
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบดุล

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 302,752 511,894 41,708 103,471

เงินลงทุนระยะส้ัน 1,095,503 335 1,095,159 -

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 441,082 549,274 22,434 37,761

ลูกหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 393,470 131,547 576,854 210,323

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 406,807 418,088 3,929 3,761

ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย 601,943 190,076 - -

ลูกหนี้อื่น 1,169,270 475,079 833,568 367,295

คาใชจายจายลวงหนา 104,972 56,473 8,397 4,067

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 316,609 182,818 8,620 1,316

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,832,408 2,515,584 2,590,669 727,994

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 499,460 444,390 4,036,274 3,373,116

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 5 168,499 443,806 8,885,832 9,004,264

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 6 1,156,307 974,828 543,296 543,332

ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา 1,236,739 1,281,326 - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 10,800,534 10,411,476 443,894 444,589

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 8 1,310,293 1,307,769 - -

เงินมัดจํา 213,327 205,179 5,158 3,563

สินทรัพยอื่น 215,252 202,379 36,588 23,320

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 15,600,411 15,271,153 13,951,042 13,392,184

รวมสินทรัพย 20,432,819 17,786,737 16,541,711 14,120,178
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 41 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

กรรมการ     ____________________________________________________        กรรมการ      ______________________________________________

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หน้ีสนิและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน

จากสถาบันการเงิน 513,677 1,266,749 42,082 907,192

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 - - 1,320,201 961,655

เจาหนี้การคา 597,485 741,748 5,353 6,847

เจาหนี้และเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 4 3,598 3,803 35,192 45,623

เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป  9 334,940 330,610 120,000 60,000

หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 10 500,000 106,250 500,000 106,250

รายไดรอตัดบัญชีที่ถึงกําหนดรับรูภายในหน่ึงป   7,604 12,329 - -

ภาษีเงินไดคางจาย 128,039 185,522 - 283

คาใชจายคางจาย 713,039 636,639 129,907 131,537

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 731,941 699,659 54,026 34,941

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,530,323 3,983,309 2,206,761 2,254,328

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 9 1,606,879 1,937,752 480,000 540,000

หุนกู 10 6,000,000 3,450,000 6,000,000 3,450,000

สวนไดเสียที่เกินเงินลงทุนในบริษัทยอย 5 - - 59,842 65,707

รายไดรอตัดบัญชี 135,503 144,027 261 5,717

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 141,891 147,396 2,089 2,928

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 7,884,273 5,679,175 6,542,192 4,064,352

รวมหนี้สิน 11,414,596 9,662,484 8,748,953 6,318,680

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 41 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 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

ทุนที่ออกและชําระแลว

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

   หุนสามัญ 2,954,322 2,894,584 2,954,322 2,894,584

สวนเกินมูลคาหุน 11

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

   หุนสามัญ 1,583,064 1,359,791 1,577,123 1,353,850

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

เงินรับลวงหนาคาหุน 2,969 77,900 2,969 77,900

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่ออก

โดยบริษัทยอยที่หมดอายุแลว 104,789 104,789 104,789 104,789

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม

ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 419,335 291,945 281,917 291,945

สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงิน

ที่เปนเงินตราตางประเทศ (28,094) (12,656) (12,656) (12,656)

กําไรสะสม

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

ยังไมไดจัดสรร 3,259,051 2,628,915 2,422,123 2,628,915

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 8,528,119 7,577,951 7,792,758 7,801,498

สวนของผูถือหุนสวนนอย 490,104 546,302 - -

รวมสวนของผูถือหุน 9,018,223 8,124,253 7,792,758 7,801,498

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 20,432,819 17,786,737 16,541,711 14,120,178

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 41 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 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 1,170,788 994,388 103,370 110,552
รายไดคาเชาจากกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 105,431 99,860 - -
รายไดจากกิจการบันเทิง 25,536 23,821 - -
รายไดจากกิจการสปา 94,747 92,183 - -
รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,535,031 1,477,047 - -
รายไดจากการบริหารจัดการ 243,087 22,616 39,923 20,231
รายไดจากการใหสิทธิแฟรนชายส 39,255 35,428 - -
เงินปนผลรับ 4,486 - 136,845 -
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 37,647 50,438 - 233,733
รายไดอื่น 83,955 75,022 100,335 73,523
รวมรายได 3,339,963 2,870,803 380,473 438,039

คาใชจาย
ตนทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม 413,971 365,954 30,863 34,358
ตนทุนโดยตรงของกิจการใหเชาศูนยการคา
และอสังหาริมทรัพย 27,339 27,827 - -

ตนทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง 5,014 3,253 - -
ตนทุนโดยตรงของกิจการสปา 38,444 44,024 - -
ตนทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 568,752 544,493 - -
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,387,858 1,172,914 153,796 54,384
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 328,383 339,653 13,896 14,741
(กําไร) ขาดทนุจากอัตราแลกเปล่ียน (1,815) 3,329 2,185 4,911
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 51,056 18,355 - 22,591
รวมคาใชจาย 2,819,002 2,519,802 200,740 130,985

กําไรกอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 520,961 351,001 179,733 307,054
ดอกเบ้ียจาย (80,765) (64,100) (73,562) (59,365)
ภาษีเงินได (63,514) (42,502) 1,829 (7,393)

กําไรกอนสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 376,682 244,399 108,000 240,296
(กําไร) สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย - สุทธิ (5,284) (4,103) - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 371,398 240,296 108,000 240,296

บาท บาท บาท บาท
กําไรตอหุน (หมายเหตุ 13)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.1331 0.0877 0.0381 0.0877
กําไรตอหุนปรับลด 0.1234 0.0825 0.0359 0.0825

5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 41 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 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 3,775,131 3,266,138 375,174 361,072
รายไดคาเชาจากกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 319,482 302,584 - -
รายไดจากกิจการบันเทิง 78,832 72,232 - -
รายไดจากกิจการสปา 282,468 279,345 - -
รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 4,800,294 4,444,589 - -
รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 113,000 - - -
รายไดจากการบริหารจัดการ 287,251 33,728 119,010 64,380
รายไดจากการใหสิทธิแฟรนชายส 123,925 105,347 - -
เงินปนผลรับ 39,705 68,674 257,416 -
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 111,393 131,972 - 880,549
รายไดอื่น 251,959 283,699 272,126 218,173
รวมรายได 10,183,440 8,988,308 1,023,726 1,524,174

คาใชจาย
ตนทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม 1,252,562 1,109,153 106,884 108,770
ตนทุนโดยตรงของกิจการใหเชาศูนยการคา
และอสังหาริมทรัพย 83,012 82,021 - -

ตนทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง 12,413 9,773 - -
ตนทุนโดยตรงของกิจการสปา 125,529 125,373 - -
ตนทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,757,947 1,624,416 - -
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 60,340 - - -
คาใชจายในการขายและบริหาร 4,212,919 3,664,534 411,575 214,740
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 987,740 964,829 42,899 43,485
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 8,038 18,243 14,468 18,760
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 78,060 37,611 - 61,630
รวมคาใชจาย 8,578,560 7,635,953 575,826 447,385

กําไรกอนหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 1,604,880 1,352,355 447,900 1,076,789
ดอกเบ้ียจาย (217,293) (196,033) (206,070) (176,492)
ภาษีเงินได (309,893) (247,683) - (19,109)
กําไรกอนสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 1,077,694 908,639 241,830 881,188
(กําไร) สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย - สุทธิ (25,624) (27,451) - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,052,070 881,188 241,830 881,188

บาท บาท บาท บาท
กําไรตอหุน (หมายเหตุ 13)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.3792 0.3264 0.0852 0.3264
กําไรตอหุนปรับลด 0.3532 0.3066 0.0812 0.3066
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 41 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

ใบสําคัญแสดง สวนเกินทุน

สิทธิซื้อหุนสามัญ จากการตีมูลคา สวนปรับปรุง

หุนของบริษัท ที่ออกโดย ยุติธรรมของ จากการ กําไรสะสม สวนของ

ทุนที่ออก สวนเกิน เงินรับลวงหนา ที่ถือโดย บริษัทยอย เงินลงทุนใน แปลงคา สํารองตาม ยังไมได ผูถือหุน

หมายเหตุ และชําระแลว 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 59,738 223,273 (77,900) - - - - - - - 205,111

เงินรับลวงหนาคาหุน - - 2,969 - - - - - - - 2,969

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - - (15,438) - - - (15,438)

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - - - 127,390 - - - 469 127,859

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 1,052,070 25,624 1,077,694

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

ผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอยลดลงเนื่องจาก 

การลงทุนเพิ่มของกลุม - - - - - - - - - (68,439) (68,439)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 3,017,842 1,765,045 2,969 (244,652) 104,789 419,335 (28,094) 231,834 3,259,051 490,104 9,018,223

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 41 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

7

งบการเงินรวม (พันบาท)

       



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

ใบสําคัญแสดง สวนเกินทุน

สิทธิซื้อหุนสามัญ จากการตีมูลคา สวนปรับปรุง

หุนของบริษัท ที่ออกโดย ยุติธรรมของ จากการ กําไรสะสม สวนของ

ทุนที่ออก สวนเกิน ที่ถือโดย บริษัทยอย เงินลงทุนใน แปลงคา สํารองตาม ยังไมได ผูถือหุน

และชําระแลว มูลคาหุน 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 222,226 1,020,728 (65,051) - - - - - - 1,177,903

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - (22,174) - - - (22,174)

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - - 40,962 - - - 204 41,166

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - 881,188 27,451 908,639

เงินปนผลจาย - - - - - - - (345,179) (22,745) (367,924)

ผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอยลดลงเนื่องจาก 

การลงทุนเพิ่มของกลุม - - - - - - - - (23,447) (23,447)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 2,955,882 1,536,639 (244,652) 104,789 196,708 2,361 167,829 2,294,009 639,149 7,652,714

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 41 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

8

งบการเงินรวม (พันบาท)

       



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

ใบสําคัญแสดง สวนเกินทุน

สิทธิซื้อหุนสามัญ จากการตีมูลคา สวนปรับปรุง

หุนของบริษัท ที่ออกโดย ยุติธรรมของ จากการ กําไรสะสม

ทุนที่ออก สวนเกิน เงินรับลวงหนา ที่ถือโดย บริษัทยอย เงินลงทุนใน แปลงคา สํารองตาม ยังไมได

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน คาหุน บริษัทยอย ที่หมดอายุแลว หลักทรัพยเผื่อขาย งบการเงิน กฎหมาย จัดสรร 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 59,738 223,273 (77,900) - - - - - - 205,111

เงินรับลวงหนาคาหุน - - 2,969 - - - - - - 2,969

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - - - (10,028) - - - (10,028)

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - - 241,830 241,830

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 3,017,842 1,759,104 2,969 (15,164) 104,789 281,917 (12,656) 231,834 2,422,123 7,792,758

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 41 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

9

งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)

       



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

ใบสําคัญแสดง สวนเกินทุน

สิทธิซื้อหุนสามัญ จากการตีมูลคา สวนปรับปรุง

หุนของบริษัท ที่ออกโดย ยุติธรรมของ จากการ กําไรสะสม

ทุนที่ออก สวนเกิน ที่ถือโดย บริษัทยอย เงินลงทุนใน แปลงคา สํารองตาม ยังไมได

และชําระแลว มูลคาหุน บริษัทยอย ที่หมดอายุแลว หลักทรัพยเผื่อขาย งบการเงิน กฎหมาย จัดสรร 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 222,226 1,020,728 - - - - - - 1,242,954

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - - - - - (22,174) - - (22,174)

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - - 40,962 - - - 40,962

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - - 881,188 881,188

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 2,955,882 1,530,698 (15,163) 104,789 196,708 2,361 167,829 2,294,009 7,237,113

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 41 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

10

งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)

       



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 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 1,052,070 881,188 241,830 881,188

รายการปรับปรุง :

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 7, 8 987,740 964,829 42,899 43,485

ตัดจําหนายสินทรัพยอื่น 9,667 8,794 4,934 4,156

ตัดจําหนายลูกหน้ีการคาและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 1,844 609 - 360

รับรูรายไดรับลวงหนา (15,778) (25,245) - -

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและ

   บริษัทรวม - สุทธิ 5 (33,333) (94,361) - (818,919)

เงินปนผลรับ (39,705) (68,674) (257,416) -

กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะส้ันและระยะยาวอื่น - (25,852) - (22,131)

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - (13,702) - -

(กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดจากการตีมูลคายุติธรรม

   ของเงินลงทุนระยะส้ัน (9) 3 - -

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน 7,206 - - -

ตัดจําหนาย การดอยคาและขาดทุนจากการจําหนาย

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 35,604 35,513 283 (186)

คาตัดจําหนายและสํารองสินคาเส่ือมสภาพ 1,717 925 - -

คาเผ่ือการดอยคาและตัดจําหนายสินทรัพยอื่นและ

   หนี้สินอื่น (กลับรายการ) (1,160) 8,608 - -

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 25,624 27,451 - -

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา 106,021 102,147 15,327 9,253

สินคาคงเหลือ 3,561 (40,362) (168) (834)

ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย (419,251) - - -

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (360,624) (67,302) (52,771) (1,484)

เจาหนี้การคา (143,845) (4,487) (1,494) (4,826)

ภาษีเงนิไดนิติบุคคลคางจาย (57,483) (87,803) (284) 4,844

คาใชจายคางจาย 77,069 (10,809) (1,630) (1,448)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (2,192) (28,411) 21,943 (12,131)

รายไดรับลวงหนา 2,529 3,927 - -

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (5,785) (3,057) (6,295) 534

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,231,487 1,563,929 7,158 81,861

11

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทในหนา 14 ถึง 41 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

      



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 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 (116,310) (162,859) (809,689) (811,799)

ลูกหนี้เงินใหกูยืมแกบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (425,136) (151,765) (425,136) (151,765)

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทยอยและ

บริษัทรวม (90,297) (89,958) (109,804) (69,262)

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทยอย 5 - - 32,606 33,200

เงินปนผลรับจากบริษัทยอย บริษัทรวม 

กิจการท่ีเก่ียวของกันและบริษัทอื่น 65,205 2,914 227,181 397,307

เงินสดรับ (จาย) จากการขาย/ซื้อเงินลงทุนระยะส้ัน (1,095,159) 248,337 (1,095,159) -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว - 49,315 - 39,209

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว (53,951) (53,476) (9,992) (1)

เงินสดจายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 5 (150,546) - - -

เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - 16,536 - 145,551

เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา (556,303) (485,065) - -

เงินรับจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 11,808 18,770 - 1,837

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (13,525) (7,503) - -

เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (625,255) (1,052,966) (45,345) (23,935)

เงินสดจายสําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (29,464) (76,735) (19,797) (47)

เงินสดสุทธิ (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน (3,078,933) (1,744,455) (2,255,135) (439,705)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะส้ัน เจาหนี้และเงินทดรอง

จากกิจการท่ีเก่ียวของกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) (169) 310 348,116 (109,619)

เงินสดจายตามสัญญาเชาการเงิน - (5,742) - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ัน 6,535,028 2,449,064 5,627,000 2,260,851

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ัน (7,320,792) (2,614,851) (6,532,000) (2,614,851)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว - 200,000 - 200,000

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 9 (327,165) (520,612) - (54,040)

เงินสดรับจากการออกหุนกู 10 3,900,000 - 3,900,000 -

เงินสดจายชําระคืนหุนกู 10 (956,250) (212,500) (956,250) (212,500)

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 205,111 1,177,903 205,111 1,242,954

เงินสดรับจากเงินรับลวงหนาคาหุน 2,969 - 2,969 -

เงินปนผลจาย 16 (435,786) (367,924) (448,622) (367,419)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,602,946 105,648 2,146,324 345,376

12
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (244,500) (74,878) (101,653) (12,468)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 501,348 313,635 101,279 (3,240)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 256,848 238,757 (374) (15,708)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยายน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 302,752 280,565 41,708 7,653

เงินเบิกเกินบัญชี (45,904) (41,808) (42,082) (23,361)

256,848 238,757 (374) (15,708)

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไมใชเงินสด

รายการท่ีไมใชเงินสดท่ีมีสาระสําคัญสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 ประกอบดวย

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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ และท่ีดินและโครงการระหวาง

การพัฒนา โดยยังไมชําระเงิน 178,069 137,277 2,832 2,975

ดอกเบ้ียและภาษีเงินได

ดอกเบ้ียและภาษีเงินไดจายในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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 233,560 207,090 178,944 143,003

ภาษีเงินไดจาย 439,743 400,823 6,650 14,265
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