
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 247,329 511,894 30,591 103,471

เงินลงทุนระยะส้ัน 30,342 335 - -

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 388,708 549,274 28,711 37,761

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 149,333 131,547 297,876 210,323

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 400,254 418,088 3,574 3,761

ท่ีดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย 529,424 190,076 - -

ลูกหน้ีอ่ืน 826,575 475,079 700,906 367,295

คาใชจายจายลวงหนา 87,693 56,473 7,946 4,067

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 333,976 182,818 4,586 1,316

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,993,634 2,515,584 1,074,190 727,994

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 507,120 444,390 3,623,582 3,373,116

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 5 490,547 443,806 8,929,347 9,004,264

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 6 1,117,165 974,828 564,602 543,332

ท่ีดินและโครงการระหวางการพัฒนา 688,637 1,281,326 - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 10,934,750 10,411,476 436,362 444,589

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 8 1,300,891 1,307,769 - -

เงินมัดจํา 214,012 205,179 5,452 3,563

สินทรัพยอ่ืน 205,094 202,379 23,460 23,320

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 15,458,216 15,271,153 13,582,805 13,392,184

รวมสินทรัพย 18,451,850 17,786,737 14,656,995 14,120,178
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 40 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

กรรมการ     ____________________________________________________        กรรมการ      ______________________________________________

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจาก

สถาบันการเงิน 2,061,005 1,266,749 1,600,850 907,192

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 - - 1,134,855 961,655

เจาหน้ีการคา 577,952 741,748 6,195 6,847

เจาหน้ีและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 9,271 3,803 33,944 45,623

เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงป  9 339,280 330,610 120,000 60,000

หุนกูสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 10 - 106,250 - 106,250

รายไดรอตัดบัญชีท่ีถึงกําหนดรับรูภายในหน่ึงป   6,292 12,329 - -

ภาษีเงินไดคางจาย 234,150 185,522 - 283

คาใชจายคางจาย 576,541 636,639 88,893 131,537

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 606,705 699,659 28,036 34,941

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 4,411,196 3,983,309 3,012,773 2,254,328

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 9 1,691,636 1,937,752 480,000 540,000

หุนกู 10 3,450,000 3,450,000 3,450,000 3,450,000

สวนไดเสียท่ีเกินเงินลงทุนในบริษัทยอย 5 - - 65,707 65,707

รายไดรอตัดบัญชี 138,591 144,027 3,995 5,717

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 147,415 147,396 3,565 2,928

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 5,427,642 5,679,175 4,003,267 4,064,352

รวมหน้ีสิน 9,838,838 9,662,484 7,016,040 6,318,680
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 40 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 11

ทุนจดทะเบียน

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

   หุนสามัญ 3,275,302 3,313,076 3,275,302 3,313,076

ทุนท่ีออกและชําระแลว

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

   หุนสามัญ 2,940,035 2,894,584 2,940,035 2,894,584

สวนเกินมูลคาหุน 11

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

   หุนสามัญ 1,519,204 1,359,791 1,513,263 1,353,850

หุนของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทยอย (244,652) (244,652) (15,164) (15,164)

เงินรับลวงหนาคาหุน 10,432 77,900 10,432 77,900

ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญท่ีออก

โดยบริษัทยอยท่ีหมดอายุแลว 104,789 104,789 104,789 104,789

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม

ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 385,637 291,945 308,797 291,945

สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงิน

ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ (20,324) (12,656) (12,656) (12,656)

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 231,834 231,834 231,834 231,834

ยังไมไดจัดสรร 2,887,653 2,628,915 2,314,124 2,628,915

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 8,060,109 7,577,951 7,640,955 7,801,498

สวนของผูถือหุนสวนนอย 552,903 546,302 - -

รวมสวนของผูถือหุน 8,613,012 8,124,253 7,640,955 7,801,498

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 18,451,850 17,786,737 14,656,995 14,120,178

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 40 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได
รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรม 1,105,346 936,472 112,882 111,670
รายไดคาเชาจากกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 105,084 100,099 - -
รายไดจากกิจการบันเทิง 24,903 23,965 - -
รายไดจากกิจการสปา 86,883 86,311 - -
รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,599,734 1,519,111 - -
รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 23,981 - - -
รายไดจากการจัดการโรงแรมและธุรกิจบันเทิง 23,413 6,680 43,228 19,027
รายไดจากการใหสิทธิแฟรนชายส 43,141 35,398 - -
เงินปนผลรับ 35,218 68,652 73,330 -
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 30,440 34,626 - 240,347
รายไดอ่ืน 91,393 101,505 87,043 72,714
รวมรายได 3,169,536 2,912,819 316,483 443,758

คาใชจาย
ตนทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม 394,294 347,814 34,227 35,759
ตนทุนโดยตรงของกิจการใหเชาศูนยการคา
และอสังหาริมทรัพย 27,997 27,246 - -

ตนทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง 3,546 3,221 - -
ตนทุนโดยตรงของกิจการสปา 46,749 42,200 - -
ตนทุนขายอาหารและเครื่องด่ืม 568,666 543,524 - -
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 15,218 - - -
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,364,539 1,248,657 120,957 84,326
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 332,159 317,257 15,037 14,924
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 1,579 4,317 4,294 3,269
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 26,850 14,324 - 25,092
รวมคาใชจาย 2,781,597 2,548,560 174,515 163,370

กําไรกอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 387,939 364,259 141,968 280,388
ดอกเบ้ียจาย (66,468) (63,360) (63,885) (57,755)
ภาษีเงินได (86,753) (77,216) (1,556) (2,072)
กําไรกอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 234,718 223,683 76,527 220,561
(กําไร) สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย - สุทธิ (4,328) (3,122) - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 230,390 220,561 76,527 220,561

บาท บาท บาท บาท
กําไรตอหุน (หมายเหตุ 13)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.0827 0.0807 0.0269 0.0807
กําไรตอหุนปรับลด 0.0773 0.0756 0.0257 0.0756

5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 40 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได
รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรม 2,604,343 2,271,750 271,804 250,521
รายไดคาเชาจากกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 214,050 202,725 - -
รายไดจากกิจการบันเทิง 53,296 48,411 - -
รายไดจากกิจการสปา 187,722 187,162 - -
รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 3,265,262 2,967,542 - -
รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 113,000 - - -
รายไดจากการจัดการโรงแรมและธุรกิจบันเทิง 44,163 11,112 79,087 44,148
รายไดจากการใหสิทธิแฟรนชายส 84,670 69,919 - -
เงินปนผลรับ 35,218 68,674 120,571 -
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 73,746 81,533 - 646,816
รายไดอ่ืน 168,006 208,677 171,791 144,650
รวมรายได 6,843,476 6,117,505 643,253 1,086,135

คาใชจาย
ตนทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม 838,591 743,199 76,021 74,412
ตนทุนโดยตรงของกิจการใหเชาศูนยการคา
และอสังหาริมทรัพย 55,673 54,194 - -

ตนทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง 7,400 6,520 - -
ตนทุนโดยตรงของกิจการสปา 87,084 81,349 - -
ตนทุนขายอาหารและเครื่องด่ืม 1,189,195 1,079,922 - -
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 60,340 - - -
คาใชจายในการขายและบริหาร 2,825,061 2,491,620 257,778 160,356
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 659,356 625,175 29,003 28,744
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 9,853 14,914 12,283 13,849
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 27,005 19,256 - 39,039
รวมคาใชจาย 5,759,558 5,116,149 375,085 316,400

กําไรกอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 1,083,918 1,001,356 268,168 769,735
ดอกเบ้ียจาย (136,528) (131,933) (132,508) (117,126)
ภาษีเงินได (246,378) (205,181) (1,829) (11,716)
กําไรกอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 701,012 664,242 133,831 640,893
(กําไร) สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย - สุทธิ (20,340) (23,349) - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 680,672 640,893 133,831 640,893

บาท บาท บาท บาท
กําไรตอหุน (หมายเหตุ 13)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.2460 0.2392 0.0470 0.2392
กําไรตอหุนปรับลด 0.2295 0.2246 0.0451 0.2246

6
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 40 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

ใบสําคัญแสดง สวนเกินทุน

หุนของ สิทธิซื้อหุนสามัญ จากการตีมูลคา สวนปรับปรุง กําไร

ทุน บริษัท ที่ออกโดย ยุติธรรมของ จากการ สะสม สวนของ

ที่ออกและ สวนเกิน เงินรับลวงหนา ที่ถือโดย บริษัทยอย เงินลงทุนใน แปลงคา สํารองตาม ยังไมได ผูถือหุน

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

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 2,958,104 1,541,772 77,900 (244,652) 104,789 291,945 (12,656) 231,834 2,628,915 546,302 8,124,253

หุนสามัญออกใหม 11 45,451 159,413 (77,900) - - - - - - - 126,964

เงินรับลวงหนาคาหุน - - 10,432 - - - - - - - 10,432

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - - (7,668) - - - (7,668)

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - - - 93,692 - - - 268 93,960

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 680,672 20,340 701,012

เงินปนผลจาย 16 - - - - - - - - (421,934) (13,852) (435,786)

ผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอยลดลงเนื่องจาก 

การลงทุนเพิ่มของกลุม - - - - - - - - - (155) (155)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2550 3,003,555 1,701,185 10,432 (244,652) 104,789 385,637 (20,324) 231,834 2,887,653 552,903 8,613,012

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 40 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
7

งบการเงินรวม (พันบาท)

       



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

ใบสําคัญแสดง สวนเกินทุน

หุนของ สิทธิซื้อหุนสามัญ จากการตีมูลคา สวนปรับปรุง กําไร

ทุน บริษัท ที่ออกโดย ยุติธรรมของ จากการ สะสม สวนของ

ที่ออกและ สวนเกิน เงินรับลวงหนา ที่ถือโดย บริษัทยอย เงินลงทุนใน แปลงคา สํารองตาม ยังไมได ผูถือหุน

ชําระแลว มูลคาหุน คาหุน บริษัทยอย ที่หมดอายุแลว หลักทรัพยเผื่อขาย 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 214,871 992,046 - (65,051) - - - - - - 1,141,866

เงินรับลวงหนาคาหุน - - 2,145 - - - - - - - 2,145

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - - (15,344) - - - (15,344)

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - - - 69,502 - - - 298 69,800

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 640,893 23,349 664,242

เงินปนผลจาย - - - - - - - - (345,179) (22,742) (367,921)

ผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอยลดลงเนื่องจาก 

การลงทุนเพิ่มของกลุม - - - - - - - - - (23,387) (23,387)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2549 2,948,527 1,507,957 2,145 (244,652) 104,789 225,248 9,191 167,829 2,053,714 635,204 7,409,952

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 40 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
8

งบการเงินรวม (พันบาท)



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

หุนของ ใบสําคัญแสดงสิทธิ สวนเกินทุนจาก สวน

บริษัท ซื้อหุนสามัญที่ออก การตีมูลคายุติธรรม ปรับปรุงจาก

ทุนที่ออกและ สวนเกิน เงินรับลวงหนา ที่ถือโดย โดยบริษัทยอย ของเงินลงทุนใน การแปลงคา สํารองตาม กําไรสะสม

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน คาหุน บริษัทยอย ที่หมดอายุแลว หลักทรัพยเผื่อขาย งบการเงิน กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 2,958,104 1,535,831 77,900 (15,164) 104,789 291,945 (12,656) 231,834 2,628,915 7,801,498

หุนสามัญออกใหม 11 45,451 159,413 (77,900) - - - - - - 126,964

เงินรับลวงหนาคาหุน - - 10,432 - - - - - - 10,432

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - - - 16,852 - - - 16,852

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 133,831 133,831

เงินปนผลจาย 16 - - - - - - - - (448,622) (448,622)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2550 3,003,555 1,695,244 10,432 (15,164) 104,789 308,797 (12,656) 231,834 2,314,124 7,640,955

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 40 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)

          



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

หุนของ ใบสําคัญแสดงสิทธิ สวนเกินทุนจาก สวน

บริษัท ซื้อหุนสามัญที่ออก การตีมูลคายุติธรรม ปรับปรุงจาก

ทุนที่ออกและ สวนเกิน เงินรับลวงหนา ที่ถือโดย โดยบริษัทยอย ของเงินลงทุนใน การแปลงคา สํารองตาม กําไรสะสม

ชําระแลว มูลคาหุน คาหุน บริษัทยอย ที่หมดอายุแลว หลักทรัพยเผื่อขาย งบการเงิน กฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 2,733,656 509,969 - (15,163) 104,789 155,746 24,535 167,829 1,758,000 5,439,361

หุนสามัญออกใหม 214,871 992,046 - - - - - - - 1,206,917

เงินรับลวงหนาคาหุน - - 2,145 - - - - - - 2,145

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - - (15,344) - - (15,344)

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - - - 69,502 - - - 69,502

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 640,893 640,893

เงินปนผลจาย - - - - - - - - (345,179) (345,179)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2549 2,948,527 1,502,015 2,145 (15,163) 104,789 225,248 9,191 167,829 2,053,714 6,998,295

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 40 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549
หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิสําหรับงวด 680,672 640,893 133,831 640,893
รายการปรับปรุง :
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 7,8 659,356 625,175 29,003 28,744
ตัดจําหนายสินทรัพยอ่ืน 7,641 6,616 3,131 2,757
ตัดจําหนายลูกหน้ีการคาและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 907 13 - 240
รับรูรายไดรับลวงหนา (11,963) (18,376) - -
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 5 (46,741) (62,277) - (607,777)
เงินปนผลรับ (35,218) (68,674) (120,571) -
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวอื่น - (25,853) - (22,131)
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - (13,702) - -
กําไรจากการตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนระยะส้ัน (7) (2,534) - -
ตัดจําหนาย การดอยคาและขาดทุนจากการจําหนาย
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 30,676 23,522 24 (81)
คาตัดจําหนายและสํารองสินคาเส่ือมสภาพ 936 925 - -
คาเผ่ือการดอยคาและตัดจําหนายสินทรัพยอ่ืนและหนี้สินอ่ืน (กลับรายการ) (662) 7,234 - -
กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 20,340 23,349 - -
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน
ลูกหน้ีการคา 159,660 195,310 9,050 12,212
สินคาคงเหลือ 11,428 (38,103) 187 (644)
ท่ีดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย (352,595) - - -
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (94,970) (67,860) (37,060) 1,736
เจาหน้ีการคา (163,796) (41,380) (652) (2,205)
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 48,628 20,516 (284) 7,806
คาใชจายคางจาย (66,220) (48,729) (42,644) (16,718)
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น (83,318) (15,840) (8,481) (11,227)
รายไดรับลวงหนา 489 486 - -
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น (262) (6,211) (1,084) (33)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 764,981 1,134,500 (35,550) 33,572

11

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 40 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี
      



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549
หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกูยืมและลูกหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกันเพิ่มขึ้น (80,516) (125,926) (338,019) (247,455)
ลูกหน้ีเงินใหกูยืมแกบริษัทอ่ืนเพิ่มขึ้น (303,700) - (303,700) -
เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทยอยและบริษัทรวม (189) (89,897) (439) (58,201)
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทยอย 5 - - 21,738 22,332
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย บริษัทรวม 
กิจการท่ีเก่ียวของกันและบริษัทอ่ืน 35,218 2,913 174,189 171,120

เงินสดรับ (จาย) จากการขาย/ซ้ือเงินลงทุนระยะส้ัน (30,000) 140,472 - -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว - 49,316 - 39,209
เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนระยะยาว (48,377) (2,872) (4,418) -
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - 16,536 - -
เงินสดจายเพื่อซ้ือท่ีดินและโครงการระหวางการพัฒนา (312,283) (242,114) - -
เงินรับจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 3,502 14,877 - 1,646
เงินสดจายเพื่อซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (13,311) (5,215) - -
เงินสดจายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (423,679) (582,318) (19,224) (17,208)
เงินสดจายสําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (17,538) (30,533) (5,159) -
เงินสดสุทธิ (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (1,190,873) (854,761) (475,032) (88,557)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะส้ัน เจาหน้ีและเงินทดรองจาก
กิจการท่ีเก่ียวของกันเพิ่มขึ้น 4,792 1,104 161,521 66,066

เงินสดจายตามสัญญาเชาการเงิน - (5,743) - -
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ัน 4,041,381 891,302 3,385,000 796,851
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ัน (3,269,333) (1,438,851) (2,695,000) (1,438,851)
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 9 (237,860) (434,306) - (54,040)
เงินสดจายชําระคืนหุนกู 10 (106,250) (106,250) (106,250) (106,250)
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 126,964 1,141,866 126,964 1,206,917
เงินสดรับจากเงินรับลวงหนาคาหุน 10,432 2,145 10,432 2,145
เงินปนผลจาย 16 (435,786) (367,921) (448,622) (367,419)
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 134,340 (316,654) 434,045 105,419

12
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 40 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

      



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (291,552) (36,915) (76,537) 50,434
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 501,348 313,635 101,279 (3,240)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด 209,796 276,720 24,742 47,194

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 247,329 278,905 30,591 49,379
เงินเบิกเกินบัญชี (37,533) (2,185) (5,849) (2,185)

209,796 276,720 24,742 47,194

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไมใชเงินสด
รายการท่ีไมใชเงินสดท่ีมีสาระสําคัญสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 ประกอบดวย

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิจากการ
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และท่ีดินและโครงการระหวางการพัฒนา (23,790) 37,990 1,576 (3,955)

ดอกเบ้ียและภาษีเงินได

ดอกเบ้ียและภาษีเงินไดจายในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 ประกอบดวย

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ดอกเบ้ียจาย 158,762 153,069 130,072 111,967
ภาษีเงินไดจาย 242,299 225,669 4,351 3,911
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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