,125) (74) 2,831
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (2,176,339) (601,681) - -

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (2,708,994) (631,806) (74) 2,831

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,359,385 3,328,653 959,732 544,079

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,496,452 3,238,179 959,732 544,079
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (137,067) 90,474 - -

1,359,385 3,328,653 959,732 544,079

10

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ใบสําคญัแสดง ส่วนเกินทุน
สิทธิซื้อ ส่วนตํา่จาก จากการตมีูลค่า ส่วนปรับปรุง รวม

หุ้นสามัญที่ออก การรวมกิจการ ส่วนตํา่จาก ยุตธิรรมของ จากการ องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ทุนที่ออก ส่วนเกิน โดยบริษัทย่อย ทุนสํารอง กําไรสะสมที่ยงั ภายใต้การ การลงทุนเพิม่ เงนิลงทุนใน แปลงค่า ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ที่ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ที่หมดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จดัสรร ควบคุมเดยีวกัน ในบริษัทย่อย หลักทรัพย์เผื่อขาย งบการเงนิ 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

หุน้สามญัออกใหม่ 6,043 213,705 - - - - - - - - 219,748 122,911 342,659
การซื้อธุรกิจ - - - - - - - - - - - 8,930 8,930
การลงทุนเพิม่ในบริษทัยอ่ย - - - - - - (490,100) - - (490,100) (490,100) (695,582) (1,185,682)
เงินปันผลจ่าย 21 - - - - (1,543,586) - - - - - (1,543,586) (72,490) (1,616,076)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 3,804,136 - - (30,125) (535,832) (565,957) 3,238,179 90,474 3,328,653

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 4,416,411 7,853,299 104,789 464,179 29,451,232 (755,413) (890,342) (26,764) (1,791,425) (3,463,944) 38,825,966 2,849,344 41,675,310

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

11

ข้อมูลทางการเงนิรวม (พนับาท)
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

ใบสําคญัแสดง ส่วนเกินทุน
สิทธิซื้อ ส่วนตํ่าจาก จากการตีมูลค่า ส่วนปรับปรุง รวม

หุ้นสามญัทีอ่อก การรวมกิจการ ส่วนตํ่าจาก ยุติธรรมของ จากการ องค์ประกอบอื่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน โดยบริษทัย่อย ทุนสํารอง กําไรสะสมทีย่งั ภายใต้การ การลงทุนเพิม่ เงนิลงทุนใน แปลงค่า ของส่วนของ ทีม่ลีักษณะ ผู้เป็นเจ้าของ ทีไ่ม่มอีํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทีห่มดอายุแล้ว ตามกฎหมาย ไม่ได้จดัสรร ควบคุมเดยีวกัน ในบริษทัย่อย หลักทรัพย์เผื่อขาย งบการเงนิ เจ้าของ คล้ายทุน ของบริษทัใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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 24 - - - - - - - - - - - - 159,199 159,199
การลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ย - - - - - - (951,496) - - (951,496) - (951,496) (12,425) (963,921)
เงินปันผลจ่าย 21 - - - - (1,847,546) - - - - - - (1,847,546) (209,468) (2,057,014)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 3,944,311 - - (532,655) (1,915,204) (2,447,859) - 1,496,452 (137,067) 1,359,385
การออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน 22 - - - - - - - - - - 14,903,700 14,903,700 - 14,903,700

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 4,618,914 15,014,610 104,789 464,179 33,159,258 (755,412) (1,841,755) (634,909) (4,103,670) (7,335,746) 14,903,700 60,929,704 2,567,859 63,497,563

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

12

ข้อมูลทางการเงนิรวม (พนับาท)
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนตํ่าจาก การตีมูลค่ายุติธรรม รวม

กําไรสะสม การรวมกิจการ ของเงินลงทุน องค์ประกอบอื่น

ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน ทุนสํารอง ทีย่งัไม่ได้ ภายใต้การ ในหลักทรัพย์ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร ควบคุมเดียวกัน เผื่อขาย เจ้าของ 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 6,043 213,705 - - - - - 219,748

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 541,248 - 2,831 2,831 544,079

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560 4,416,411 7,827,647 464,179 3,540,321 (587,398) 5,249 (582,149) 15,666,409

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

13

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ



บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนตํา่จาก การตมีูลค่ายุตธิรรม รวม

กําไรสะสม การรวมกิจการ ของเงนิลงทุน องค์ประกอบอื่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน ทุนสํารอง ทีย่งัไม่ได้ ภายใต้การ ในหลักทรัพย์ ของส่วนของ ทีม่ีลักษณะ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ควบคุมเดยีวกัน เผื่อขาย เจ้าของ คล้ายทุน 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

หุน้สามญัออกใหม่ - - - - - - - - -

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 959,806 - (74) (74) - 959,732

การออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิที่มีลกัษณะคลา้ยทุน 22 - - - - - - - 14,903,700 14,903,700

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 4,618,914 14,988,957 464,179 4,084,551 (587,398) 6,754 (580,644) 14,903,700 38,479,657

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 18 ถึง 60 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

14

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ (พนับาท)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ



บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 4,693,998 4,532,124 983,348 544,999
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 10 - 13 3,358,973 3,047,286 46,566 75,869
ตดัจาํหน่ายตน้ทุนการกูย้มื 15 63,412 5,936 53,252 -
กาํไรจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนระยะสั้น 7 (25,665) - - -
กาํไรจากการซ้ือธุรกิจในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม 24 (120,703) - - -
(กลบัรายการ) หน้ีสงสยัจะสูญ (171,914) (115,675) (186) 39
(กลบัรายการ) ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (8,187) 2,773 - -
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 9 (410,449) (463,866) - -
ดอกเบ้ียจ่าย 1,609,456 1,295,724 1,295,615 897,548
ดอกเบ้ียรับ (364,375) (354,473) (2,095,626) (1,313,640)
เงินปันผลรับ (456,387) (38,847) (263,386) (267,988)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงิน 163,301 (18,519) - -
(กาํไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน (677,843) (147,758) 339,144 (81,444)
ขาดทุน(กาํไร)จากการขายและตดัจาํหน่าย
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 72,294 126,856 125 (700)
ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
   และค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 12,025 6,266 - -
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 13,821 25,431 1,505 1,394

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,664,342) (1,488,755) (442,148) (247,934)
สินคา้คงเหลือ 181,496 (5,162) 600 (259)
ท่ีดินและโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 2,914 755,543 - -
ท่ีดินและโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา (513,278) - - -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (225,826) 111,440 5,828 16,982
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (51,739) 494,384 (19,370) 995
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (627,413) (192,361) (41,753) (46,283)
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (104,615) (404,341) (15,117) (18,866)
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 200,827 (169,157) 310 493

เงนิสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 4,949,781 7,004,849 (151,293) (438,795)
จ่ายดอกเบ้ีย (1,689,193) (1,323,967) (1,363,824) (918,543)
ภาษีเงินไดจ่้าย (590,502) (876,227) (39,810) (13,279)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 2,670,086 4,804,655 (1,554,927) (1,370,617)
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 (274,227) (731,362) (49,265,305) (11,532,585)
เงินสดรับจากการชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 673,137 321,783 6,409,729 -

179,583 2,880 (10) (570)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย (สุทธิจากเงินท่ีไดม้า) 24 (522,627) (264,981) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 7 (44,067,640) (2,044,983) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - (98,087) -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 (21,952) (62,505) (12,596) -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 9 (157,993) (189,401) - -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 7 1,669,055 2,635 10 -
ลดเงินลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 9 1,049,434 - 5,484 -
ดอกเบ้ียรับ 364,373 307,217 2,095,626 1,313,640
รายไดเ้งินปันผล 716,334 343,627 263,386 267,988
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 (129,993) (31,164) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,730,241) (4,434,455) (16,812) (26,894)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 12, 13 (358,768) (229,707) (300) (589)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือขาย - 50,509 - -
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 192,727 24,848 - 887

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
และค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 12, 13 7,566 2,948 - 36,590

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (44,411,232) (6,932,111) (40,618,875) (9,941,533)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 6 - - 443,582 (182,880)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 38,946,718 9,006,298 38,825,775 8,935,204
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (34,765,933) (7,057,126) (34,349,328) (7,057,126)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 44,337,189 10,003,739 43,180,754 9,165,187
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 (19,205,489) (9,265,089) (18,867,859) (50,139)
เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (11,598) (1,321) - -
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 15 1,000,000 3,689,830 1,000,000 3,689,830
เงินสดจ่ายคืนหุน้กู้ 15 (1,500,000) (1,800,000) (1,500,000) (1,800,000)
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัโดยการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิในหุน้สามญั - 219,748 - 219,748
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 21 (1,847,546) (1,543,586) (1,847,546) (1,543,586)
เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (209,468) (72,490) - -
เงินสดท่ีไดรั้บจากการออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทุน 22 15,000,000 - 15,000,000 -
เงินสดจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 (1,029,604) (1,183,465) - -
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนวจควบคุมจากการชาํระหุน้ในบริษทัยอ่ย 75,286 122,911 - -

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 40,789,555 2,119,449 41,885,378 11,376,238
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เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ (951,591) (8,007) (288,424) 64,088
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 5,291,560 4,305,176 1,079,134 101,512
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 235,827 (42,993) - -

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 4,575,796 4,254,176 790,710 165,600

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัท่ี 30 กันยายน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 4,587,018 4,304,618 790,710 165,600
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 15 (11,222) (50,442) - -

4,575,796 4,254,176 790,710 165,600

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 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 และท่ีดินและโครงการระหวา่ง
การพฒันา โดยยงัไม่ชาํระเงิน 942,008 297,246 - -
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