
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบดุล

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,673,226 968,815 846,511 149,634

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 582,173 969,638 16,327 25,952

ลูกหนี้บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 5 38,350 65,269 514,893 530,937

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 850,444 854,148 4,793 5,325

ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

   เพื่อขาย - สุทธิ 399,608 385,652 - -

ลูกหนี้อื่น 439,318 1,180,531 11,482 698,427

คาใชจายจายลวงหนา 158,468 135,421 8,242 7,503

เงินจายลวงหนาคากอสราง 429,376 201,464 - -

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 213,139 155,810 49,663 33,014

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,784,102 4,916,748 1,451,911 1,450,792

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เก่ียวของกัน 5 409,728 445,350 10,583,395 8,820,858

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา 6 1,403,788 1,353,097 6,675,809 6,683,547

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 7 1,200,901 839,831 1,031,175 743,812

ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา 4,327,618 2,956,412 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 8 10,794,859 11,107,944 474,077 500,717

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 9 3,814,483 3,750,179 12,093 11,845

สิทธิการเชา - สุทธิ 10 1,888,960 1,963,582 5,298 5,607

เงินมัดจํา 567,041 559,816 4,282 4,321

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 363,087 377,861 60,436 53,719

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 24,770,465 23,354,072 18,846,565 16,824,426

รวมสินทรัพย 29,554,567 28,270,820 20,298,476 18,275,218

กรรมการ  _____________________________________  กรรมการ  _____________________________________  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 16 ถึง 46 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน

   จากสถาบันการเงิน 651,088                  683,335 - -

เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทที่เก่ียวของกัน 5 - - 1,286,067 1,233,053

เจาหนี้การคา 953,362 1,201,366 9,011 14,655

เจาหนี้และเงินทดรองจากบริษัทที่เก่ียวของกัน 5 8,931 29,170 11,894 5,543

เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  11 535,022 535,022 244,000 244,000

หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12 1,000,000 1,275,000 1,000,000 1,275,000

รายไดรับลวงหนาท่ีถึงกําหนดรับรูภายในหน่ึงป   35,015 32,184 - -

ภาษีเงินไดคางจาย 192,351 198,615 - -

คาใชจายคางจาย 709,001 858,150 171,050 184,241

เจาหนี้คากอสราง 134,825 178,340 1,218 1,554

ประมาณการหนี้สินการจากลงทุน 24,243 744,443 - -

เจาหนี้อื่น 353,834 383,340 27,264 22,360

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 515,753 558,455 10,713 10,117

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,113,425 6,677,420 2,761,217 2,990,523

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 11 2,042,983 2,136,553 1,174,000 1,396,000

หุนกู 12 9,400,000 6,900,000 9,400,000 6,900,000

รายไดรับลวงหนา 151,513 158,188 5,261 6,913

หนี้สินผลประโยชนพนักงาน 13 147,215 167,065 31,087 39,130

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 164,673 177,352 2,428 2,406

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 11,906,384 9,539,158 10,612,776 8,344,449

รวมหนี้สิน 17,019,809 16,216,578 13,373,993 11,334,972

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 16 ถึง 46 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 14

   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญ 3,677,989 3,351,851 3,677,989 3,351,851

   ทุนที่ออกและชําระแลว

      หุนสามัญ 14 3,255,689 3,246,416 3,255,689 3,246,416

สวนเกินมูลคาหุน

      หุนสามัญ 3,105,937 3,065,856 3,080,285 3,040,204

เงินรับลวงหนาคาหุน 387 231 387 231

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่ออก

   โดยบริษัทยอยท่ีหมดอายุแลว 104,789 104,789 - -

สวนตํ่าจากการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน 19 (755,413) (755,413) (587,398) (587,398)

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม

   ของเงินลงทนุในหลักทรัพยเผ่ือขาย 376,981 83,303 280,456 61,075

สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงิน

   ที่เปนเงินตราตางประเทศ (218,258) (228,496) - -

กําไรสะสม

    จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 347,774 347,774 347,774 347,774

    ยังไมไดจัดสรร 5,479,606 5,287,566 547,290 831,944

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 11,697,492 11,152,026 6,924,483 6,940,246

สวนของผูถือหุนสวนนอย 837,266 902,216 - -

รวมสวนของผูถือหุน 12,534,758 12,054,242 6,924,483 6,940,246

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 29,554,567 28,270,820 20,298,476 18,275,218

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 16 ถึง 46 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได

รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรม 701,348 843,944 91,515 83,051

รายไดคาเชาจากกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 93,190 106,467 - -

รายไดจากกิจการบันเทิง 25,493 21,610 25,493 21,610

รายไดจากกิจการสปา 67,562 69,526 - -

รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 2,280,963 2,260,908 - -

รายไดจากการจัดจําหนายและการผลิตสินคา 573,524 115,645 - -

รายไดจากการบริหารจัดการ 47,492 83,389 54,906 39,364

รายไดจากการใหสิทธิแฟรนชายส 70,364 52,638 - -

เงินปนผลรับ 50,333 36,853 160,120 145,449

รายไดอื่น 129,270 129,624 121,476 122,548

รวมรายได 4,039,539 3,720,604 453,510 412,022

คาใชจาย

ตนทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม 478,796 527,381 42,434 40,060

ตนทุนโดยตรงของกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 53,616 51,419 - -

ตนทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง 8,007 5,499 15,413 11,216

ตนทุนโดยตรงของกิจการสปา 46,074 44,335 - -

ตนทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 733,218 730,709 - -

ตนทุนขายการจัดจําหนายและการผลิตสินคา 361,623 71,065 - -

คาใชจายในการขาย 1,603,655 1,588,228 60,687 50,021

คาใชจายในการบริหาร 511,744 267,093 53,051 84,291

คาตอบแทนผูบริหาร 29,670 38,874 16,010 18,681

รวมคาใชจาย 3,826,403 3,324,603 187,595 204,269

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 16 ถึง 46 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กําไรจากการดําเนินงาน 213,136 396,001 265,915 207,753

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 6 15,692 4,431 - -

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 228,828 400,432 265,915 207,753

ตนทุนทางการเงิน (113,464) (90,169) (121,572) (84,976)

กําไรกอนภาษีเงินได 115,364 310,263 144,343 122,777

ภาษีเงินได (26,863) (64,798) - 5,266

กําไรสุทธิสําหรับงวด 88,501 245,465 144,343 128,043

การแบงปนกําไรสุทธิสําหรับงวด

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 80,028 230,158 144,343 128,043

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 8,473 15,307 - -

88,501 245,465 144,343 128,043

บาท บาท บาท บาท

กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 16

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.0246 0.0722 0.0443 0.0401

กําไรตอหุนปรับลด 0.0244 0.0718 0.0441 0.0399

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 16 ถึง 46 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

6

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได

รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรม 2,220,580 2,119,744 212,614 204,623

รายไดคาเชาจากกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 200,098 223,950 - -

รายไดจากกิจการบันเทิง 59,944 46,795 59,944 46,795

รายไดจากกิจการสปา 148,542 151,454 - -

รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 4,816,532 4,719,669 - -

รายไดจากการจัดจําหนายและการผลิตสินคา 1,269,188 115,645 - -

รายไดจากการบริหารจัดการ 124,839 155,944 110,028 86,269

รายไดจากการใหสิทธิแฟรนชายส 134,104 139,323 - -

เงินปนผลรับ 50,333 36,853 218,395 203,350

รายไดอื่น 276,707 265,723 230,978 267,650

รวมรายได 9,300,867 7,975,100 831,959 808,687

คาใชจาย

ตนทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม 1,121,781 1,109,160 89,455 85,636

ตนทุนโดยตรงของกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 105,617 99,391 - -

ตนทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง 16,746 11,321 33,146 24,445

ตนทุนโดยตรงของกิจการสปา 91,455 86,426 - -

ตนทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,604,668 1,602,903 - -

ตนทุนขายการจัดจําหนายและการผลิตสินคา 809,553 71,065 - -

คาใชจายในการขาย 3,371,171 3,207,775 138,510 111,083

คาใชจายในการบริหาร 1,084,724 700,294 102,763 155,701

คาตอบแทนผูบริหาร 74,676 80,768 42,008 36,263

รวมคาใชจาย 8,280,391 6,969,103 405,882 413,128

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 16 ถึง 46 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กําไรจากการดําเนินงาน 1,020,476 1,005,997 426,077 395,559

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 6 80,520 63,917 - -

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 1,100,996 1,069,914 426,077 395,559

ตนทุนทางการเงิน (215,048) (200,279) (222,585) (174,632)

กําไรกอนภาษีเงินได 885,948 869,635 203,492 220,927

ภาษีเงินได (176,086) (198,332) - (5,181)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 709,862 671,303 203,492 215,746

การแบงปนกําไรสุทธิสําหรับงวด

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 680,186 630,517 203,492 215,746

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 29,676 40,786 - -

709,862 671,303 203,492 215,746

บาท บาท บาท บาท

กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 16

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.2092 0.1914 0.0626 0.0655

กําไรตอหุนปรับลด 0.2077 0.1904 0.0621 0.0651

8

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 16 ถึง 46 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

ใบสําคัญแสดง สวนเกินทุน

สิทธิซื้อหุนสามัญ สวนต่ําจาก จากการตีมูลคา สวนปรับปรุง

ที่ออกโดย การรวมกิจการ ยุติธรรมของ จากการ กําไรสะสม สวนของ

ทุนที่ออก สวนเกิน เงินรับลวงหนา บริษัทยอย ภายใตการ เงินลงทุนใน แปลงคา สํารองตาม ที่ยังไมได ผูถือหุน

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

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 3,246,416 3,065,856 231 104,789 (755,413) 83,303 (228,496) 347,774 5,287,566 11,152,026 902,216 12,054,242

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - - 10,238 - - 10,238 (33,091) (22,853)

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - - - 293,678 - - - 293,678 56 293,734

รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน - - - - - 293,678 10,238 - - 303,916 (33,035) 270,881

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 680,186 680,186 29,676 709,862

รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด - - - - - 293,678 10,238 - 680,186 984,102 (3,359) 980,743

เงินปนผลจาย 20 - - - - - - - - (488,146) (488,146) (61,591) (549,737)

หุนสามัญออกใหม 14 9,273 40,081 (231) - - - - - - 49,123 - 49,123

เงินรับลวงหนาคาหุน - - 387 - - - - - - 387 - 387

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 3,255,689 3,105,937 387 104,789 (755,413) 376,981 (218,258) 347,774 5,479,606 11,697,492 837,266 12,534,758

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 16 ถึง 46 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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งบการเงินรวม (พันบาท)

สวนของผูถือหุนสวนใหญ

       



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

สวนของผูถือหุนสวนใหญ

ใบสําคัญแสดง สวนเกินทุน

สิทธิซื้อหุนสามัญ สวนต่ําจาก จากการตีมูลคา สวนปรับปรุง

หุนของบริษัท ที่ออกโดย การรวมกิจการ ยุติธรรมของ จากการ กําไรสะสม สวนของ

ทุนที่ออก สวนเกิน เงินรับลวงหนา ที่ถือโดย บริษัทยอย ภายใตการควบคุม เงินลงทุนใน แปลงคา สํารองตาม ที่ยังไมได ผูถือหุน

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

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552  - ตามที่รายงานไวเดิม 3,614,264 3,040,086 - (370,979) 104,789 - (12,306) (126,687) 347,774 5,181,970 11,778,911 624,384 12,403,295

การปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง 2 - - - - - - - - - (98,055) (98,055) (904) (98,959)

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552  - ตามที่ปรับใหม 3,614,264 3,040,086 - (370,979) 104,789 - (12,306) (126,687) 347,774 5,083,915 11,680,856 623,480 12,304,336

จัดประเภทใหม - - - - - - - - - - - (9,269) (9,269)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - - - (53,692) - - (53,692) - (53,692)

สวนเกนิทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - - - - 6,423 - - - 6,423 (425) 5,998

รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน - - - - - - 6,423 (53,692) - - (47,269) (9,694) (56,963)

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - - 630,517 630,517 40,786 671,303

รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด - - - - - - 6,423 (53,692) - 630,517 583,248 31,092 614,340

เงินปนผลจาย 20 - - - - - - - - - (1,041,001) (1,041,001) (12,382) (1,053,383)

หุนสามัญออกใหม 513,061 4,954 - - - - - - - - 518,015 - 518,015

การลดทุนเฉพาะเจาะจง 19 (886,681) - - 370,979 - - - - - (155,665) (671,367) - (671,367)

เงินรับลวงหนาคาหุน - - 655 - - - - - - - 655 - 655

สวนต่ําจากการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน 19 - - - - - (755,016) - - - - (755,016) - (755,016)

ผูถือหุนสวนนอยเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทยอย - - - - - - - - - - - 205,574 205,574

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 3,240,644 3,045,040 655 - 104,789 (755,016) (5,883) (180,379) 347,774 4,517,766 10,315,390 847,764 11,163,154

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 16 ถึง 46 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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งบการเงินรวม (พันบาท)

       



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

สวนเกินทุน

จากการตีมูลคา

สวนต่ําจาก ยุติธรรมของ กําไรสะสม

ทุนที่ออก สวนเกิน เงินรับลวงหนา การรวมกิจการภายใต เงินลงทุนใน สํารองตาม ที่ยังไมได

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน คาหุน การควบคุมเดียวกัน หลักทรัพยเผื่อขาย กฎหมาย จัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 3,246,416 3,040,204 231 (587,398) 61,075 347,774 831,944 6,940,246

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - - 219,381 - - 219,381

รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน - - - - 219,381 - - 219,381

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 203,492 203,492

รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด - - - - 219,381 - 203,492 422,873

เงินปนผลจาย 20 - - - - - - (488,146) (488,146)

หุนสามัญออกใหม 14 9,273 40,081 (231) - - - - 49,123

เงินรับลวงหนาคาหุน - - 387 - - - - 387

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 3,255,689 3,080,285 387 (587,398) 280,456 347,774 547,290 6,924,483

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 16 ถึง 46 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)

       



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

สวนเกินทุน

สวนต่ําจาก จากการตีมูลคา

การรวมกิจการ ยุติธรรมของ กําไรสะสม

ทุนที่ออก สวนเกิน เงินรับลวงหนา ภายใตการควบคุม เงินลงทุนใน สํารองตาม ที่ยังไมได

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน คาหุน เดียวกัน หลักทรัพยเผื่อขาย กฎหมาย จัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 - ตามที่รายงานไวเดิม 3,614,264 3,014,433 - - (130,555) 347,774 1,154,389 8,000,305

การปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง 2 - - - - - - (22,292) (22,292)

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 - ตามที่ปรับใหม 3,614,264 3,014,433 - - (130,555) 347,774 1,132,097 7,978,013

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - - 127,603 - - 127,603

รวมรายได(คาใชจาย)ที่รับรูในสวนของผูถือหุน - - - - 127,603 - - 127,603

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 215,746 215,746

รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด - - - - 127,603 - 215,746 343,349

เงินปนผลจาย 20 - - - - - - (1,090,523) (1,090,523)

หุนสามัญออกใหม 513,061 4,954 - - - - - 518,015

การลดทุนเฉพาะเจาะจง 19 (886,681) - - - - - - (886,681)

เงินรับลวงหนาคาหุน - - 655 - - - - 655

สวนต่ําจากการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน 19 - - - (587,398) - - - (587,398)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 3,240,644 3,019,387 655 (587,398) (2,952) 347,774 257,320 6,275,430

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 16 ถึง 46 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

12

งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

       



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษีเงินได 885,948 869,635 203,492 220,927

รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 8, 9, 10 785,770 763,820 40,755 38,785

ตัดจําหนายสินทรัพยอ่ืน 12,430 5,817 5,272 2,604

ตัดจําหนายลูกหน้ีการคาและคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (1,737) 3,429 (27) (54)

รับรูรายไดรับลวงหนา (20,328) (17,240) - -

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 6 (80,520) (63,917) - -

ดอกเบี้ยจาย 215,048 200,279 222,585 174,632

ดอกเบี้ยรับ (11,195) (25,610) (206,548) (225,195)

รายไดเงินปนผล (50,333) (36,853) (218,395) (203,350)

สวนปรับปรุงจากการแปลงคาเงินกูยืมจากผูถือหุน (49,483) (49,155) - -

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน 11,122 44,908 - -

ตัดจําหนาย การดอยคาและขาดทุน(กําไร)จากการจําหนาย

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 20,130 34,822 (113) (352)

คาตัดจําหนายและสํารองสินคาเสื่อมสภาพ (กลับรายการ) (17,704) 7,538 - -

กลับรายการคาเผื่อการดอยคาและ

   ตัดจําหนายสินทรัพยอ่ืนและหน้ีสินอ่ืน (กลับรายการ) (13,495) (170) - -

หน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 13 9,608 8,030 1,534 3,754

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน

ลูกหน้ีการคา 410,714 201,294 9,652 8,353

สินคาคงเหลือ 44,533 72,249 532 1,114

ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย (13,955) (1,105) - -

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (48,458) (8,629) (14,767) (15,324)

เจาหน้ีการคา (242,992) (130,572) (5,644) 435

คาใชจายคางจาย (169,867) (215,973) (28,214) (64,889)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (73,320) (6,463) 5,500 12,222

รายไดรับลวงหนา 7,724 7,068 (1,652) -

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 2,116 (4,951) 22 656

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,611,756 1,658,251 13,984 (45,682)

จายดอกเบี้ย (223,586) (138,261) (207,564) (155,956)

จายภาษีเงินได (191,644) (327,066) (9,625) (7,183)

จายผลประโยชนพนักงาน 13 (29,458) (6,843) (9,577) (5,396)

กระแสเงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 1,167,068 1,186,081 (212,782) (214,217)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 16 ถึง 46 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

      



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินใหกูยืมและลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกันลดลง(เพ่ิมขึ้น) (16,419) 29,665 (1,829,545) (1,341,217)

ลูกหน้ีเงินใหกูยืมแกบริษัทอ่ืน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง 638,218 (39,340) 644,697 (39,340)

เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนเพ่ิมในบริษัทยอยและบริษัทรวม (704,220) (262,748) (14,000) -

เงินสดรับสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - 10,980 - -

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทยอย 6 - - 21,738 21,738

ดอกเบี้ยรับ 103,836 16,405 255,801 209,927

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย บริษัทรวม 

กิจการที่เก่ียวของกันและบริษัทอ่ืน 97,871 87,988 301,446 203,350

เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนระยะยาว 7 (68,414) (1,462) (67,982) (1,462)

เงินสดจายเพ่ือซื้อที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา (1,651,332) (426,876) - -

เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 23,790 8,934 114 1,219

เงินสดจายเพ่ือซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (19,632) (46,175) (3,234) (2,139)

เงินสดจายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (418,211) (806,498) (11,156) (26,834)

เงินสดจายสําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (97,527) (95,437) (11,950) (21,001)

เงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุน (2,112,040) (1,524,564) (714,071) (995,759)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสั้น เจาหน้ีและเงินทดรอง

จากกิจการที่เก่ียวของกัน(ลดลง)เพ่ิมขึ้น 44,327 (33,776) 59,366 455,829

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น 4,000 1,507,860 - -

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น (21,818) (2,022,962) - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 11 275,385 2,220,217 - 2,220,217

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 11 (367,312) (205,311) (222,000) (60,000)

เงินสดรับจากการออกหุนกู 12 2,500,000 - 2,500,000 -

เงินสดจายเพ่ือชําระคืนหุนกู 12 (275,000) (275,000) (275,000) (275,000)

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญเพ่ิม 14 49,123 7,965 49,123 7,965

เงินสดจายจากการลดทุน - (671,367) - (886,681)

เงินสดรับจากเงินรับลวงหนาคาหุน 387 655 387 655

เงินปนผลจาย 20 (549,737) (794,133) (488,146) (831,273)

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,659,355 (265,852) 1,623,730 631,712
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งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 16 ถึง 46 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะบริษัท

      



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 714,383 (604,335) 696,877 (578,264)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 968,815 1,348,706 149,634 716,606

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน (9,972) (6,371) - -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 1,673,226 738,000 846,511 138,342

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 953,226 738,000 126,511 138,342

ต๋ัวสัญญาใชเงินอายุไมเกินสามเดือน 720,000 - 720,000 -

1,673,226 738,000 846,511 138,342

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไมใชเงินสด

รายการที่ไมใชเงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ประกอบดวย

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ และที่ดินและโครงการระหวาง

การพัฒนา โดยยังไมชําระเงิน 208,062 229,044 1,218 991

ประมาณการหน้ีสินจากการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 24,243 783,831 - -

เงินปนผลคางจาย - 259,250 - 259,250
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 16 ถึง 46 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

      


