
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 1,349,172,033 1,146,787,083 716,605,579 781,459,456

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 8 485,804,789 695,707,782 21,479,300 29,891,693

ลูกหนี้บริษัทที่เก่ียวของกัน 14 48,569,438 98,788,466 403,715,511 423,790,024

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 9 606,431,096 514,590,225 5,333,478 4,477,256

ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย - สุทธิ 10 382,644,664 605,887,626 - -

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 11 1,480,544,450 1,472,318,883 642,130,852 808,573,592

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,353,166,470 4,534,080,065 1,789,264,720 2,048,192,021

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เก่ียวของกัน 14 410,031,083 491,009,000 7,406,141,167 4,782,104,460

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา 12 1,241,628,509 240,399,352 5,898,518,875 6,280,755,536

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 13 833,236,098 1,309,926,548 487,237,340 617,040,850

ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา 15 1,545,986,044 1,627,016,343 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 16 11,141,888,138 9,103,687,036 475,701,179 454,845,259

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 17 4,401,701,997 3,032,944,742 21,052,287 6,853,935

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 18 1,136,844,554 940,647,560 35,266,234 45,890,752

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 20,711,316,423 16,745,630,581 14,323,917,082 12,187,490,792

รวมสินทรัพย 25,064,482,893 21,279,710,646 16,113,181,802 14,235,682,813

กรรมการ  _____________________________________  กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 96 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบดุล (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

   สถาบันการเงิน 19 683,380,916 561,513,916 - 1,316

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เก่ียวของกัน 14 - - 703,956,347 1,416,393,789

เจาหนี้การคา 849,314,869 708,941,745 8,086,620 6,138,132

เจาหนี้และเงินทดรองจากบริษัทที่เก่ียวของกัน 14 2,419,109 8,129,159 13,960,075 38,102,608

เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ่งป  21 411,022,408 476,859,468 120,000,000 120,000,000

หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 22 550,000,000 275,000,000 550,000,000 275,000,000

รายไดรอตัดบัญชีที่ถึงกําหนดรับรูภายในหนึ่งป   27,294,507 8,232,307 - -

ภาษีเงินไดคางจาย 320,730,688 283,223,112 145,222 -

คาใชจายคางจาย 763,569,184 818,031,822 190,027,607 184,372,994

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 20 1,277,718,539 1,033,911,109 49,286,760 51,847,772

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,885,450,220 4,173,842,638 1,635,462,631 2,091,856,611

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 21 1,281,370,070 1,296,731,717 300,000,000 420,000,000

หุนกู 22 6,175,000,000 5,725,000,000 6,175,000,000 5,725,000,000

สวนไดเสียที่เกินเงินลงทุนในบริษัทรวม 12 - 49,353,154 - -

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 23 319,367,390 326,732,353 2,413,829 2,493,805

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 7,775,737,460 7,397,817,224 6,477,413,829 6,147,493,805

รวมหนี้สิน 12,661,187,680 11,571,659,862 8,112,876,460 8,239,350,416

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 96 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบดุล (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 24

   ทุนจดทะเบียน

      หุนบุริมสิทธิ - 63,520,000 - 63,520,000

      หุนสามัญ 3,689,623,229 3,275,302,335 3,689,623,229 3,275,302,335

   ทุนที่ออกและชําระแลว

      หุนบุริมสิทธิ - 63,520,000 - 63,520,000

      หุนสามัญ 3,614,264,065 2,958,216,453 3,614,264,065 2,958,216,453

สวนเกินมูลคาหุน 24

      หุนบุริมสิทธิ - 181,981,000 - 181,981,000

      หุนสามัญ 3,040,085,741 1,600,410,579 3,014,433,365 1,574,758,203

หุนของบริษัทที่ถือโดยบริษัทยอย (370,978,560) (244,651,840) - -

เงินรับลวงหนาคาหุน - 1,802,514 - 1,802,514

ใบสาํคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่ออก

   โดยบริษัทยอยที่หมดอายุแลว 104,788,723 104,788,723 - -

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม

   ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย (12,305,745) 520,515,385 (130,554,806) 55,009,370

สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงิน

   ที่เปนเงินตราตางประเทศ (126,687,406) (36,158,689) - -

กําไรสะสม

    จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 26 347,774,113 289,574,113 347,774,113 289,574,113

    ยังไมไดจัดสรร 5,181,969,956 3,760,011,730 1,154,388,605 871,470,744

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 11,778,910,887 9,200,009,968 8,000,305,342 5,996,332,397

สวนของผูถือหุนสวนนอย 624,384,326 508,040,816 - -

รวมสวนของผูถือหุน 12,403,295,213 9,708,050,784 8,000,305,342 5,996,332,397

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 25,064,482,893 21,279,710,646 16,113,181,802 14,235,682,813

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 96 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได 14

รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรม 5,338,552,540 5,394,443,522 513,024,788 513,070,104
รายไดคาเชาจากกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 466,061,162 434,077,412 - -
รายไดจากกิจการบันเทิง 34 108,484,031 103,176,253 40,504,869 -
รายไดจากกิจการสปา 358,230,550 384,417,230 - -
รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 8,135,977,125 6,405,010,397 - -
รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 591,133,964 227,503,000 - -
รายไดจากการบริหารจัดการ 547,250,296 412,865,017 180,093,745 165,888,533
รายไดจากการใหสิทธิแฟรนชายส 268,342,559 176,377,049 - -
เงินปนผลรับ 43,551,592 39,704,573 1,098,658,033 1,202,876,637
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา-สุทธิ 12 ข) 115,649,039 55,879,825 - -
รายไดอื่น 541,725,494 395,799,027 541,649,324 387,062,647

รวมรายได 16,514,958,352 14,029,253,305 2,373,930,759 2,268,897,921

คาใชจาย 14

ตนทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม 1,778,684,885 1,756,258,897 142,489,747 147,738,817
ตนทุนโดยตรงของกิจการศูนยการคาและ
   อสังหาริมทรัพย 111,114,087 111,140,620 - -
ตนทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง 14,138,363 15,556,841 16,951,648 -
ตนทุนโดยตรงของกิจการสปา 166,177,657 181,260,603 - -
ตนทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม 2,990,294,007 2,372,818,218 - -
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 232,298,543 121,227,398 - -
คาใชจายในการขายและบริหาร 6,910,970,088 5,712,102,792 607,856,755 598,356,145
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,378,407,133 1,295,463,227 72,967,959 58,491,509

รวมคาใชจาย 13,582,084,763 11,565,828,596 840,266,109 804,586,471

กําไรกอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 27 2,932,873,589 2,463,424,709 1,533,664,650 1,464,311,450
ดอกเบี้ยจาย (378,434,140) (315,432,003) (355,012,574) (300,199,812)
ภาษีเงินได 28 (576,915,202) (493,922,682) (16,349,211) (9,165,423)

กําไรสุทธิสําหรับป 1,977,524,247 1,654,070,024 1,162,302,865 1,154,946,215

การแบงปนกําไรสุทธิสําหรับป
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 1,900,606,044 1,610,770,502 1,162,302,865 1,154,946,215
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 76,918,203 43,299,522 - -

1,977,524,247 1,654,070,024 1,162,302,865 1,154,946,215

บาท บาท บาท บาท
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 29
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.5654 0.5139 0.3457 0.3685
กําไรตอหุนปรับลด 0.5608 0.4874 0.3430 0.3495

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 96 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

ใบสําคัญแสดง สวนเกินทุน

สิทธิซื้อหุนสามัญ จากการตีมูลคา สวนปรับปรุง กําไร

ทุน หุนของบริษัท ที่ออกโดย ยุติธรรมของ จากการ สะสม สวนของ

ที่ออกและ สวนเกิน ที่ถือโดย เงินรับลวงหนา บริษัทยอย เงินลงทุนใน แปลงคา สํารองตาม ที่ยังไมได ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน บริษัทยอย คาหุน ที่หมดอายุแลว หลักทรัพยเผื่อขาย งบการเงิน กฎหมาย จัดสรร สวนนอย รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 3,021,736,453 1,782,391,579 (244,651,840) 1,802,514 104,788,723 520,515,385 (36,158,689) 289,574,113 3,760,011,730 508,040,816 9,708,050,784

การปรับปรุงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 5.2 - - - - - - - - 351,802,317 - 351,802,317

หุนสามัญออกใหม 24, 25 264,053,915 1,257,694,162 - (1,802,514) - - - - - - 1,519,945,563

หุนของบริษัทที่ถือโดยบริษัทยอย (106,752,774) (106,752,774)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - - (90,528,717) - - - (90,528,717)

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - - - (532,821,130) - - - (1,148,910) (533,970,040)

กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - - - - 1,900,606,044 76,918,203 1,977,524,247

สํารองตามกฎหมาย 26 - - - - - - - 58,200,000 (58,200,000) - -

หุนปนผล 30 328,473,697 - (19,573,946) - - - - - (308,899,751) - -

เงินปนผลจาย 30 - - - - - - - - (463,350,384) (16,004,853) (479,355,237)

ผูถือหุนสวนนอย - เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - - - - - - 59,323,665 59,323,665

ผูถือหุนสวนนอย - ลดลงเนื่องจากการลงทุนเพิ่มของกลุม - - - - - - - - - (2,744,595) (2,744,595)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2551 3,614,264,065 3,040,085,741 (370,978,560) - 104,788,723 (12,305,745) (126,687,406) 347,774,113 5,181,969,956 624,384,326 12,403,295,213

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 96 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

งบการเงินรวม (บาท)



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

ใบสําคัญแสดง สวนเกินทุน

สิทธิซื้อหุนสามัญ จากการตีมูลคา สวนปรับปรุง กําไร

ทุน หุนของบริษัท ที่ออกโดย ยุติธรรมของ จากการ สะสม สวนของ

ที่ออกและ สวนเกิน ที่ถือโดย เงินรับลวงหนา บริษัทยอย เงินลงทุนใน แปลงคา สํารองตาม ที่ยังไมได ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน บริษัทยอย คาหุน ที่หมดอายุแลว หลักทรัพยเผื่อขาย งบการเงิน กฎหมาย จัดสรร สวนนอย รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 2,958,104,081 1,541,772,164 (244,651,840) 77,899,700 104,788,723 291,944,771 (12,656,132) 231,834,113 2,628,915,265 546,301,696 8,124,252,541

หุนสามัญออกใหม 24, 25 63,632,372 240,619,415 - (77,899,700) - - - - - - 226,352,087

เงินรับลวงหนาคาหุนเพิ่มขึ้น - - - 1,802,514 - - - - - - 1,802,514

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - - (23,502,557) - - - (23,502,557)

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - - - 228,570,614 - - - 740,156 229,310,770

กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - - - - 1,610,770,502 43,299,522 1,654,070,024

สํารองตามกฎหมาย 26 - - - - - - - 57,740,000 (57,740,000) - -

เงินปนผลจาย 30 - - - - - - - - (421,934,037) (13,852,315) (435,786,352)

ผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอยลดลงเนื่องจาก 

การลงทุนเพิ่มของกลุม - - - - - - - - - (68,448,243) (68,448,243)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 3,021,736,453 1,782,391,579 (244,651,840) 1,802,514 104,788,723 520,515,385 (36,158,689) 289,574,113 3,760,011,730 508,040,816 9,708,050,784

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 96 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

งบการเงินรวม (บาท)



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

สวนเกินทุน

จากการตีมูลคา

ยุติธรรมของ

ทุนที่ออกและ สวนเกิน เงินรับลวงหนา เงินลงทุนใน สํารองตาม กําไรสะสม

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน คาหุน หลักทรัพยเผื่อขาย กฎหมาย ที่ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 3,021,736,453 1,756,739,203 1,802,514 55,009,370 289,574,113 871,470,744 5,996,332,397

หุนสามัญออกใหม 24, 25 264,053,915 1,257,694,162 (1,802,514) - - - 1,519,945,563

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - (185,564,176) - - (185,564,176)

กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - 1,162,302,865 1,162,302,865

สํารองตามกฎหมาย 26 - - - - 58,200,000 (58,200,000) -

หุนปนผล 30 328,473,697 - - - - (328,473,697) -

เงินปนผลจาย 30 - - - - - (492,711,307) (492,711,307)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2551 3,614,264,065 3,014,433,365 - (130,554,806) 347,774,113 1,154,388,605 8,000,305,342

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 96 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

สวนเกินทุน

จากการตีมูลคา

ยุติธรรมของ

ทุนที่ออกและ สวนเกิน เงินรับลวงหนา เงินลงทุนใน สํารองตาม กําไรสะสม

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน คาหุน หลักทรัพยเผื่อขาย กฎหมาย ที่ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 2,958,104,081 1,516,119,788 77,899,700 46,023,436 231,834,113 222,886,213 5,052,867,331

หุนสามัญออกใหม 24, 25 63,632,372 240,619,415 (77,899,700) - - - 226,352,087

เงินรับลวงหนาคาหุนเพิ่มขึ้น - - 1,802,514 - - - 1,802,514

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - 8,985,934 - - 8,985,934

กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - 1,154,946,215 1,154,946,215

สํารองตามกฎหมาย 26 - - - - 57,740,000 (57,740,000) -

เงินปนผลจาย 30 - - - - - (448,621,684) (448,621,684)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 3,021,736,453 1,756,739,203 1,802,514 55,009,370 289,574,113 871,470,744 5,996,332,397

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 96 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 2,554,439,449 2,147,992,706 1,178,652,076 1,164,111,638

รายการปรับปรุง 

   คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 27 1,378,407,133 1,295,463,227 72,967,959 58,491,509

   ตัดจําหนายสินทรัพยอ่ืน 10,001,291 12,208,397 5,265,834 7,540,505

   ตัดจําหนายลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (6,782,492) 2,429,598 164,530 (1,280,291)

   รับรูรายไดรับลวงหนา (38,643,673) (26,179,920) - -

   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา-สุทธิ 12 ข) (115,649,039) (55,879,825) - -

   คาใชจายดอกเบ้ีย 378,434,140 315,432,003 355,012,574 300,199,812

   รายไดดอกเบ้ีย (81,121,137) (110,226,970) (413,597,985) (316,651,612)

   เงินปนผลรับ (43,551,592) (39,704,573) (1,098,658,033) (1,202,876,637)

   กําไรจากการลดทุนในเงินลงทุนในบริษัทยอย - - (44,686,093) -

   กําไรจากการตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนระยะส้ัน (10,056) (11,480) - -

   (กําไร)ขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปลี่ยน (77,439,775) 11,639,167 - -

   ตัดจําหนาย การดอยคาและขาดทุนจากการจําหนาย

      ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 104,151,759 71,047,087 3,863,544 8,992,412

   คาตัดจําหนายและสํารองสินคาเส่ือมสภาพ 10,361,000 (3,452,751) - -

   คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาว - 1,950,350 - -

   คาเผื่อการดอยคาและตัดจําหนายสินทรัพยอ่ืนและหนี้สินอ่ืน (1,008,097) (1,003,501) - -

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

   ลูกหนี้การคา 210,120,281 (148,587,563) 9,042,658 9,149,395

   สินคาคงเหลือ (94,267,092) (91,254,212) (105,756) (716,211)

   ท่ีดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย 235,647,123 (412,539,238) - -

   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 8,019,146 (263,558,817) (10,255,141) (9,528,617)

   เจาหนี้การคา (7,838,498) (32,294,950) 1,948,488 (709,212)

   คาใชจายคางจาย (12,039,918) 160,095,983 28,785,344 31,655,879

   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (148,894,902) 173,249,125 (1,845,275) 5,388,657

   รายไดรับลวงหนา 44,026,493 54,786,992 - -

   หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 6,350,417 2,324,918 (79,975) (6,150,707)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,312,711,961 3,063,925,753 86,474,749 47,616,520

    การจายดอกเบ้ีย (384,603,668) (294,230,360) (378,418,054) (279,019,824)

    การจายภาษีเงินได (539,700,376) (405,630,720) (16,203,211) (9,449,690)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,388,407,917 2,364,064,673 (308,146,516) (240,852,994)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 96 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินใหกูยืมและลูกหนี้บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน(เพิ่มข้ึน)ลดลง 66,209,282 (40,063,876) (2,603,961,394) (1,622,455,748)

ลูกหนี้เงินใหกูยืมแกบริษัทอ่ืน(เพิ่มข้ึน)ลดลง 179,376,213 (426,365,806) 179,376,213 (426,365,806)

เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทยอยและบริษัทรวม (313,609,872) (90,309,673) (10,540,000) (134,450,929)

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทยอย 12 ก) - - 437,474,550 43,621,004

ดอกเบ้ียรับ 105,015,718 110,226,970 412,996,664 316,651,612

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย บริษัทรวม

   บริษัทท่ีเกี่ยวของกันและบริษัทอ่ืน 155,461,518 285,204,573 1,098,658,033 1,202,876,637

เงนิสดจายลวงหนาสําหรับเงินลงทุน - (87,943,800) - -

เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (55,760,666) (108,682,110) (55,760,666) (64,722,663)

เงินสดจายสุทธิจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย 12 ก) (837,430,557) (150,546,092) - -

เงินสดจายสุทธิจากการซ้ือเงินลงทุนในกิจการรวมคา (597,704,766) - - -

เงินสดจายเพื่อซ้ือท่ีดินและโครงการระหวางการพัฒนา (1,967,881,773) (870,047,701) - -

เงินรับจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 24,576,100 13,651,541 799,393 -

เงินสดจายเพื่อซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (43,415,829) (44,623,406) (6,661,697) -

เงินสดจายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (1,427,044,895) (1,272,063,877) (49,610,777) (73,075,799)

เงินสดจายสุทธิเพื่อการรับโอนกิจการท้ังหมดจากบริษัทยอย 34 - - (24,608,409) -

เงินสดจายสําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (187,354,086) (79,431,811) (8,984,081) (26,548,051)

เงินสดสุทธิ(ใชไป)สําหรับกิจกรรมลงทุน (4,899,563,613) (2,760,995,068) (630,822,171) (784,469,743)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะส้ัน เจาหนี้และเงินทดรองจาก

   บริษัทท่ีเกี่ยวของกันเพิ่มข้ึน(ลดลง) 2,845,607 4,331,058 (758,118,130) 447,218,833

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ัน 2,731,660,400 6,838,196,600 - 5,627,000,000

เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ัน (2,670,044,000) (7,532,887,600) - (6,532,000,000)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 654,400,000 - - -

เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 21 (673,859,459) (495,599,892) (120,000,000) (60,000,000)

เงินสดรับจากการออกหุนกู 22 1,000,000,000 3,900,000,000 1,000,000,000 3,900,000,000

เงินสดจายเพื่อชําระคืนหุนกู 22 (275,000,000) (1,456,250,000) (275,000,000) (1,456,250,000)

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 24 1,413,192,789 226,352,087 1,519,945,563 226,352,087

เงินสดรับจากเงินรับลวงหนาคาหุน - 1,802,514 - 1,802,514

เงินปนผลจาย 30 (479,355,237) (435,786,352) (492,711,307) (448,621,684)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,703,840,100 1,050,158,415 874,116,126 1,705,501,750

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 96 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

11

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 192,684,404 653,228,020 (64,852,561) 680,179,013

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 1,146,785,767 501,348,416 781,458,140 101,279,127

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 9,236,046 (7,790,669) - -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 1,348,706,217 1,146,785,767 716,605,579 781,458,140

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 1,349,172,033 1,146,787,083 716,605,579 781,459,456

เงินเบิกเกินบัญชี 19 (465,816) (1,316) - (1,316)

1,348,706,217 1,146,785,767 716,605,579 781,458,140

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีไมใชเงินสด

รายการท่ีไมใชเงินสดท่ีมีสาระสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 ประกอบดวย :

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

บาท บาท บาท บาท

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และท่ีดินและโครงการระหวาง

   การพัฒนา โดยยังไมชําระเงิน 316,326,595 306,159,536 15,335,809 17,208,420

เจาหนี้จากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 294,090,330 - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 96 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

   


