
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบดุล

ณ วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,288,440 1,146,787 783,192 781,459

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 417,278 695,708 20,714 29,892

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 38,418 98,788 530,874 423,790

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 448,369 514,590 3,929 4,477

ท่ีดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย 479,071 605,888 - -

ลูกหน้ีอื่น 910,808 1,056,934 613,737 800,750

คาใชจายจายลวงหนา 129,503 117,960 4,933 4,437

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 548,692 297,425 5,167 3,387

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,260,579 4,534,080 1,962,546 2,048,192

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 393,108 491,009 5,944,801 4,782,104

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 5 1,461,719 240,399 6,259,437 6,280,756

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 6 1,226,738 1,309,927 611,406 617,041

ท่ีดินและโครงการระหวางการพัฒนา 2,571,692 1,627,016 - -

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 11,110,526 11,201,401 433,454 461,699

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 8 3,476,716 1,311,705 - -

เงินมัดจํา 377,050 214,505 5,097 5,156

สินทรัพยอื่น 317,654 349,669 39,562 40,735

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 20,935,203 16,745,631 13,293,757 12,187,491

รวมสินทรัพย 25,195,782 21,279,711 15,256,303 14,235,683

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 43 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

กรรมการ     ____________________________________________________        กรรมการ      ___________________________________________________

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบดุล (ตอ)

ณ วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 579,935 561,514 - 1

เจาหน้ีการคา 640,216 708,942 8,956 6,138

เจาหน้ีและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 3,519 8,129 41,389 38,103

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 - - 1,234,169 1,416,394

เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงป  9 358,983 476,860 120,000 120,000

หุนกูสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 10 550,000 275,000 550,000 275,000

รายไดรอตัดบัญชีท่ีถึงกําหนดรับรูภายในหน่ึงป   6,011 8,232 - -

ภาษีเงินไดคางจาย 305,570 283,223 3,855 -

คาใชจายคางจาย 724,154 754,647 150,586 184,373

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 2,656,737 1,097,296 29,528 51,848

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 5,825,125 4,173,843 2,138,483 2,091,857

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 9 1,557,914 1,296,732 360,000 420,000

หุนกู 10 5,450,000 5,725,000 5,450,000 5,725,000

สวนไดเสียท่ีเกินเงินลงทุนในบริษัทรวม - 49,353 - -

รายไดรอตัดบัญชี 315,912 176,731 11,055 246

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 148,718 150,001 2,390 2,248

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 7,472,544 7,397,817 5,823,445 6,147,494

รวมหน้ีสิน 13,297,669 11,571,660 7,961,928 8,239,351

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 43 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 11

ทุนจดทะเบียน

   หุนบุริมสิทธิ - 63,520 - 63,520

   หุนสามัญ 3,689,623 3,275,302 3,689,623 3,275,302

ทุนท่ีออกและชําระแลว

   หุนบุริมสิทธิ - 63,520 - 63,520

   หุนสามัญ 3,613,567 2,958,216 3,613,567 2,958,216

สวนเกินมูลคาหุน 11

   หุนบุริมสิทธิ - 181,981 - 181,981

   หุนสามัญ 3,038,646 1,600,411 3,012,993 1,574,758

หุนของบริษัทท่ีถือโดยบริษัทยอย (370,979) (244,652) - -

เงินรับลวงหนาคาหุน 417 1,803 417 1,803

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีออก

โดยบริษัทยอยท่ีหมดอายุแลว 104,789 104,789 - -

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม

ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 394,627 520,515 6,117 55,009

สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงิน

ท่ีเปนเงินตราตางประเทศ (190,447) (36,159) - -

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 289,574 289,574 289,574 289,574

ยังไมไดจัดสรร 4,440,235 3,760,012 371,707 871,471

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 11,320,429 9,200,010 7,294,375 5,996,332

สวนของผูถือหุนสวนนอย 577,684 508,041 - -

รวมสวนของผูถือหุน 11,898,113 9,708,051 7,294,375 5,996,332

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 25,195,782 21,279,711 15,256,303 14,235,683

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 43 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี
   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

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

(ปรับปรุงใหม)
รายได
รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรม 1,135,597 1,105,346 129,533 112,882
รายไดคาเชาจากกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 115,053 105,084 - -
รายไดจากกิจการบันเทิง 26,105 24,903 - -
รายไดจากกิจการสปา 83,766 86,883 - -
รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,970,174 1,599,733 - -
รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 133,139 23,981 - -
รายไดจากการบริหารจัดการ 108,364 23,413 39,799 43,229
รายไดจากการใหสิทธิแฟรนชายส 78,893 43,141 - -
เงินปนผลรับ 32,755 35,218 238,565 126,947
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 7,275 3,590 - -
รายไดอื่น 157,273 91,393 130,163 87,043

รวมรายได 3,848,394 3,142,685 538,060 370,101

คาใชจาย
ตนทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม 411,217 394,294 37,187 34,227
ตนทุนโดยตรงของกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 28,748 27,997 - -
ตนทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง 3,265 3,546 - -
ตนทุนโดยตรงของกิจการสปา 42,826 46,748 - -
ตนทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 709,751 568,666 - -
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 72,158 15,218 - -
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,681,669 1,366,118 125,125 125,251
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 337,686 332,158 15,567 15,038

รวมคาใชจาย 3,287,320 2,754,745 177,879 174,516

กําไรกอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 561,074 387,940 360,181 195,585

ดอกเบ้ียจาย (83,058) (66,468) (86,392) (63,885)
ภาษีเงินได (110,370) (86,753) (10,823) (1,555)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 367,646 234,719 262,966 130,145

การแบงปนกําไรสุทธิสําหรับงวด
สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 350,658 230,391 262,966 130,145
สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 16,988 4,328 - -

367,646 234,719 262,966 130,145

บาท บาท บาท บาท
กําไรตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ (หมายเหตุ 13)
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 0.1032 0.0736 0.0774 0.0416
กําไรตอหุนปรับลด 0.1023 0.0700 0.0767 0.0396

5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 43 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

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

(ปรับปรุงใหม)
รายได
รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรม 2,895,772 2,604,343 286,523 271,804
รายไดคาเชาจากกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 233,658 214,050 - -
รายไดจากกิจการบันเทิง 57,707 53,296 - -
รายไดจากกิจการสปา 194,320 187,722 - -
รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 3,814,504 3,265,262 - -
รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 274,139 113,000 - -
รายไดจากการบริหารจัดการ 233,073 44,163 91,796 79,087
รายไดจากการใหสิทธิแฟรนชายส 132,485 84,670 - -
เงินปนผลรับ 32,755 35,218 294,589 174,189
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 79,091 46,741 - -
รายไดอื่น 264,230 168,006 245,337 171,791
รวมรายได 8,211,734 6,816,471 918,245 696,871

คาใชจาย
ตนทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม 916,475 838,591 77,941 76,021
ตนทุนโดยตรงของกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 57,239 55,673 - -
ตนทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง 6,774 7,400 - -
ตนทุนโดยตรงของกิจการสปา 92,671 87,084 - -
ตนทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,441,989 1,189,195 - -
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 141,084 60,340 - -
คาใชจายในการขายและบริหาร 3,286,038 2,834,914 301,865 270,061
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 656,571 659,356 31,313 29,003
รวมคาใชจาย 6,598,841 5,732,553 411,119 375,085

กําไรกอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 1,612,893 1,083,918 507,126 321,786
ดอกเบ้ียจาย (170,413) (136,528) (174,654) (132,508)
ภาษีเงินได (304,487) (246,378) (11,051) (1,829)
กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,137,993 701,012 321,421 187,449

การแบงปนกําไรสุทธิสําหรับงวด
สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 1,100,671 680,672 321,421 187,449
สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 37,322 20,340 - -

1,137,993 701,012 321,421 187,449

บาท บาท บาท บาท
กําไรตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ (หมายเหตุ 13)
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 0.3311 0.2181 0.0967 0.0601
กําไรตอหุนปรับลด 0.3280 0.2079 0.0958 0.0573

6

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 43 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี
   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

ใบสําคัญแสดง สวนเกินทุน

สิทธิซื้อหุนสามัญ จากการตีมูลคา สวนปรับปรุง

หุนของบริษัท ที่ออกโดย ยุติธรรมของ จากการ กําไรสะสม สวนของ

ทุนที่ออก สวนเกิน เงินรับลวงหนา ที่ถือโดย บริษัทยอย เงินลงทุนใน แปลงคา สํารองตาม ที่ยังไมได ผูถือหุน

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

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 3,021,736 1,782,392 1,803 (244,652) 104,789 520,515 (36,159) 289,574 3,760,012 508,041 9,708,051

การปรับปรุงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 2.3 - - - - - - - - 351,802 - 351,802

หุนสามัญออกใหม 11 263,357 1,256,254 (1,803) - - - - - - - 1,517,808

หุนของบริษัทที่ถือโดยบริษัทยอย - - - (106,753) - - - - - - (106,753)

เงินรับลวงหนาคาหุน - - 417 - - - - - - - 417

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - - (154,288) - - - (154,288)

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - - - (125,888) - - - (238) (126,126)

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 1,100,671 37,322 1,137,993

หุนปนผล 11, 17 328,474 - - (19,574) - - - - (308,900) - -

เงินปนผลจาย 17 - - - - - - - - (463,350) (15,812) (479,162)

ผูถือหุนสวนนอย - เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทยอย 5 - - - - - - - - - 49,676 49,676

ผูถือหุนสวนนอย - ลดลงเนื่องจากการลงทุนเพิ่มของกลุม - - - - - - - - - (1,305) (1,305)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 3,613,567 3,038,646 417 (370,979) 104,789 394,627 (190,447) 289,574 4,440,235 577,684 11,898,113

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 43 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

7

งบการเงินรวม (พันบาท)

       



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

ใบสําคัญแสดง สวนเกินทุน

สิทธิซื้อหุนสามัญ จากการตีมูลคา สวนปรับปรุง กําไร

หุนของบริษัท ที่ออกโดย ยุติธรรมของ จากการ สะสม สวนของ

ทุนที่ออกและ สวนเกิน เงินรับลวงหนา ที่ถือโดย บริษัทยอย เงินลงทุนใน แปลงคา สํารองตาม ที่ยังไมได ผูถือหุน

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 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 - - - - - - - - (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 43 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
8

งบการเงินรวม (พันบาท)

       



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

สวนเกินทุน

จากการตีมูลคา

ยุติธรรมของ กําไรสะสม

ทุนที่ออก สวนเกิน เงินรับลวงหนา เงินลงทุนใน สํารองตาม ที่ยังไมได

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน คาหุน หลักทรัพยเผื่อขาย กฎหมาย จัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 3,021,736 1,756,739 1,803 55,009 289,574 871,471 5,996,332

หุนสามัญออกใหม 11 263,357 1,256,254 (1,803) - - - 1,517,808

เงินรับลวงหนาคาหุน - - 417 - - - 417

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - (48,892) - - (48,892)

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 321,421 321,421

หุนปนผล 11, 17 328,474 - - - - (328,474) -

เงินปนผลจาย 17 - - - - - (492,711) (492,711)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 3,613,567 3,012,993 417 6,117 289,574 371,707 7,294,375

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 43 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

9

งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)

       



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

ใบสําคัญแสดงสิทธิ สวนเกินทุนจาก สวน

หุนของบริษัท ซื้อหุนสามัญที่ออก การตีมูลคายุติธรรม ปรับปรุงจาก

ทุนที่ออกและ สวนเกิน เงินรับลวงหนา ที่ถือโดย โดยบริษัทยอย ของเงินลงทุนใน การแปลงคา สํารองตาม กําไรสะสม

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน คาหุน บริษัทยอย ที่หมดอายุแลว หลักทรัพยเผื่อขาย งบการเงิน กฎหมาย ที่ยังไมไดจัดสรร รวม

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

รายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี 2.1 - (19,711) - 15,164 (104,789) (245,921) 12,656 - (2,406,029) (2,748,630)

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 (ตามที่ปรับใหม) 2,958,104 1,516,120 77,900 - - 46,024 - 231,834 222,886 5,052,868

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

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

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

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 187,449 187,449

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 3,003,555 1,675,533 10,432 - - 62,876 - 231,834 (38,287) 4,945,943

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 43 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

10

งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)

       



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 1,442,480 947,390 332,472 189,278

รายการปรับปรุง :

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 7, 8 656,571 659,356 31,313 29,003

ตดัจําหนายสินทรัพยอ่ืน 8,441 7,641 5,594 3,131

ตัดจําหนายลูกหน้ีการคาและ

   คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (6,919) 907 - -

รับรูรายไดรับลวงหนา (11,293) (11,963) - -

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 5 (79,091) (46,741) - -

คาใชจายดอกเบ้ีย 170,413 136,528 174,654 132,508

รายไดดอกเบ้ีย (48,144) (45,003) (209,025) (145,360)

เงินปนผลรับ (32,755) (35,218) (294,589) (174,189)

กําไรท่ียังไมเกิดจากการตีมูลคายุติธรรม

   ของเงินลงทุนระยะส้ัน (5) (7) - -

กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากอัตราแลกเปล่ียน (37,661) (6,160) - -

ตัดจําหนาย การดอยคาและขาดทุนจากการจําหนาย

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 30,406 30,676 - 24

คาตัดจําหนายและสํารองสินคาเส่ือมสภาพ 3,697 936 - -

กลับรายการคาเผื่อการดอยคาและ

   ตัดจําหนายสินทรัพยอ่ืนและหน้ีสินอ่ืน (1,034) (662) - -

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน

ลูกหน้ีการคา 281,120 159,660 9,178 9,050

สินคาคงเหลือ 65,837 11,428 548 187

ท่ีดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย 129,262 (352,595) - -

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (42,018) (76,108) (3,531) (34,821)

เจาหน้ีการคา (216,148) (163,796) 2,818 (652)

คาใชจายคางจาย (62,069) (57,694) (33,787) (40,275)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 210,240 (83,318) (7,063) (8,480)

รายไดรับลวงหนา 148,254 489 - -

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (7,155) (262) 5,080 (1,084)

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 2,602,429 1,075,484 13,662 (41,680)

การจายดอกเบ้ีย (162,835) (138,893) (174,654) (134,877)

การจายภาษีเงินได (317,614) (216,613) (7,195) (4,352)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,121,980 719,978 (168,187) (180,909)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 43 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินใหกูยืมและลูกหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวของกัน(เพิ่มข้ึน)ลดลง 125,384 (80,516) (1,269,781) (338,019)

ลูกหน้ีเงินใหกูยืมแกบริษัทอ่ืน(เพิ่มข้ึน)ลดลง 179,482 (303,700) 179,482 (303,700)

เงินสดจายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทยอยและบริษัทรวม (1,778,102) (189) (500) (440)

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทยอย 5 - - 21,819 21,738

ดอกเบ้ียรับ 96,533 45,003 223,682 145,360

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย บริษัทรวม 

กิจการท่ีเกี่ยวของกันและบริษัทอ่ืน 137,755 35,218 294,589 174,189

เงินสดจายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะส้ัน (710) (30,000) - -

เงินสดจายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาว 6 (43,257) (48,377) (43,257) (4,418)

เงินสดจายเพ่ือซ้ือท่ีดินและโครงการระหวางการพัฒนา (1,048,676) (312,283) - -

เงินสดรับจากการจาํหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 9,045 3,502 - -

เงินสดจายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (18,157) (13,311) - -

เงินสดจายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (582,123) (423,679) (18,326) (19,224)

เงินสดจายสําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (111,608) (17,538) (4,362) (5,159)

เงินสดสุทธิ(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน (3,034,434) (1,145,870) (616,654) (329,673)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะส้ัน เจาหน้ีและเงินทดรอง

จากกิจการท่ีเกี่ยวของกันเพิ่มข้ึน(ลดลง) (5,105) 4,792 (178,939) 161,521

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ัน 806,011 4,041,381 - 3,385,000

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ัน (820,755) (3,269,333) - (2,695,000)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 9 673,176 - - -

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 9 (531,529) (237,860) (60,000) -

เงินสดจายชําระคืนหุนกู - (106,250) - (106,250)

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพิ่ม 1,411,055 126,964 1,517,808 126,964

เงินสดรับจากเงินรับลวงหนาคาหุน 417 10,432 417 10,432

เงินปนผลจาย (479,162) (435,786) (492,711) (448,622)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,054,108 134,340 786,575 434,045

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

(ปรับปรุงใหม)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 141,654 (291,552) 1,734 (76,537)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 1,146,786 501,348 781,458 101,279

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด 1,288,440 209,796 783,192 24,742

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,288,440 247,330 783,192 30,592

เงินเบิกเกินบัญชี - (37,534) - (5,850)

1,288,440 209,796 783,192 24,742

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไมใชเงินสด

รายการท่ีไมใชเงินสดท่ีมีสาระสําคัญสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 ประกอบดวย

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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และท่ีดินและโครงการระหวาง

การพัฒนา โดยยังไมชําระเงิน 409,526 180,978 1,951 7,266

เจาหน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 1,321,333 - - -

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 43 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 43 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้

      


