
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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1 นโยบายการบัญชี 
 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใต       
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ      
ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก 
(คือ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลง ในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด) เปนแบบสมบูรณใหสอดคลอง          
กับประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนแบบยอใหสอดคลอง      
กับมาตรฐานฉบับที่ 41 งบการเงินระหวางกาลและเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ    
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
หลักการบัญชีที่ใชอาจแตกตางไปจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซ่ึงใชในประเทศอื่น ดังน้ันงบการเงินระหวางกาลไดจัดทําขึ้นโดย      
มิไดมีจุดประสงคที่จะแสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป           
ที่กําหนดไวในประเทศอื่น ดังน้ันบริษัทจัดทํางบการเงินระหวางกาลดวยขอสมมติฐานที่วา ผูใชงบการเงินมีความเขาใจหลักการ และวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทยแลว 
 
งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาองคประกอบ
ของงบการเงิน 
 
เพื่อความสะดวกของผูใชงบการเงินระหวางกาล จึงไดมีการแปลงบการเงินระหวางกาลเปนภาษาอังกฤษ จากงบการเงินระหวางกาลท่ี  
จัดทําเปนภาษาไทย 
 
ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทย กําหนดใหฝายบริหารตองกําหนด
ประมาณการและขอสมมติฐานซ่ึงมีผลกับมูลคาของสินทรัพยและหน้ีสินที่รายงานไวในงบการเงินระหวางกาล การเปดเผยขอมูล         
สินทรัพยและหนี้สิน  ที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และรายไดและคาใชจายในงวดท่ีรายงานไวในงบการเงิน ดังน้ันผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกตางไปจากประมาณการ 
 
รายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และสําหรับงวดบัญชีสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 
ไดมีการแสดงตางไปจากเดิมและจัดประเภทใหม เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบและเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และสําหรับงวดบัญชีสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548  
 
นโยบายการบัญชีที่สําคัญในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลเปนนโยบายการบัญชีเดียวกับท่ีใชในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี        
31 ธันวาคม พ.ศ. 2547   

 
รายจายท่ีเกิดขึ้นอยางไมสมํ่าเสมอในระหวางงวดปบัญชีจะรับรูเปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชีโดยใชเกณฑเดียวกับการรับรู     
รายจายเปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 
 
คาใชจายภาษีเงินไดรับรูดวยประมาณการที่ดีที่สุดโดยใชอัตราภาษีเงินไดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่คาดวาจะเกิดขึ้นในรอบปบัญชี 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีควรใชควบคูไปกับงบการเงินสําหรับป พ.ศ. 2547 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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2 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัทและบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยในหลายธุรกิจ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของงบการเงินรวม มีดังตอไปนี้  
 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม (ลานบาท) 

  

ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจใหเชา 

ศูนยการคา 

 

ธุรกิจบันเทิง 

 

ธุรกิจสปา 

ธุรกิจขายอาหาร

และเครื่องดื่ม 

 

ธุรกิจการจัดการ 

 

ธุรกิจพัฒนาที่ดิน 

ธุรกิจลงทุน 

ในบริษทัอื่น 

รายการ 

ระหวางกัน 

 

รวม 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 

รายได 1,178 680 109 95 22 14 70 69 1,199 1,084 49 33 - - - - (79) (57) 2,548 1,918 

กําไรขั้นตน 829 469 82 73 12 7 28 31 754 686 49 33 - - - - (51) (33) 1,703 1,266 

รายไดอื่น                   76 72 

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ   5 (1) 

คาใชจายในการขายและบริหาร          (1,297) (1,049) 

ดอกเบี้ยจาย         (69) (53) 

กําไรกอนภาษีเงินได           418 235 

ภาษีเงินได          (97) (56) 

กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย          321 179 

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย - สุทธิ          (21) (19) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด          300 160 

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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2 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม (ลานบาท) 

  

ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจใหเชา 

ศูนยการคา 

 

ธุรกิจบันเทิง 

 

ธุรกิจสปา 

ธุรกิจขายอาหาร 

และเครื่องดื่ม 

 

ธุรกิจการจัดการ 

ธุรกิจพัฒนา 

ที่ดิน 

ธุรกิจลงทุน 

ในบริษทัอื่น 

รายการ 

ระหวางกัน 

 

รวม 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
                     

ที่ดินรอการพัฒนา - - - - - - - - - - - - 160 156 - - - - 160 156 

ที่ดิน อาคาร และ                     

     อุปกรณ 7,379 4,562 677 590 71 55 80 73 1,854 1,912 3 13 - - 4 4 - - 10,068 7,209 

สินทรัพยอื่น 10,342 7,222 568 645 5 3 122 123 1,972 1,353 1,195 241 15 15 1,380 2,056 (11,863) (7,967) 3,736 3,691 

รวมสินทรัพย 17,721 11,784 1,245 1,235 76 58 202 196 3,826 3,265 1,198 254 175 171 1,384 2,060 (11,863) (7,967) 13,964 11,056 

                     

 ณ วันที่ 31 มีนาคม (ลานบาท) 

  

ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจใหเชา 

ศูนยการคา 

 

ธุรกิจบันเทิง 

 

ธุรกิจสปา 

ธุรกิจขายอาหาร 

และเครื่องดื่ม 

 

ธุรกิจการจัดการ 

ธุรกิจพัฒนา 

ที่ดิน 

ธุรกิจลงทุน 

ในบริษทัอื่น 

รายการ 

ระหวางกัน 

 

รวม 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 
                     

เจาหนี้การคา 151 102 4 2 - 1 8 6 330 272 1 - 1 2 - - - - 495 385 

เงินกูยืมระยะยาว 4,766 2,055 - - 44 25 45 77 794 930 1,043 140 63 55 800 1,309 (3,876) (2,248) 3,679 2,343 

หุนกู 2,775 2,488 - - - - - - - - - - - - - - - - 2,775 2,488 

หนี้สินอื่น 1,360 1,089 1,025 1,062 5 5 42 42 457 408 21 11 9 10 90 60 (1,357) (1,397) 1,652 1,290 

รวมหนี้สิน 9,052 5,734 1,029 1,064 49 31 95 125 1,581 1,610 1,065 151 73 67 890 1,369 (5,233) (3,645) 8,601 6,506 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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3 ลูกหนี้การคา - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2548 
พันบาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 
พันบาท 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2548 
พันบาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 
พันบาท 

     
ลูกหน้ีการคา 468,739 446,181 27,559 31,830 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (4,642) (5,134) (596) (595) 

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 464,097 441,047 26,963 31,235 

 
ลูกหนี้การคาขางตนไดรวมลูกหน้ีที่มีปญหาในการชําระหน้ี กลุมบริษัทไดต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การคาเหลาน้ีแลว      
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 สามารถจําแนกตามอายุหนี้  ไดดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2548 
พันบาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 
พันบาท 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2548 
พันบาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 
พันบาท 

     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 318,980 324,614 17,771 24,612 
คางชําระ     
   นอยกวา 90 วัน 110,519 94,737 8,057 6,406 
   91 - 180 วัน 35,754 14,658 1,168 596 
   มากกวา 180 วัน 3,486 12,172 563 216 

ลูกหน้ีการคา 468,739 446,181 27,559 31,830 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (4,642) (5,134) (596) (595) 

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 464,097 441,047 26,963 31,235 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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4 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

ผูถือหุนรายใหญบางรายของบริษัทเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ดังน้ัน บริษัท 
ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย จึงถือเปนบริษัทที่เก่ียวของกัน   

 
ในระหวางงวด กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคาท่ีสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาและบริษัทที่เก่ียวของกัน รายการคาดังกลาว 
เปนไปตามเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการ ตามปกติของการดําเนินธุรกิจและเปนไปตามเง่ือนไขการคาตามปกติ รายการคาท่ีสําคัญ
กับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 
นโยบายการคิดราคาสําหรับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ประกอบดวย : 

 
 นโยบายการคิดราคา 

  
รายไดจากการขายและการซื้อสินคา ราคาตลาด 
รายไดคาเชา ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
รายไดคาบริการจัดการ และรายไดอื่น ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
ดอกเบี้ยรับ อัตราท่ีกําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอัตราซ่ึงอิงจากอัตรา 

     ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย 
คาเชาจาย ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
คาบริการจัดการจาย ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
คาลิขสิทธิ์ในการใชเคร่ืองหมายการคา ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
ดอกเบี้ยจาย อัตราซ่ึงอิงจากอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย 

 
 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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4 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

รายการคาท่ีสําคัญกับบริษัทที่เก่ียวของกัน สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 สามารถสรุปไดดังน้ี: 
 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
รายไดจากการขาย     
บริษัทรวม 4,362 4,054 - - 
     
รายไดคาเชา     
บริษัทยอย - - 9,654 9,017 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 5,017 4,089 - - 

รวมรายไดคาเชา 5,017 4,089 9,654 9,017 
     
ดอกเบ้ียรับ     
บริษัทยอย - - 29,982 14,669 
บริษัทรวม 1,527 643 1,345 228 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 31 38 - - 

รวมดอกเบ้ียรับ 1,558 681 31,327 14,897 
     
รายไดคาบริการจัดการ     
บริษัทยอย - - 22,079 22,341 
บริษัทรวม 225 225 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 4,590 2,902 300 300 

รวมรายไดคาบริการจัดการ 4,815 3,127 22,379 22,641 
     
รายไดอื่น     
บริษัทยอย - - 1,998 2,923 
บริษัทรวม 890 916 680 680 

รวมรายไดอื่น 890 916 2,678 3,603 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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4 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  (ตอ) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

ซื้อสินคา     
บริษัทยอย - - 53 43 
บริษัทรวม 9 - - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 1,028 573 - - 

รวมคาซ้ือสินคา 1,037 573 53 43 

     

คาเชา     
บริษัทยอย - - 3,130 5,038 
บริษัทรวม 221 1,053 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 4,965 4,748 - - 

รวมคาเชา 5,186 5,801 3,130 5,038 

     

ดอกเบ้ียจาย     
บริษัทยอย - - 1,816 490 
บริษัทรวม - 1 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน - 29 - - 

รวมดอกเบ้ียจาย - 30 1,816 490 

     

คาบริการจัดการ     
บริษัทที่เก่ียวของกัน 9,545 8,614 2,553 2,553 

     

คาลิขสิทธิ์ในการใชเครื่องหมายการคา     
บริษัทยอย - - 3,982 3,512 

     

คาใชจายอื่น     
บริษัทที่เก่ียวของกัน 790 962 132 - 

     

คาตอบแทนกรรมการ 1,327 335 533 300 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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4 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  (ตอ) 

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนเบี้ยประชุมท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทตามขอกําหนดของมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  
คาตอบแทนดังกลาวเปนผลประโยชนที่จายใหกรรมการตามท่ีไดรับอนุมัติจากผูถือหุนในท่ีประชุมสามัญประจําป (โดยไมรวมเงินเดือน
และผลประโยชนที่เก่ียวของอื่นๆ ที่จายใหแกกรรมการบริหาร) 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ยอดคงคางของรายการลูกหนี้ เจาหนี้ เงินทดรอง และ เงินใหกูยืมแก/จาก
บริษัทที่เก่ียวของกัน สรุปไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ลูกหน้ีบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย - - 71,592 103,313 
บริษัทรวม 15,076 19,302 11,838 2,074 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 6,342 5,522 1,200 600 

รวมลูกหนี้บริษัทที่เก่ียวของกัน  21,418 24,824 84,630 105,987 

 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ของลูกหนี้บริษัทท่ีเก่ียวของกันแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระ
ไดดังน้ี  

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 9,141 8,112 28,101 29,484 
คางชําระนอยกวา 90 วัน 1,289 5,419 18,429 21,666 
คางชําระ 91 - 180 วัน 935 590 11,144 14,083 
คางชําระ 181 - 365 วัน 1,010 602 15,001 20,342 
คางชําระมากกวา 365 วัน 9,043 10,101 11,955 20,412 

รวมลูกหนี้บริษัทที่เก่ียวของกัน 21,418 24,824 84,630 105,987 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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4 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
เจาหน้ีและเงินทดรองจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย  - - 9,052 5,052 
บริษัทรวม 1 168 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 10,102 34,406 50 - 

รวมเจาหน้ีและเงินทดรองจากบริษัทที่เก่ียวของกัน 10,103 34,574 9,102 5,052 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย  - - 2,158,370 1,750,013 
บริษัทรวม 142,954 188,849 109,424 126,740 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 3,133 3,129 - - 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เก่ียวของกัน 146,087 191,978 2,267,794 1,876,753 

     
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกนั     
บริษัทยอย - - 1,462,040 847,924 

รวมเงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทที่เก่ียวของกัน - - 1,462,040 847,924 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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5 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
บริษัทยอย - - 7,391,121 6,670,912 

บริษัทรวม 125,450 126,912 93,538 91,251 

รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  125,450 126,912 7,484,659 6,762,163 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย  

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท 

  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548  
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 6,670,912 
ยอดคงเหลือตนงวด - สวนไดเสียทีเ่กินเงินลงทุนในบริษัทยอย (37,654) 
ลงทุนเพิ่มระหวางงวด 455,241 
การจัดสรรคืนทุนของหนวยลงทุนในกองทุนบริหารสินทรัพยไทย (9,086) 
สวนแบงกําไรในบริษัทยอย - สุทธิ 287,282 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (691) 
การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมของ  
   หลักทรัพยเผ่ือขายในบริษัทยอย 1,772 
เงินปนผลรับ (25,292) 
รับรูกําไรจากการขายใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทโดยบริษัทยอย 19,711 

ยอดคงเหลือปลายงวด - สวนไดเสียสวนที่เกินเงินลงทุนของบริษัทยอย 28,926 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 7,391,121 

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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5 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 

 
เงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดเปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยและหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 
บริษัทยอยที่รวมอยูในงบการเงินรวมไดแก 
 

 งบการเงินเฉพาะบรษัิท  - วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 

  จัดตั้งขึ้น ลักษณะ สัดสวนของการ 
 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ความสัมพนัธ ถือหุน (รอยละ) 

     
บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด โรงแรม 

และศูนยการคา 
ประเทศไทย ผูถือหุน 81.24 

บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 100 
บริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จาํกัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 45.3(1) 
บริษัท บานโบราณเชียงราย จาํกัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 100 
บริษัท สมุยรีซอรท แอนด สปา จํากัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 100 
บริษัท รอยลั การเดน ดีเวลลอปเมนท จาํกัด โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 100 
บริษัท รอยลัการเดน พลาซา จํากัด ศูนยการคา ประเทศไทย ผูถือหุน 100 
บริษัท รอยลัการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ธุรกิจบันเทงิ ประเทศไทย ผูถือหุน 100 
บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด ธุรกิจสปา ประเทศไทย ผูถือหุน 51(2) 
บริษัท รอยลัการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท จํากัด บริหารโรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 100 
R.G.E. (HKG) Limited บริหารงาน ประเทศฮองกง ผูถือหุน 100 
RGR International Limited บริหารงาน เกาะบริติซ ผูถือหุน 100 
  เวอรจิน   
บริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย 
ประเทศไทย ผูถือหุน 72.39 

บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ขายอาหารและ 
เคร่ืองด่ืม 

ประเทศไทย ผูถือหุน 99.70 

บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 49.3(3) 
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรต้ี ฟนด ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย 
ประเทศไทย ผูถือหุน 99.90 

กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ประเทศไทย ผูถือหุน 100 

บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 99.93 
(1)สัดสวนการถือหุน รอยละ 45.3 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด อีกรอยละ 23.7 เปนการถือหุนทางออม  
ผานบริษัทยอย  

(2)สัดสวนการถือหุน รอยละ 51 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จํากัด อีกรอยละ 49 เปนการถือหุนทางออม
ผานบริษัทยอย 

(3)สัดสวนการถือหุน รอยละ 49.3 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) อีกรอยละ 41.5 เปนการถือหุนทางออม
ผานบริษัทยอย   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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5 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

บริษัทยอยของ MFG บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด บริษัท RGR International Limited และบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด 
(มหาชน) ที่รวมในการจัดทํางบการเงินรวม มีดังตอไปน้ี 
 

  สัดสวนของ  
  การถอืหุน จัดตั้งขึ้นใน 

บริษัท ประเภทธุรกิจ (รอยละ) ประเทศ 

บริษัทยอยของ MFG    
บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 100 ประเทศไทย 
บริษัท ซิซซเลอร ไทย จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 100 ประเทศไทย 
บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด ผลิตและขายเนย 100 ประเทศไทย 
บริษัท ไมเนอร แดร่ี จํากัด ผลิตและขายไอศครีม 100 ประเทศไทย 
บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 100 ประเทศไทย 
บริษัท อาร.จี.อาร.ฟูด เซอรวิส จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 100 ประเทศไทย 
บริษัท เคเทอร่ิง แอสโซซิ เอตส จํากัด ใหบริการดานอาหาร 51 ประเทศไทย 
 และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ   
บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 95 ประเทศไทย 
International Franchise Holding  เจาของลิขสิทธิ ์ 100 มาเลเซีย 
   (Labuan) Limited    
บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 100 ประเทศไทย 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ใหเชาอสังหาริมทรัพย 100* ประเทศไทย 
บริษัท เอส.แอล.อาร.ที จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 100 ประเทศไทย 

 

*ทุนชําระแลวของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี เปนทุนของหนวยลงทุนประเภท ข และประเภท ค  

 
บริษัทยอยของบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด    
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด  โรงแรม 100 ประเทศไทย 
    
บริษัทยอยของบริษัท RGR International Limited     
บริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด  ธุรกิจสปา 100 เกาะบริติช เวอรจิน 
    

บริษัทยอยของบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)    

บริษัท ลักซเซอรี ลีมูซีน จํากัด  ขนสงในประเทศ 100 ประเทศไทย 

บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด พัฒนาโครงการ 100 ประเทศไทย 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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5 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

 
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) 
 
ในระหวางงวด กลุมบริษัทไดลงทุนเพิ่มในหุนสามัญของ บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) จํานวน 14,927,490 หุน     
เปนจํานวนเงินรวม 705 ลานบาท ซึ่งมีผลใหสัดสวนการถือหุนของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 40,873,155 หุน คิดเปนรอยละ 90.8 
ในการลงทุนเพิ่มดังกลาว มีคาความนิยมเกิดขึ้นจํานวน 61.9 ลานบาท 

  
ข) เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 

   
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548   
ราคาตามบัญชีตนงวด 126,912 91,251 
ซื้อเงินลงทุน - 7,285 

สวนแบงผลขาดทุนของบริษัทรวม (1,462) (4,998) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 125,450 93,538 

 
บริษัทไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด 
 
ในระหวางงวด บริษัทไดซื้อหุนสามัญของบริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด จํานวน 60,000 หุน หรือรอยละ 15 เปนจํานวนเงิน 
7.3 ลานบาท จากบริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท มีผลทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนทางตรงใน
บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด เปนรอยละ 50 และทําใหเงินลงทุนในบริษัทดังกลาว เปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนในบริษัท
รวมเปนเงินลงทุนในกิจการรวมคา บริษัทใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวในงบการเงินรวมและใน    
งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 
บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด 
 
กลุมบริษัทไมไดนํางบการเงินของบริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมของ MFG มารวมในการจัดทํา     
งบการเงินรวม เน่ืองจากกลุมบริษัทไมมีอํานาจในการควบคุมเหนือบริษัทดังกลาว ถึงแมวากลุมบริษัทถือหุนในบริษัทดังกลาว
ในอัตรารอยละ 51 บริษัทใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวในงบการเงินรวม 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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5 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 
 
บริษัทรวมไดแก 

 งบการเงินรวม - วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 
  จัดตั้งขึ้น ลักษณะความ สัดสวนของการ 
 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ สัมพันธ ถือหุน (รอยละ) 

     

บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท  
  จํากัด 

โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 40(1) 

     

บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ขายสิทธิในสถานท่ี ประเทศไทย ผูถือหุน 50 
 พักผอนโดยแบงเวลา    
     

บริษัท ซีเลค เซอรวสิ พารทเนอร จํากัด ขายอาหารและ 
เคร่ืองด่ืม 

ประเทศไทย ผูถือหุน 51 

     

บริษัท เอสแอนดพี ไมเนอรฟูด จํากัด ดําเนินการเก่ียวกับ 
การใหเชา 

ประเทศไทย ผูถือหุน 50 

 อสังหาริมทรัพย    
 

(1)  สัดสวนของการถือหุนในบริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด เทากับรอยละ 65.04 แตบริษัทมีสิทธิออกเสียง    
รอยละ 40 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548  
  จัดตั้งขึ้น ลักษณะความ สัดสวนของการ 
 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ สัมพันธ ถือหุน (รอยละ) 
     

บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท  
   จํากัด 

โรงแรม ประเทศไทย ผูถือหุน 40(1) 

บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ขายสิทธิในสถานท่ี ประเทศไทย ผูถือหุน 50 
 พักผอนโดยแบงเวลา    

 
(1)  สัดสวนของการถือหุนในบริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด เทากับรอยละ 65.04 แตบริษัทมีสิทธิออกเสียง    

รอยละ 40 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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6 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 
  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2548 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2547 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2548 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2547 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
 
บริษัทอื่น - สุทธิ 46,172 45,813 13 13 

บริษัทที่เก่ียวของกัน - สุทธิ 144,478 142,719 21,783 21,238 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 190,650 188,532 21,796 21,251 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทอื่น 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 45,813 13 
ซื้อเงินลงทุน 5 - 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 354 - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 46,172 13 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 142,719 21,238 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 1,759 545 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 144,478 21,783 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 
 พันบาท พันบาท 

   
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 10,146,919 490,489 
ซื้อสินทรัพย 214,936 7,606 
ตัดจําหนายสินทรัพย (14,057) - 
จําหนายสินทรัพย (7,640) (12) 
โอนกลับการดอยคาของสินทรัพย 1,730 - 
คาเส่ือมราคา (273,760) (13,981) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 10,068,128 484,102 

 
บริษัทยอยแหงหน่ึงซ่ึงดําเนินธุรกิจโรงแรมบนท่ีดินเชา ไดจดจํานองสิทธิการเชาท่ีดินบางสวนรวมท้ังส่ิงปลูกสราง เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ เพื่อค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะยาวท่ีไดรับจากสถาบันการเงิน และบริษัทยอยอีกแหงหนึ่งไดจดจํานองท่ีดินและอาคารของบริษัท 
เพื่อค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะยาวท่ีไดรับจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 9) 
 
ในระหวางป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 บริษัทยอยบางแหงไดทําสัญญาขายฝากและเชากลับคืนกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยและ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี  การขายฝากดังกลาวมีเงื่อนไขใหบริษัทยอยไถถอนคืนไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา 
โดยบริษัทยอยไดรับสิทธิในการเชาและซ้ือคืนเปนอันดับแรก งบการเงินของกองทุนรวมดังกลาวไดถูกรวมในการจัดทํางบการเงินรวม 
รายการขายฝากและเชากลับคืนเสมือนเปนการค้ําประกันการกูยืม (หมายเหตุ 9) การแสดงท่ีดินและอาคารในงบการเงินรวมจึงไมเปลี่ยนแปลง
จากผล ของการทําสัญญาดังกลาว 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 บริษัทยอยของ MFG ไดนําสินทรัพยซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 342 ลานบาท ไปค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว 
(หมายเหตุ 9) 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 ลานบาท ลานบาท 

   
ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือสินทรัพย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 944.4 350.0 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 65.4 1.1 
   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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8 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

 งบการเงินรวม (พันบาท) 

 ตนทุน 
การพัฒนา 
แฟรนชายส 

 
 

คาลิขสิทธิ ์

 
 

คาความนิยม 

 
คาความนิยม 

ติดลบ 

 
 

รวม 

      
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด      
   วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548      
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 6,154 20,743 1,567,153 (449,774) 1,144,276 
คาความนิยมท่ีเกิดจากการลงทุนเพิ่มใน RHC      
   (หมายเหตุ 5) - - 61,896 - 61,896 
สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นในระหวางงวด - 390 - - 390 
ตัดจําหนายสินทรัพย - - 59 - 59 
คาตัดจําหนาย (354) (947) (13,898) 8,533 (6,666) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 5,800 20,186 1,615,210 (441,241) 1,199,955 

 
9 เงินกูยืมระยะยาว 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2548 
พันบาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 
พันบาท 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2548 
พันบาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 
พันบาท 

     
เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป     

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 300,250 263,250 - - 

     
เงินกูยืมระยะยาว     

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 2,128,757 1,490,449 1,154,040 469,440 

เงินกูยืมอื่น 1,250,000 1,274,900 - - 

 3,378,757 2,765,349 1,154,040 469,440 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 3,679,007 3,028,599 1,154,040 469,440 

     



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 

30 

 
9 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยมืระยะยาว สามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ครบกําหนดภายใน 1 ป 300,250 263,250 - - 
ครบกําหนดภายในระหวาง  2 - 5 ป 2,128,757 1,443,449 1,154,040 469,440 
ครบกําหนดเกินกวา 5 ป 1,250,000 1,321,900 - - 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 3,679,007 3,028,599 1,154,040 469,440 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 
 พันบาท พันบาท 

   

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548   
ราคาตามบัญชีตนงวด 3,028,599 469,440 
การกูเพิ่ม 684,600 684,600 
จายชําระเงินกู (34,400) - 
ตนทุนในการจัดหาเงินกูยืมระยะยาว 208 - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 3,679,007 1,154,040 

 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินในงบการเงินรวมจํานวน 2,429 ลานบาท ประกอบดวย 

 
ก) เงินกูยืมของบริษัทประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 319.4 ลานบาท และจํานวน 150 ลานบาท เงินกูยืมสวนแรกคิด    

ดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบอัตรารอยละคงที่ตอปและมีกําหนดชําระคืนในป พ.ศ. 2549 บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสําคัญ
บางประการที่กําหนดไวตลอดอายุสัญญาเงินกู เงินกูยืมอีกสวนหนึ่งจํานวน 150 ลานบาท คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละคงท่ีตอป  
และมีกําหนดชําระคืนในป พ.ศ. 2549 บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไวตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 
ข) เงินกูยืมของบริษัทประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 684.6 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียในอัตรา MLR ลบอัตรารอยละ 

คงท่ีตอปและมีกําหนดชําระคืนในป พ.ศ. 2550 บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการท่ีกําหนดไวตลอดอายุสัญญา
เงินกู 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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9 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ตอ) 
 
ค) เงินกูยืมของบริษัทยอยสองแหงคงเหลือจํานวน 821 ลานบาท ค้ําประกันโดยการจดจํานองท่ีดินและสิทธิการเชาท่ีดิน รวมท้ัง    

สิ่งปลูกสราง เคร่ืองจักรและอุปกรณของบริษัทยอยสองแหง (หมายเหตุ 7) เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละคงที่ตอป
ในป พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2548 และในอัตรา MLR ลบอัตรารอยละคงท่ี และ MLR ตอป เร่ิมต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549    
เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนในระหวางป พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552 

 
ง) เงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหน่ึงประเภทไมมีหลักประกันจํานวน 220 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีใน 3 ปแรก และอัตรา

ลอยตัวในปที่ 4 และมีเงื่อนไขการชําระเงินคืนทุกคร่ึงปเปนเวลา 7 งวด โดยเร่ิมการชําระคืนงวดแรกวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
ซึ่งบริษัทยอยดังกลาวจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไวตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 
จ) เงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหนึ่งประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 124 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและมีกําหนด

ชําระเงินคืนภายใน 4 ป โดยเร่ิมการชําระคืนงวดแรกจํานวน 26 ลานบาทในไตรมาสท่ี 4 ของป พ.ศ. 2547 ซึ่งบริษัทยอยดังกลาว 
จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไวตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 
ฉ) เงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหนึ่งประเภทไมมีหลักประกันจํานวน 110 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและมีกําหนดชําระเงินคืน

ภายใน ป พ.ศ. 2549 
 
เงินกูยืมอื่น 
 
เงินกูยืมอื่นจํานวน 1,250 ลานบาท เปนเงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสองแหง 

 
ก) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 800 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และประเภท ข ในกองทุนรวมบริหาร      

สินทรัพยไทย ซึ่งถือโดยธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละคงท่ีและ
อัตรารอยละ MLR ลบดวยอัตรารอยละคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป 

 
 กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยไดรับโอนสิทธ์ิและความเปนเจาของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัท  

ที่มีมูลคาทางบัญชีจํานวน 1,172 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกัน 
 
ข) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 450 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี    

ซึ่งถือโดยธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละ MLR ลบดวยอัตรา 
รอยละคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป  

 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยทวี ไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในที่ดิน อาคารและอุปกรณของกลุม

บริษัทที่มีมูลคาทางบัญชีจํานวน 342 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกัน 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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10 หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2548 
พันบาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 
พันบาท 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2548 
พันบาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 
พันบาท 

     
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 50,959 55,765 - - 
หัก  ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย (3,984) (5,000) - - 

 46,975 50,765 - - 
หัก  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (13,838) (14,889) - - 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 33,137 35,876 - - 

 
บริษัทยอยสามแหงไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซ่ิง เพื่อเชารถยนตใชในการดําเนินงาน และมีกําหนดการชําระคาเชาเปน         
รายเดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 บริษัทยอยดังกลาวมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นตํ่าตามสัญญาเชาการเงินในแตละป ดังน้ี 

 
ป ลานบาท 

  
พ.ศ. 2548 16,763 

พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2556 34,196 

 50,959 

 
11 หุนกู 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  
 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 
 พันบาท พันบาท 

   
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 212,500 212,500 
หุนกูระยะยาวถึงกําหนดนานกวาหนึ่งป 2,562,500 2,668,750 

รวมหุนกูระยะยาว 2,775,000 2,881,250 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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11 หุนกู (ตอ) 

 
การเปล่ียนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหดังน้ี 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบรษัิท 
 พันบาท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548  
ราคาตามบัญชีตนงวด 2,881,250 
จายชําระเงินกู (106,250) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 2,775,000 

 
 หุนกูประกอบดวย 
 

ก) หุนกูไมดอยสิทธิ ออกระหวางไตรมาสท่ีสามของป พ.ศ. 2545 ไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 1,700,000 หนวย 
มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมมูลคา 1,700 ลานบาท เพื่อใชไถถอนหุนกูและจายคืนเงินกูยืมระยะยาวกอนครบกําหนด 
หุนกูนี้มีอายุ 5 ป โดยแบงการชําระคืนเงินตนทุกงวดหกเดือน จํานวน 8 งวด งวดละ 106.25 ลานบาท ซึ่งครบกําหนดชําระคืน   
เงินตน งวดแรกเม่ือวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จะครบกําหนดไถถอนงวดสุดทายจํานวน 850       
ลานบาท ผูถือหุนกูจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละคงที่ตอป โดยบริษัทจะชําระดอกเบ้ียเปนงวดรายหกเดือน ทุกวันที่                
23 กุมภาพันธ และวันที่ 23 สิงหาคม ของแตละปตลอดอายุหุนกู ภายใตเงื่อนไขของขอกําหนดสิทธิของผูถือหุนกูไดระบุ           
ขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน การจายเงินปนผล และการจําหนาย       
จายโอนทรัพยสินอันเปนสาระสําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจหลัก 

 
ข) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท ออกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 มีอัตราดอกเบ้ีย 

รอยละคงท่ีตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2553  
 
ค) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 500 ลานบาท ออกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 มีอัตราดอกเบี้ย   

รอยละคงท่ีตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2550 
 
คณะกรรมการบริษัทยอยแหงหน่ึงไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูเพิ่มเติม โดยเปนหุนกูไมสามารถแปลงสภาพและไมควบ    
ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท และมีอายุไมเกิน 6 ป อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 บริษัทยอย      
ดังกลาวยังไมไดเสนอขายหุนกูดังกลาว 
 
ราคาตามบัญชีของหุนกูระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีมูลคาใกลเคียงกับ
มูลคายุติธรรม 
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12 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

 
 งบการเงินรวม 

 จํานวนหุน จํานวนหุน   สวนเกิน  
 สามัญ บุริมสิทธิ หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ มูลคาหุน รวม 
 พันหุน พันหุน พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
   วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 

      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 2,413,258 63,520 2,413,258 63,520 487,212 2,963,990 
โอนใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน       
  สามัญของบริษัทไปสวนเกิน       
   มูลคาหุน - - - - 19,711 19,711 
การออกหุน 6,443 - 6,443 - 2,339 8,782 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 2,419,701 63,520 2,419,701 63,520 509,262 2,992,483 

 
 งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 จํานวนหุน จํานวนหุน   สวนเกิน  
 สามัญ บุริมสิทธิ หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ มูลคาหุน รวม 
 พันหุน พันหุน พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
   วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 

      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 2,413,258 63,520 2,413,258 63,520 481,272 2,958,050 
โอนใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน       
  สามัญของบริษัทไปสวนเกิน       
   มูลคาหุน - - - - 19,711 19,711 
การออกหุน 6,443 - 6,443 - 2,339 8,782 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 2,419,701 63,520 2,419,701 63,520 503,322 2,986,543 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 หุนจดทะเบียนทั้งหมดไดแกหุนสามัญ 2,565.4 ลานหุน และหุนบุริมสิทธิ 200 ลานหุน ซึ่งมีมูลคาหุนละ 1 บาท 
โดยมีหุนสามัญ จํานวน 2,419,701,141 หุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 63,520,000 หุนที่ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 บริษัทยังไมไดบันทึกเงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธิ จํานวน 15.6 ลานบาท เปนหนี้สินในงบการเงิน  
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13 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 
13.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 

 
บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยโดยไมคิด
มูลคาเปนจํานวน 5,000,000 หนวย ซึ่งมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแลวจํานวน 3,212,146 หนวย ซึ่งในจํานวนน้ี
เปนการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 526,000 หนวย       
คิดเปนเงินลงทุนทั้งส้ิน 8,783,118 บาท และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิจํานวน 1,787,854 หนวย  
 
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ไดมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน
สามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยอีก จํานวน 123,800,000 หุน โดย    
ไมคิดมูลคา ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน ในราคา 2.98 บาท และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป นับจาก
วันที่ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังแรก อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 บริษัทอยูระหวางการขอ
อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 

13.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีออกโดยบริษัทยอย 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท MFG และ/หรือ  บริษัทยอย 
 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2545 ที่ประชุมคณะกรรมการไดเสนอใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 1.6 ลานหนวย ใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัท MFG และ/หรือบริษัทยอยโดยไมคิดมูลคา  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญ 
1 หุนในราคา หุนละ 10 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิมีกําหนดอายุระยะเวลาการใชสิทธิจนถึงป พ.ศ. 2550 มติดังกลาวไดมี        
การอนุมัติในที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เม่ือวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2545 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 มีการจัดสรรสิทธิ
ดังกลาวท้ังส้ินจํานวน 420,000 หนวย โดยสิทธิจํานวน 126,000 หนวย สามารถเร่ิมใชไดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 สวนอีก 
126,000 หนวย สามารถเร่ิมใชไดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 และสวนที่เหลือสามารถเร่ิมใชสิทธิไดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2548 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไดมีผูใชสิทธิแลว จํานวน 237,000 หนวย 

 
14 กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ชําระแลวและ
ออกจําหนายอยูในระหวางงวด 
 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยไดปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลดโดยถือวาหุนสามัญ     
เทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด บริษัทและบริษัทยอยมีหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ (หมายเหตุ 12) และใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(หมายเหตุ 13) 
 
ในการคํานวณจํานวนหุนสามัญที่เพิ่มขึ้นหากมีการใชสิทธิ บริษัทคํานวณวาหากนําเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิจากใบสําคัญแสดงสิทธิ   
ที่เหลืออยูดังกลาวมาซื้อหุนสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉลี่ยของงวดแลวจะมีหุนสามัญเพิ่มขึ้นอีกเทาใด แลวนําจํานวนหุนสามัญ
สวนเพิ่มดังกลาวมารวมกับหุนสามัญที่มีอยู ทั้งน้ีไมมีการปรับปรุงใด ๆ ในงบกําไรขาดทุน 
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14 กําไรตอหุน (ตอ) 
 

ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กลุมบริษัทคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักภายใตขอสมมติที่มีการแปลงสภาพหุนสามัญ
ปรับลดสําหรับงวดสามเดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 มีจํานวน 69,927,658 หุน (วันที่ 31 มีนาคม พ. ศ. 2547 : จํานวน 94,892,460 หุน) 
 
กําไรตอหุนคํานวณจากจํานวนหุนสามัญ ภายหลังจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวที่ไดจดทะเบียนการลดมูลคาหุนกับ
กระทรวงพาณิชยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 กําไรตอหุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 ไดมีการคํานวณ
ใหมดวยจํานวนหุนภายหลังการลดมูลคาดังกลาว 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 
 พันหุน พันหุน 
  (ปรับปรุงใหม) 
   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชคํานวณกําไรตอหุน 2,417,581 2,252,280 
ปรับปรุงสําหรับหุนสามัญที่ถือโดยบริษัทยอย (151,634) (151,634) 
   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน - สุทธิ 2,265,947 2,100,646 
   

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด   
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 6,407 51,998 
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 63,520 42,895 

หุนสามัญเทียบเทาปรับลด 69,927 94,893 
   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 2,335,874 2,195,539 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 
  (ปรับปรุงใหม) 

   

กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 300,447 160,067 
หัก  เงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธิ (พันบาท) (2,301) (4,075) 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุน (พันบาท) 298,146 155,992 
   

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.13 0.07 
   

กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 300,447 160,067 
หัก  เงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธิ (พันบาท) - - 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุน (พันบาท) 300,447 160,067 
   

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 0.13 0.07 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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15 ภาระผูกพัน  

 
ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 ภาระผูกพันที่เปลี่ยนแปลงจากวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 มีดังตอไปน้ี 

 
เฉพาะบริษัท 

 
- บริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดินเพื่อใชเปนที่ต้ังอาคารโรงแรมของบริษัทมีกําหนดเวลาเชา 30 ป จนถึงป พ.ศ. 2561 โดยบริษัทผูกพัน    

ที่จะจายคาเชาตามอัตรารอยละของรายไดรวมซ่ึงจะปรับเพิ่มขึ้นในแตละปจนถึงอัตรารอยละคงท่ีของรายไดรวมตอปตามท่ีกําหนด
ในสัญญาหรือตามอัตราคาเชาขั้นตํ่าตามท่ีกําหนดในสัญญาแลวแตอยางใดจะสูงกวา ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 บริษัทมี      
ภาระผูกพันตามอัตราคาเชาขั้นตํ่าตามท่ีกําหนดในสัญญาท่ีจะตองจายในอนาคตเปนจํานวน 68.75 ลานบาท  

 
- บริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการกับบริษัทยอยแหงหน่ึงเพื่อเปดภัตตาคาร ซึ่งมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาตาม

สัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการเปนจํานวนเงินประมาณ 5.09 ลานบาท นอกจากน้ีบริษัทยังผูกพันที่จะตองชําระคาธรรมเนียม     
ในการใชพื้นที่เพื่อจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมใหกับบริษัทยอยแหงน้ีในอัตรารอยละของรายไดคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีบริษัท
ขายไดตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาดังกลาวจะส้ินสุดในป พ.ศ. 2549 

 
สวนของบริษัทยอยและกิจการรวมคา 

 
- บริษัทยอยสี่แหงไดทําสัญญาเชาท่ีดินมีกําหนดเวลาเชาระหวาง 30 ป ถึง 42 ปนับต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2525, วันท่ี                  

8 พฤษภาคม พ.ศ. 2530, วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 และวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ตามลําดับ โดยบริษัทยอยผูกพันที่จะจาย
คาเชาตามอัตรารอยละคงที่ของรายไดรวมซ่ึงจะปรับเพิ่มขึ้นในแตละปจนถึงอัตรารอยละคงที่ของรายไดรวมตอปตามท่ีกําหนด    
ในสัญญาหรือตามอัตราคาเชาขั้นตํ่าตามท่ีกําหนดในสัญญาแลวแตอยางใดจะสูงกวา ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 บริษัทยอย        
มีภาระผูกพันตามอัตราคาเชาท่ีดินขั้นตํ่าท่ีระบุไวในสัญญาเชาท่ีจะตองจายในอนาคตเปนจํานวนเงินประมาณ 220 ลานบาท   
 

- ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดลงนามในสัญญาผูถือหุนกับผูรวมลงทุนในตางประเทศแหงหน่ึงเพื่อรวมกัน   
จัดต้ังบริษัท ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จํากัด ภายใตสัญญาผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 บริษัทยอยผูกพันที่จะตองให        
เงินกูยืมจํานวน 476.9 ลานบาท แกบริษัทดังกลาว ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขบางประการตามท่ีระบุในสัญญา สัญญาน้ีไดระบุขอปฏิบัติ
และขอจํากัดบางประการรวมท้ังสิทธิการซ้ือหุนของบริษัทดังกลาวจากคูสัญญาเปนตน สัญญาจะส้ินสุดเม่ือบริษัทดังกลาวเลิก      
กิจการหรือเมื่อมีการบอกเลิกระหวางคูสัญญาท้ังสองฝาย 

 
จากขอผูกพันดังกลาวขางตนระหวางป พ.ศ. 2544 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 บริษัทและบริษัทยอยไดจัดหาเงินทุนใหแก
บริษัท ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จํากัด ในรูปของเงินกูยืมและเงินทุนไปแลวจํานวน 121 ลานบาทและบริษัทไดค้ําประกันการออก     
ต๋ัวแลกเงินเปนจํานวน 205 ลานบาท ทั้งน้ีการจัดหาเงินทุนและการค้ําประกันเปนไปตามสัดสวนของการถือหุน 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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15 ภาระผูกพัน (ตอ) 

 
สวนของบริษัทยอยและกิจการรวมคา (ตอ) 
 
- บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเพ่ือเชาท่ีดินซึ่งเปนที่ต้ังโรงแรมของบริษัท ตามสัญญาเชาน้ี บริษัทยอยไดโอนกรรมสิทธิในอาคาร

โรงแรมและสวนปรับปรุงใหแกผูใหเชา บริษัทยอยผูกพันที่จะชําระคาเชาตามอัตราท่ีกําหนดในสัญญาเชา สัญญาเชามีกําหนดเวลา 
30 ป สิ้นสุดในป พ.ศ. 2556 และเม่ือสัญญาเชาหมดอายุแลวจะขอตออายุสัญญาเชาไดอีก 2 คร้ัง คร้ังละ 15 ป ณ วันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2548 บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามอัตราคาเชาขั้นตํ่าตามท่ีกําหนดในสัญญาท่ีจะตองจายในอนาคตดังน้ี 

 
 ป  ลานบาท 

 พ.ศ. 2548  4.22 
 พ.ศ. 2549 - 2556  58.96 

   63.18 

 
- ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาพื้นที่ภัตตาคาร (สัญญาเชา   

มีอายุต้ังแต 6 - 30 ป) ซึ่งจะตองจายดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

     
ภายใน 1 ป 186 220 - - 
ระหวาง 2 ป - 5 ป 166 195 - - 
หลังจาก 5 ป 232 232 - - 

รวม 584 647 - - 

 
นอกจากนี้ยังมีคาเชาพื้นที่ภัตตาคารบางแหง ซึ่งบริษัทตองจายเปนอัตรารอยละของยอดขายหรือยอดขายสุทธิตามท่ีระบุไวใน
สัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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16 เหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนา 
 

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2545 บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ไดรับหนังสือแจงจากกรมสรรพากรเก่ียวกับการจายภาษี   
เงินไดนิติบุคคลหัก ณ ที่จายและภาษีมูลคาเพิ่มท่ีเก่ียวของของป พ.ศ. 2540 ตํ่าไป เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 23.6 ลานบาท บริษัท เดอะ       
ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ไดยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและศาลภาษีอากรกลาง และเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2546 ศาลภาษีอากรกลางไดมีคําพิพากษาใหบริษัท เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ชนะคดี และยกเลิกการประเมินภาษีของ
กรมสรรพากร และการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ตอมากรมสรรพากรไดยื่นอุทธรณตอศาลฎีกา โดยขณะน้ี คดีอยูใน
ระหวางพิจารณาคดีของศาล ผลของการพิจารณาคดีดังกลาวยังไมอาจทราบไดในขณะน้ีและไมสามารถคํานวณเปนจํานวนเงินดวย  
ความแนนอนหากมีหนี้สินที่เกิดขึ้นจากคดีนี้ ดังน้ันบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) จึงยังไมบันทึกรายการดังกลาวใน    
งบการเงิน 

 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ไดนําภาษีรับคืนที่ไดรับแจงจากกรมสรรพากรมูลคา 18.3 ลานบาท ซึ่งรวมอยูใน           
สินทรัพยอื่นและหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารจํานวนรวม 5.3 ลานบาท ไปวางเปนหลักประกันคดี 

 
17 การค้ําประกัน 
 

กลุมบริษัทไดใหหนังสือค้ําประกันตอไปน้ีในการดําเนินธุรกิจปกติ 
 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 

  
ลานบาท 

ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ 

 
ลานหยวน 

    
หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 92.9 - - 
หนังสือค้ําประกันที่กลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงินเพื่อค้ําประกัน    
   สินเชือ่ของกลุมบริษัท  702.0 2.6 11.0 

 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

  
ลานบาท 

ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ 

 
ลานหยวน 

    
หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 91.3 - - 
หนังสือค้ําประกันที่กลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงินเพื่อค้ําประกัน    
   สินเชือ่ของกลุมบริษัท  687.3 2.6 10.0 

 
 
 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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18 การขอถอนหุนของบริษัทยอยออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 12/2547 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ไดมีมติให  
ขอถอนหุนของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
มติดังกลาวไดมีการอนุมัติในท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2547 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2547 โดย บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการครบถวนตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเพิกถอนหลักทรัพย         
จดทะเบียน พ.ศ. 2542 แลว คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหเพิกถอนหุนสามัญของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป 
จํากัด (มหาชน) จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ต้ังแตวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 
 

19. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 
 

 จากการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2548 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
 

19.1 การจายเงินปนผล 
19.1.1 การจายเงินปนผลในรูปเงินสดใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 0.12 บาท และผูถือหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพในอัตรา

คงท่ีตลอดอายุของหุนบุริมสิทธิรอยละ 3.75 ของราคาเสนอขาย รวมเปนเงินปนผลท้ังส้ิน 300.8 ลานบาท  
19.1.2 การจายเงินปนผลในรูปของหุนสามัญใหแกผูถือหุนสามัญในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล ในราคาหุนละ 1 บาท      

 

19.2 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,765.4 ลานบาท เปน 2,628.9 ลานบาท โดยการยกเลิกหุนบุริมสิทธิจดทะเบียนที่ยังไมได
ออกจําหนายจํานวน 136,480,000 หุน โดยมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

 

19.3 การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทจํานวนไมเกิน 287,695,792 หนวยใหแกผูถือหุนสามัญเดิม
ในอัตราสวน 10 หุนสามัญตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย โดยไมคิดมูลคา ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน 
ในราคาไมเกิน 6 บาท และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 24 เดือนนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  

 

19.4 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 2,628.9 ลานบาท เปน 3,297.9 ลานบาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 3,097.9 ลานหุน ในมูลคา    
ที่ตราไวหุนละ 1 บาท และหุนบุริมสิทธิ 200 ลานหุน ในมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และการพิจารณาจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังน้ี 

 

- หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุม ข. จํานวน 136,480,000 หุน เพื่อเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด และ/หรือ ผูลงทุนประเภท
สถาบัน หรือผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย         
ในราคาเสนอขายสูงกวาราคาตลาด ณ วันทําการท่ี 3 ยอนหลังกอนวันที่เสนอขาย 

 

- หุนสามัญจํานวน 242,969,098 หุน เพื่อจัดสรรสําหรับจายเงินปนผลในรูปหุนสามัญ 
 

- หุนสามัญจํานวน 287,695,792 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทที่ไดจัดสรร      
ใหแกผูถือหุนสามัญตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19.3 

 

- หุนสามัญจํานวน 1,785,320 หุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทที่ไดจัดสรร            
ใหแกกรรมการและพนักงาน  

 

19.5 การออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท โดยเปนหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดมีหลักประกันและ/หรือไมมี             
หลักประกันระยะยาว (ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีออก) และมีอายุไมเกิน 10 ป เพื่อชําระคืนเงินกูยืมของบริษัททั้งระยะส้ัน
และ/หรือระยะยาว และเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียน 



 

 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” ) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
 
วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 



 

 

 


