
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบดุล

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 451,639 333,732 16,917 9,552

เงินลงทุนระยะส้ัน 681,046 249,809 530,044 -

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 437,251 504,657 35,430 35,745

ลูกหนี้บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 3 32,367 15,455 126,036 108,148

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 344,580 340,125 3,724 3,345

ลูกหนี้อื่น 83,764 74,776 2,312 3,352

คาใชจายจายลวงหนา 102,341 71,400 6,048 4,698

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 195,989 203,557 3,948 1,323

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,328,977 1,793,511 724,459 166,163

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินจายลวงหนาคาหุนในบริษัทที่เก่ียวของกัน 1,747 2,465 - -

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เก่ียวของกัน 3 382,717 376,249 2,670,752 2,689,399

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 4 343,930 301,954 8,471,087 8,088,929

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 5 323,623 295,792 17 40,857

ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา 783,725 858,963 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 6 10,303,594 10,198,990 462,935 474,116

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 7 1,273,597 1,280,602 - -

เงินมัดจํา 174,252 173,522 3,611 3,611

สินทรัพยอื่น 172,329 163,092 18,459 19,769

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 13,759,514 13,651,629 11,626,861 11,316,681

รวมสินทรัพย 16,088,491 15,445,140 12,351,320 11,482,844

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

กรรมการ     ____________________________________________________        กรรมการ      ______________________________________________

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หน้ีสนิและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน

จากสถาบันการเงิน 173,713 768,583 38,854 654,792

เจาหนี้การคา 627,330 638,220 7,775 10,473

เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป  8 412,860 482,900 - 54,040

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสวนที่

ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 20,065 22,382 - -

รายไดรับลวงหนาท่ีถึงกําหนดรับรูภายในหน่ึงป   16,843 22,442 - -

หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 9 212,500 212,500 212,500 212,500

เจาหนี้และเงินทดรองจากบริษัทที่เก่ียวของกัน 3 4,310 4,104 16,269 12,502

เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทที่เก่ียวของกัน 3 - - 1,122,019 1,012,044

ภาษีเงินไดคางจาย 286,050 167,332 8,226 465

คาใชจายคางจาย 558,548 619,499 108,340 115,668

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 529,196 549,648 30,814 33,684

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,841,415 3,487,610 1,544,797 2,106,168

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 8 2,034,694 2,143,199 292,000 292,000

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 3,651 4,073 - -

หุนกู 9 3,450,000 3,556,250 3,450,000 3,556,250

สวนไดเสียที่เกินเงินลงทุนในบริษัทยอย 4 - - 67,758 82,351

รายไดรับลวงหนา 162,781 165,326 4,367 3,704

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 154,486 150,131 3,077 3,009

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 5,805,612 6,018,979 3,817,202 3,937,314

รวมหนี้สิน 8,647,027 9,506,589 5,361,999 6,043,482

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 10

ทุนจดทะเบียน

   หุนบุริมสิทธิ 63,520 200,000 63,520 200,000

   หุนสามัญ 3,311,363 3,097,854 3,311,363 3,097,854

ทุนที่ออกและชําระแลว

   หุนบุริมสิทธิ 63,520 63,520 63,520 63,520

   หุนสามัญ 2,860,613 2,670,136 2,860,613 2,670,136

สวนเกินมูลคาหุน 10

   หุนบุริมสิทธิ 181,981 181,981 181,981 181,981

   หุนสามัญ 1,232,106 333,930 1,226,165 327,989

หุนสามัญซื้อคืน (244,652) (179,601) (15,163) (15,163)

เงินรับลวงหนาคาหุน 6,392 - 6,392 -

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่ออก

โดยบริษัทยอยที่หมดอายแุลว 104,789 104,789 104,789 104,789

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม 203,940 155,746 203,940 155,746

สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงิน

ที่เปนเงินตราตางประเทศ 10,923 24,535 10,923 24,535

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 167,829 167,829 167,829 167,829

ยังไมไดจัดสรร 2,178,332 1,758,000 2,178,332 1,758,000

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 6,765,773 5,280,865 6,989,321 5,439,362

สวนของผูถือหุนสวนนอย 675,691 657,686 - -

รวมสวนของผูถือหุน 7,441,464 5,938,551 6,989,321 5,439,362

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 16,088,491 15,445,140 12,351,320 11,482,844

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได
รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรม 1,335,278 1,164,288 138,851 125,825
รายไดคาเชาจากกิจการศูนยการคา
และอสังหาริมทรัพย 102,626 90,524 - -

รายไดจากกิจการบันเทิง 24,446 21,825 - -
รายไดจากกิจการสปา 100,851 69,710 - -
รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,448,431 1,199,012 - -
รายไดจากการจัดการโรงแรมและธุรกิจบันเทิง 4,433 2,674 25,121 22,379
รายไดจากการใหสิทธิแฟรนชายส 34,521 27,951 - -
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น 22 313 -
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 46,908 10,161 406,469 296,194
รายไดอื่น 111,498 49,433 71,936 43,447
รวมรายได 3,209,014 2,635,891 642,377 487,845

คาใชจาย
ตนทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม 395,384 345,504 38,653 37,846
ตนทุนโดยตรงของกิจการใหเชาศูนยการคา 26,948 23,417 - -
ตนทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง 3,299 3,098 - -
ตนทุนโดยตรงของกิจการสปา 39,149 31,176 - -
ตนทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 536,399 441,894 - -
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,247,291 1,016,814 76,030 72,611
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 307,918 280,426 13,819 13,981
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 10,598 (5,166) 10,580 208
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย   4,932 11,623 13,947 13,910
รวมคาใชจาย 2,571,918 2,148,786 153,029 138,556

กําไรกอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 637,096 487,105 489,348 349,289
ดอกเบ้ียจาย (68,573) (68,582) (59,372) (42,640)
ภาษีเงินได (127,965) (96,706) (9,644) (6,202)
กําไรกอนสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 440,558 321,817 420,332 300,447
(กําไร) สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย - สุทธิ (20,226) (21,370) - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 420,332 300,447 420,332 300,447

บาท บาท บาท บาท
ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม

กําไรตอหุน (หมายเหตุ 12)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.1596 0.1196 0.1596 0.1196
กําไรตอหุนปรับลด 0.1543 0.1172 0.1543 0.1172

5
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

ใบสําคัญแสดง

สิทธิซื้อหุนสามัญ สวนปรับปรุง กําไร

ทุน ที่ออกโดย สวนเกินทุน จากการ สะสม สวนของ

ที่ออกและ สวนเกิน เงินรับลวงหนา หุนสามัญ บริษัทยอย จากการตีมูลคา แปลงคา สํารองตาม ยังไมได ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน คาหุน ซื้อคืน ที่หมดอายุแลว ยุติธรรม งบการเงิน กฎหมาย จัดสรร สวนนอย รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 2,733,656 515,911 - (179,601) 104,789 155,746 24,535 167,829 1,758,000 657,686 5,938,551

หุนสามัญออกใหม 10 190,477 898,176 - (65,051) - - - - - - 1,023,602

เงินรับลวงหนาคาหุน - - 6,392 - - - - - - - 6,392

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - - (13,612) - - - (13,612)

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - - - 48,194 - - - 229 48,423

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 420,332 20,226 440,558

เงินปนผลจาย - - - - - - - - - (2,450) (2,450)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2549 2,924,133 1,414,087 6,392 (244,652) 104,789 203,940 10,923 167,829 2,178,332 675,691 7,441,464

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
6

งบการเงินรวม (พันบาท)

       



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

ใบสําคัญแสดง

สิทธิซื้อหุนสามัญ สวนปรับปรุง กําไร

ทุน ใบสําคัญแสดง ที่ออกโดย สวนเกินทุน จากการ สะสม สวนของ

ที่ออกและ สวนเกิน หุนสามัญ สิทธิซื้อ บริษัทยอย จากการตีมูลคา แปลงคา สํารองตาม ยังไมได ผูถือหุน

ชําระแลว มูลคาหุน ซื้อคืน หุนสามัญ ที่หมดอายุแลว ยุติธรรม งบการเงิน กฎหมาย จัดสรร สวนนอย รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 2,476,778 487,212 (164,437) 19,711 104,789 77,365 6,135 79,178 1,307,654 1,280,750 5,675,135

หุนสามัญออกใหม 6,443 2,339 - - - - - - - - 8,782

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุแลว - 19,711 - (19,711) - - - - - - -

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - - (691) - - - (691)

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - - - 2,317 - - - (229) 2,088

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 300,447 21,370 321,817

ผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอยลดลงเนื่องจาก 

การลงทุนเพิ่มของกลุม - - - - - - - - - (643,232) (643,232)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2548 2,483,221 509,262 (164,437)  - 104,789 79,682 5,444 79,178 1,608,101 658,659 5,363,899

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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งบการเงินรวม (พันบาท)



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

ใบสําคัญแสดงสิทธิ สวน

ซื้อหุนสามัญที่ออก ปรับปรุงจาก

ทุนที่ออกและ สวนเกิน เงินรับลวงหนา หุนสามัญ โดยบริษัทยอย สวนเกินทุนจาก การแปลงคา สํารองตาม กําไรสะสม

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน คาหุน ซื้อคืน ที่หมดอายุแลว การตีมูลคายุติธรรม งบการเงิน กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 2,733,656 509,970 - (15,163) 104,789 155,746 24,535 167,829 1,758,000 5,439,362

หุนสามัญออกใหม 10 190,477 898,176 - - - - - - - 1,088,653

เงินรับลวงหนาคาหุน - - 6,392 - - - - - - 6,392

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - - (13,612) - - (13,612)

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - - - 48,194 - - - 48,194

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 420,332 420,332

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2549 2,924,133 1,408,146 6,392 (15,163) 104,789 203,940 10,923 167,829 2,178,332 6,989,321

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)

          



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

ใบสําคัญแสดงสิทธิ สวน

ทุน ซื้อหุนสามัญที่ออก ปรับปรุงจาก

ที่ออกและ สวนเกิน โดยบริษัทยอย สวนเกินทุนจาก การแปลงคา สํารองตาม กําไรสะสม

ชําระแลว มูลคาหุน ที่หมดอายุแลว การตีมูลคายุติธรรม งบการเงิน กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 2,476,778 481,272 104,789 77,365 6,135 79,178 1,307,654 4,533,171

หุนสามัญออกใหม 6,443 2,339 - - - - - 8,782

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุแลว - 19,711 - - - - - 19,711

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - (691) - - (691)

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - 2,317 - - - 2,317

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 300,447 300,447

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 2,483,221 503,322 104,789 79,682 5,444 79,178 1,608,101 4,863,737

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548
หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิสําหรับงวด 420,332 300,447 420,332 300,447
รายการปรับปรุง :
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 6, 7 307,918 280,426 13,819 13,981
คาตัดจําหนายสินทรัพยอื่น 3,088 5,094 1,310 3,092
ตัดจําหนายลูกหน้ีการคาและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (135) (492) 120 -
คาตัดจําหนายรายไดรับลวงหนา (8,844) (11,009) - -
สวนแบง (กําไร)/ขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 4 (41,976) 1,462 (392,522) (282,284)
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น (22) (313) - -
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวอื่น (25,853) - (22,131) -
กําไรจากการตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนระยะส้ัน (1,307) (346) - -
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน - (25) - -
ตัดจําหนาย การดอยคาและขาดทุนจากการจําหนาย
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 7,613 8,081 4 (233)
สํารองสินคาเส่ือมสภาพ 951 3,059 - -
คาเผ่ือการดอยคาและตัดจําหนายสินทรัพยและหนี้สินอื่น 3,944 476 - -
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 20,226 21,370 - -
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคา 67,528 (22,558) 195 4,272
สินคาคงเหลือ (5,406) 8,004 (379) (5)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (72,318) (29,945) (781) (60,407)
เจาหนี้การคา (10,703) (26,043) (2,698) (1,220)
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 118,719 83,727 7,761 (4)
คาใชจายคางจาย (73,414) (29,871) (7,328) (11,940)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 9,713 (32,558) 2,126 (653)
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (3,085) - - -
รายไดรับลวงหนา 699 11,451 - -
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 4,355 3,991 731 (205)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 722,023 574,428 20,559 (35,159)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี
      



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548
หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จาย) จากเงินใหกูยืมและลูกหนี้บริษัทที่เก่ียวของกัน (22,787) 52,833 759 (369,683)
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทยอยและบริษัทรวม (31,696) (705,128) - (462,526)
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทยอย 4 - - 11,463 9,086
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทท่ีเก่ียวของกันและบริษัทอื่น 22 313 42,652 25,292

เงินสดจายเพื่อการซื้อเงินลงทุนระยะส้ัน (429,930) - (530,044) -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 49,316 - 39,209 -
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว (2,872) (5) - -
เงินสดจายเพื่อที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา (104,296) (8,288) - -
เงินรับจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 3,946 3,831 - 244
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 7 (4,795) (390) - -
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (191,895) (257,773) (9,792) (1,272)
เงินสดจายสําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (12,983) (3,397) - (1,077)
เงินสดสุทธิ (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (747,970) (918,004) (445,753) (799,936)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะส้ัน เจาหนี้และเงินทดรองจาก
บริษัทที่เก่ียวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) (616) (27,730) 113,742 618,167

เงินสดจายตามสัญญาเชาการเงิน (3,204) (4,439) - -
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ัน 825,208 1,187,000 796,851 1,187,000
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ัน (1,400,000) (1,548,933) (1,400,000) (1,548,933)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว - 684,600 - 684,600
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 8 (178,751) (34,400) (54,040) -
เงินสดจายชําระคืนหุนกู 9 (106,250) (106,250) (106,250) (106,250)
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 10 1,023,602 8,782 1,088,653 8,782
เงินสดรับจากเงินรับลวงหนาคาหุน 6,392 - 6,392 -
เงินปนผลจาย (2,450) - - -
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 163,931 158,630 445,348 843,366
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

      



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 137,984 (184,946) 20,154 8,271
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 313,635 606,232 (3,240) 6,352
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 451,619 421,286 16,914 14,623

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 มีนาคม
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 451,639 427,337 16,917 14,623
เงินเบิกเกินบัญชี (20) (6,051) (3) -

451,619 421,286 16,914 14,623

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไมใชเงินสด
รายการท่ีไมใชเงินสดท่ีมีสาระสําคัญสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 :

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

คาใชจายคางจายและหน้ีสินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการ
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ 40,720 44,648 (4,996) 6,334

ดอกเบ้ียและภาษีเงินได

ดอกเบ้ียและภาษีเงินไดจายในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 :

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ดอกเบ้ียจาย 56,920 49,457 34,004 23,764
ภาษีเงินไดจาย 25,658 20,108 1,884 2,252

12

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 13 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม
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