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1 ขอมูลท่ัวไป 
 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (บริษัท) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดต้ังและอาศัยอยูในประเทศไทยตามท่ีอยูที่ไดจดทะเบียน
ไวดังน้ี 
 
กรุงเทพฯ :  ชั้น 16  อาคารเบอรลี่ยุคเกอร 99  ซอย รูเบีย  ถ.สุขุมวิท 42  กรุงเทพมหานคร  10110  ประเทศไทย 
พัทยา : 218/2-4  ม.10  ถ.เลียบชายหาด  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  ประเทศไทย 
 
บริษัทไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายไทยและเขาเปนสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2531 บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ดําเนินธุรกิจหลักในดานการลงทุนและการประกอบกิจการโรงแรมและ
ภัตตาคาร กลุมบริษัทประกอบกิจการสวนใหญในประเทศไทยและประกอบกิจการในประเทศตางๆ ไดแก ประเทศสิงคโปร ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส เปนตน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลท่ีนําเสนอน้ีไดมีการสอบทานแตยังไมไดตรวจสอบ 

 
2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติ 
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก (คือ งบดุล งบกําไรขาดทุน 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด) ไดจัดทําใหเปนรูปแบบที่สมบูรณตามประกาศคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สวนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลจัดทําเปนแบบยอใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีไทย
ฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล และไดเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทย ในกรณีที่มี          
เนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความแตกตางกัน ใหใชงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 
ตัวเลขเปรียบเทียบไดปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดขั้นตํ่าของประกาศกรมธุรกิจการคาวาดวยรูปแบบงบการเงิน พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 
30 มกราคม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552  โดยสวนใหญไดแกรายการคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
 
ทั้งน้ี กลุมบริษัทยังอยูระหวางพิจารณาการแสดงรายการคาตอบแทนผูบริหารในงบกําไรขาดทุน ซึ่งปจจุบันไดแสดงรวมในคาใชจายในการบริหาร 
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3 นโยบายการบัญชี 

 
ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล นโยบายการบัญชีที่ใชเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับ 
งวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทยซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2552 
 
มาตรฐานการบัญชีไทยท่ีมีการปรับปรุงและมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 มี
ดังนี้ 
 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 36 เร่ือง การดอยคาของสนิทรัพย 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 54 เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวยีนที่ถอืไวเพือ่ขายและการดําเนนิงานที่ยกเลิก 
 
ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินและเห็นวา มาตรฐานการบัญชีดังกลาวไมมีผลอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ 
 
รายจายท่ีเกิดขึ้นเปนคร้ังคราวในระหวางงวดปบัญชีจะรับรูเปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชีโดยใชเกณฑเดียวกับการรับรูรายจาย
เปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 
 
คาใชจายภาษีเงินไดจะใชวิธีประมาณการอยางดีที่สุดโดยใชอัตราภาษีเงินไดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่คาดวาจะเกิดขึ้นในรอบปบัญชี 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินของรอบปบัญชี พ.ศ. 2551 
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4 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 
4.1 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ 

 
กลุมบริษัทและบริษัทดําเนินกิจการในหลายธุรกิจ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจของงบการเงินรวมมีดังตอไปนี้ 

 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม (ลานบาท) 

  

ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจใหเชา 

ศูนยการคา 

 

ธุรกิจบันเทิง 

 

ธุรกิจสปา 

ธุรกิจขายอาหาร

และเครื่องดื่ม 

 

ธุรกจิการจดัการ 

 

ธุรกิจพัฒนาที่ดิน 

ธุรกิจลงทุน 

ในบริษัทอื่น 

รายการ 

ระหวางกัน 

 

รวม 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

                     

รายได 1,289 1,779 136 138 25 32 82 111 2,546 1,898 206 266 - 141 - - (166)  (180) 4,118 4,185 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 703 1,106 83 88 12 18 30 40 1,673 1,165 206 266 - 65 - - (138) (138) 2,569 2,610 
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4 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 

4.2 ขอมูลทางการเงินจาํแนกตามสวนงานภูมิศาสตร 
 

กลุมบริษัทไดมีการจัดการสวนงานธุรกิจทั่วโลกในลักษณะเดียวกัน สวนงานธุรกิจเหลาน้ีดําเนินงานในเขตภูมิศาสตรหลัก ดังนี้ 
 

 ลานบาท 

 รายได ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
     

ประเทศไทย 3,559 4,183 2,166 2,621 
ประเทศสิงคโปร 526 - 401 - 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 111 112 74 73 
ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส 53 55 39 41 
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส 4 4 3 3 
ประเทศอื่น 31 11 24 10 
รายการระหวางกัน (166) (180) (138) (138) 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 4,118 4,185 2,569 2,610 

 
5 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

บริษัทเปนบริษัทรวมของบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (MINOR) ดังนั้น บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย จึงถือเปนกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 

ในระหวางงวด กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคาท่ีสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการคาดังกลาวเปนไปตามเกณฑ
ที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการ ตามปกติของการดําเนินธุรกิจและเปนไปตามเงื่อนไขการคาตามปกติ  

 

นโยบายการคิดราคาสําหรับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ประกอบดวย : 

 นโยบายการคิดราคา 
  

รายไดจากการขายและการซ้ือสินคา ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายไดคาเชา ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
คาสิทธิแฟรนชายส ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายไดคาบริการจัดการและรายไดอื่น ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
ดอกเบี้ยรับ อัตราท่ีกําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอัตราซ่ึงอิงจากอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย 
คาเชาจาย ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก 
คาบริการจัดการจาย ราคาท่ีตกลงกันซึ่งเปนราคาตนทุนบวกกับคาดําเนินการ 
คาลิขสิทธิ์ในการใชเคร่ืองหมายการคา ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก 
ดอกเบี้ยจาย อัตราซ่ึงอิงจากอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย 
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5 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
รายการคาที่สําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายไดจากการขาย     
บริษัทรวม 15,787 14,269 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 78                                - - - 

รวมรายไดจากการขาย 15,865                      14,269 - - 
     

รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนา 
   อสังหาริมทรัพย     
กิจการท่ีเก่ียวของกัน - 16,000 - - 
     

รายไดคาเชา     
บริษัทยอย - - 11,475 11,544 
บริษัทรวม 210 246 - - 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 3,740 4,162 - - 

รวมรายไดคาเชา 3,950 4,408 11,475 11,544 
     

ดอกเบ้ียรับ     
บริษัทยอย - - 101,192 83,662 
บริษัทรวม 3,826 8,056 - - 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 23 36 - - 

รวมดอกเบ้ียรับ 3,849 8,092 101,192 83,662 
     

รายไดคาบริการจัดการ     
บริษัทยอย - - 43,967 50,411 
บริษัทรวม 35,370 36,528 150 150 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 11,657 13,672 300 921 

รวมรายไดคาบริการจัดการ 47,027 50,200 44,417 51,482 
     

รายไดอื่น     
บริษัทยอย - - 1,500 - 
บริษัทรวม 2,386 2,484 - 2,484 

รวมรายไดอื่น 2,386 2,484 1,500 2,484 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552  และ พ.ศ. 2551 
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5 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ซื้อสินคา     

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 14,841 11,657 - - 

     
คาเชา     
บริษัทยอย - - 14,270 6,405 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 3,099 6,611 - - 

รวมคาเชา 3,099 6,611 14,270 6,405 

     
ดอกเบ้ียจาย     

บริษัทยอย - - 2,979 7,144 

รวมดอกเบ้ียจาย - - 2,979 7,144 

     
คาบริการจัดการจาย     
บริษัทยอย - - 14,125 12,953 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 2,961 2,111 360 - 

รวมคาบริการจัดการจาย 2,961 2,111 14,485 12,953 

     
คาใชจายอื่น     

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 6,570 3,522 4,889 2,878 

     
คาลิขสิทธิ์ในการใชเครื่องหมายการคา     

บริษัทยอย - - 149 207 

 
คาตอบแทนผูบริหารไดแสดงรวมไวในคาใชจายในการบริหาร 
 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552  และ พ.ศ. 2551 

19 

 
5 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ยอดคงคางของรายการลูกหนี้ เจาหนี้ เงินทดรอง และเงินใหกูยืมแก/จากกิจการ
ที่เก่ียวของกัน สรุปไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย - - 458,825 403,610 
บริษัทรวม 25,544 45,871 916 29 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 5,348 2,698 1,634 77 

รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน  30,892 48,569 461,375 403,716 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย - - 7,625,786 7,406,141 
บริษัทรวม 395,269 407,240 - - 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 2,831 2,791 - - 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 398,100 410,031 7,625,786 7,406,141 

     
เจาหน้ีและเงินทดรองจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย  - - 11,062 13,955 
บริษัทรวม - 686 - - 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 19,976 1,733 3,511 5 

รวมเจาหนี้และเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 19,976 2,419 14,573 13,960 

     
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน     

บริษัทยอย - - 1,353,704 703,956 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552  และ พ.ศ. 2551 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

บริษัทยอย - - 5,863,366 5,874,235 

บริษัทรวมและกิจการรวมคา 1,272,718 1,241,629 24,284 24,284 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม 
   และกิจการรวมคา 1,272,718 1,241,629 5,887,650 5,898,519 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท 
  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552  
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 5,874,235 

การจัดสรรคืนทุนของหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (10,869) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 5,863,366 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดเปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยและหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 

บริษัทยอยที่รวมอยูในงบการเงินรวมไดแก 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 
  จัดต้ังขึ้น 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

บริษัท เจาพระยา รซีอรท จํากัด โรงแรมและศูนยการคา ประเทศไทย 81.24 81.24 
บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 45.30(1) 45.30(1) 
บริษัท สมุยรีซอรท แอนด สปา จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด ศูนยการคา ประเทศไทย 100 100 
บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ธุรกิจบันเทิง ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ธุรกิจสปา ประเทศไทย 51(2) 51(2) 
บริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด บริหารโรงแรม ประเทศไทย 100 100 
R.G.E. (HKG) Limited บริหารงาน ประเทศฮองกง 100 100 
RGR International Limited บริหารงาน หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 100 
M&H Management Limited บริหารงาน ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส 100 100 
Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศมาเลเซีย 100 100 
Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมาเลเซีย 100 100 
บริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด  ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 99.72 99.72 
   (มหาชน) (“MFG”)     
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) โรงแรม ประเทศไทย 54.28(3) 54.28(3) 
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรต้ี ฟนด ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 99.90 99.90 
กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100(4) 100(4) 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ลงทุนในอสังหาริมทรัพย    ประเทศไทย 99.86(5) 99.86(5) 
บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมุย บีช เรสซเิดนท จํากัด ขายอสงัหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จาํกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัทโกโก รีครีเอช่ัน จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โกโก เรสซิเด็นซ จํากัด ขายอสงัหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จาํกัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ภูเก็ต บีช เรสซิเดนท จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เจาพระยา รซีอรท แอนด เรสซิเดนท จํากัด โรงแรมและ ประเทศไทย 100 100 
 ขายอสังหาริมทรัพย    
บริษัท ไมฝาด บีช  รซีอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 

 

(1) สัดสวนการถือหุนรอยละ 45.30 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด อีกรอยละ 25.74 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย  
(2) สัดสวนการถือหุนรอยละ 51 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด อีกรอยละ 49 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 
(3) สัดสวนการถือหุนรอยละ 54.28 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) อีกรอยละ 44.58 เปนการถือหุนทางออมผาน 

บริษัทยอย 
(4) ทุนชําระแลวของกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย เปนการลงทุนในหนวยลงทุนประเภท ค  และ ง 
(5) สัดสวนการถือหุนรอยละ 99.86 เปนการถือหุนทางตรงในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี อีกรอยละ 0.14 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 

ทุนชําระแลวของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี เปนทุนของหนวยลงทุนประเภท ข และประเภท ค 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

บริษัทภายใตบริษัทยอยที่รวมในการจัดทํางบการเงินรวม มีดังตอไปน้ี 
 

   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 

  จัดต้ังข้ึน 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

     

บริษัทยอยของ MFG     
บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด ผลิตและขายเนย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด ผลิตและขายไอศครีม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท อาร.จี.อาร.ฟูด เซอรวิส จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส จํากัด ใหบริการดานอาหาร ประเทศไทย 51 51 
 และอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ    
บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 95 95 
International Franchise Holding (Labuan) Limited เจาของลิขสิทธิ์ ประเทศมาเลเซีย 100 100 
บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอส.แอล.อาร.ที จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
Primacy Investment Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส 100 100 
บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
   

บริษัทยอยของ International Franchise Holding (Labuan) Limited     
Franchise Investment Corporation of Asia Ltd. เจาของลิขสิทธิ์ หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 100 
The Minor Food Group (China) Limited ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  ประชาชนจีน   
บริษัทยอยของ Primacy Investment Limited     
Delicious Foodstuff (Labuan) Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศมาเลเซีย 100 100 
Delicious Beverage (Labuan) Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศมาเลเซีย 100 100 
Delicious Food Holding (Singapore) Pte Ltd. ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศสิงคโปร 100 100 

ThaiExpress Concepts Pte Ltd. ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศสิงคโปร 70 70 
   

บริษัทยอยของ Delicious Food Holding (Singapore) Pte Ltd.    
Delicious Food Holding (Australia) Pte Ltd. ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   

บริษัทยอยของบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด     
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท บานโบราณเชยีงราย จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
   

บริษัทยอยของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด     
บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด  ธุรกิจสปา หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 100 
M Spa Enterprise Management (Shianghai) Limited ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  ประชาชนจีน   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 

  จัดต้ังข้ึน 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

     

บริษัทยอยของบริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด     
Hospitality Investment International Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 100 
  

บริษัทยอยของ Hospitality Investment International Limited    
Lodging Management (Labuan) Limited บริหารโรงแรม ประเทศมาเลเซีย 100 100 
Lodging Management (Mauritius) Limited บริหารโรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   
PT  Lodging Management (Indonesia) บริหารโรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 93.3 93.3 
   

บริษัทยอยของบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)     
บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด โรงแรมและ 

ขายอสังหาริมทรัพย 
ประเทศไทย - 100 

   

บริษัทยอยของบริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด      
บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนท จํากัด โรงแรมและ 

ขายอสังหาริมทรัพย 
ประเทศไทย 100 - 

   

บริษัทยอยของ ThaiExpress Concepts Pte Ltd.     

The ThaiExpress Restaurant Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 100 
BBZ Design International Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 100 
NYS Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 100 
PS07 Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 100 
TES07 Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 100 
XWS Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 100 
Shokudo Concepts Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 100 
Shokudo Heeren Pte Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 100 
The Bond Pte. Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสิงคโปร 100 100 
Lotus Sky Sdn Bhd ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศมาเลเซีย 100 100 
Thai Express Concepts Sdn Bhd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศมาเลเซีย 100 100 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 ประกอบดวย 
 

บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนท จํากัด 
 

ในไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2552 บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) ไดจําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ราชดําริ เรสซิเดนท จํากัด ใหแก
บริษัท รอยัลการเดนท ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทในราคาตามบัญชีสุทธิเปนจํานวนเงิน 26.0 ลานบาท 

 

ThaiExpress Concepts Pte Ltd. 
 

กลุมบริษัทอยูระหวางการคํานวณหามูลคาของเคร่ืองหมายการคา ซึ่งรวมแสดงอยูในคาความนิยมจากการลงทุนจํานวน 1,076.9 ลานบาท  



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 1,241,629 24,284 
กลับรายการประมาณการหนี้สินสําหรับการชําระเงินสวนเพิ่มของเงินลงทุน (23,544) - 
เงินปนผลรับ (4,853) - 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 59,486 - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 1,272,718 24,284 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 ประกอบดวย 
 

Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited และ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited  
 

ในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไดบันทึกประมาณการหน้ีสินสําหรับการชําระเงินสวนเพิ่มใน 2 ปขางหนา สําหรับเงินลงทุนใน
บริษัท TTHIL และ ZTHIL จํานวน 94.1 ลานบาท โดยรวมกับมูลคาเงินลงทุนในเบ้ืองตน 
 
จากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท TTHIL และ ZTHIL สําหรับงวดต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2551 และประมาณการผลการดําเนินงานท่ีปรับปรุงใหมภายหลังจากวันที่กลุมบริษัทลงทุนมีความแตกตางจากประมาณการผลการ
ดําเนินงานที่กลุมบริษัทใชประกอบการพิจารณาลงทุนในบริษัท TTHIL และ ZTHIL ซึ่งมีผลใหกลุมบริษัทอาจชําระเงินลงทุนสวนเพิ่ม
ตางไปจากประมาณการหนี้สินที่เคยบันทึกไวในปกอน  ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทไดกลับรายการประมาณการหนี้สิน
สําหรับเงินลงทุนในบริษัท TTHIL และ ZTHIL บางสวนที่เคยบันทึกไวในปกอน จํานวน 23.5 ลานบาท  

 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

บริษัทรวมและกิจการรวมคาไดแก 
 
 งบการเงินรวม  

   สัดสวนของการ 
   ถือหุน (รอยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ขายสิทธิในสถานท่ี ประเทศไทย 50 50 
 พักผอนโดยแบงเวลา    

   

Eutopia Private Holding Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส 50 50 
   

Tanzania Tourism and Hospitality  ลงทุนในบริษัทอื่น หมูเกาะบริติชเวอรจิน 50 50 
  Investment Limited     

   

Zanzibar Tourism and Hospitality ลงทุนในบริษัทอื่น หมูเกาะบริติชเวอรจิน 50 50 
    Investment Limited     

   

Arabian Spas (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ 49 49 
  อาหรับเอมิเร็ตส   

   

บริษัท ซีเลค เซอรวสิ พารทเนอร จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 51 51 
   

Sizzler China Pte Limited เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศสิงคโปร 50 50 
   

The Coffee Club Holdings Pty Ltd. ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศออสเตรเลีย 50 50 
   

บริษัทยอยของ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited   
Elewana Afrika (T) Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 

แทนซาเนีย 
100 100 

 

บริษัทยอยของ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited   
Elewana Afrika (Z) Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 

แทนซาเนีย 
100 100 

   

บริษัทยอยของบริษัท ซีเลค เซอรรวิส พารทเนอร จํากัด    
Select Service Partner (Cambodia)    
   Limited 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา
ประชาธิปไตย 

100 100 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 งบการเงินรวม  

   สัดสวนของการ 
   ถือหุน (รอยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
บริษัทยอยของ  The Coffee Club Holdings Pty Ltd.    
Expresso Pty Ltd. ลงทุนใน 

อสังหาริมทรัพย 
ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club Investment Pty Ltd. เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club Franchising  
   Company Pty Ltd. 

ธุรกิจแฟรนไชส ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club (NSW) Pty Ltd. ลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club (Vic) Pty Ltd. ลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club (Properties) Pty Ltd. ลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club Properties (NSW) 
   Pty Ltd. 

ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club Pty Ltd. (as trustee for    
   the Coffee Club Unit Turst) 

เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club (International) Pty Ltd. เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club (Korea) Pty Ltd. เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club (Mena) Pty Ltd. เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club (NZ) Pty Ltd. เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   สัดสวนของการ 
   ถือหุน (รอยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ขายสิทธิในสถานท่ี ประเทศไทย 50 50 
 พักผอนโดยแบงเวลา    
 
กลุมบริษัทไมไดควบคุมบริษัทขางตนหรือมีเพียงอํานาจควบคุมรวมกับผูถือหุนอื่นในบริษัทเหลาน้ัน ดังน้ันจึงไมไดนํางบการเงิน    
ของบริษัทเหลาน้ันมาจัดทํางบการเงินรวม บริษัทใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทเหลาน้ันในงบการเงินรวม 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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7 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 

 
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

บริษัทอื่น - สุทธิ 9,837 8,809 13 13 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ 887,052 824,427 543,208 487,225 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 896,889 833,236 543,221 487,238 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทอื่น 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 8,809 13 

การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 1,028 - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 9,837 13 

 
ข) เงินลงทุนในกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 824,427 487,225 
ซื้อเงินลงทุน 1,459 1,459 

การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 61,166 54,524 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 887,052 543,208 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 11,141,888 475,701 
ซื้อสินทรัพย 452,243 3,278 
ตัดจําหนายสินทรัพย (16,217) - 
จําหนายสินทรัพย (7,609) (1,320) 
โอนไปบัญชีอื่น (1,229) - 
การดอยคา (1,756) - 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (96) - 
คาเส่ือมราคา (343,743) (17,692) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 11,223,481 459,967 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 บริษัทยอยบางแหงไดทําสัญญาขายฝากและเชากลับคืนกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยและ     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี การขายฝากดังกลาวมีเงื่อนไขใหบริษัทยอยไถถอนคืนไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาโดย
บริษัทยอยไดรับสิทธิในการเชาและซ้ือคืนเปนอันดับแรก งบการเงินของกองทุนรวมดังกลาวไดถูกรวมในการจัดทํางบการเงินรวม รายการ  
ขายฝากและเชากลับคืนเสมือนเปนการค้ําประกันการกูยืม (หมายเหตุ 10) การแสดงท่ีดินและอาคารในงบการเงินรวมจึงไมเปลี่ยนแปลงจาก                   
ผลของการทําสัญญาดังกลาว ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 บริษัทยอยไดใชสินทรัพยซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 1,094 ลานบาท เพื่อค้ําประกัน
รายการดังกลาว (หมายเหตุ 10) 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ลานบาท ลานบาท 
   

ภาระผูกพันเก่ียวกับการปรับปรุงอาคารและการซ้ืออุปกรณ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 56.6 - 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการปรับปรุงอาคารและการซ้ืออุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 129.2 - 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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9 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

  
 

สิทธิการเชา 

ตนทุน 
การพัฒนา 
แฟรนชายส 

 
 

คาลิขสิทธิ ์

 
 

คาความนิยม 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

 
 

รวม 
       

สําหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552       
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 1,617,929 5,016 38,683 2,662,542 77,532 4,401,702 
ซื้อสินทรัพย 13,008 37 1,596 - 8,945 23,586 
การดอยคา - - - - 159 159 
การจัดประเภทใหม - - - 21,628 - 21,628 
โอนมาจากบัญชีอื่น - - 443 - 12,997 13,440 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ - - - - (260) (260) 
คาตัดจําหนาย (25,929) (317) (1,564) - (5,808) (33,618) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 1,605,008 4,736 39,158 2,684,170 93,565 4,426,637 

       



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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10 เงินกูยืมระยะยาว 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระ     
   ภายในหน่ึงป     
   เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 246,762 246,762 120,000 120,000 

   เงินกูยืมอื่น 164,260 164,260 - - 

 411,022 411,022 120,000 120,000 

     
เงินกูยืมระยะยาว     
   เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 764,239 764,239 300,000 300,000 

   เงินกูยืมอื่น 476,166 517,131 - - 

 1,240,405 1,281,370 300,000 300,000 
     

รวมเงินกูยืมระยะยาว 1,651,427 1,692,392 420,000 420,000 

 
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยมืระยะยาว สามารถวิเคราะหไดดังนี ้

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ครบกําหนดภายใน 1 ป 411,022 411,022 120,000 120,000 

ครบกําหนดภายในระหวาง 2 ถึง 5 ป 1,240,405 1,281,370 300,000 300,000 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 1,651,427 1,692,392 420,000 420,000 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552   
ราคาตามบัญชีตนงวด 1,692,392 420,000 

จายชําระคืนเงินกู (40,965) - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 1,651,427 420,000 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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10 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 

 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่รวมอยูในงบการเงินรวมจํานวน 1,011 ลานบาท ประกอบดวย 
 
ก) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึงของบริษัทประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 420 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยใน

อัตราเงินฝากประจํา 12 เดือนบวกอัตรารอยละคงท่ีตอปและมีเงื่อนไขในการชําระคืนเงินตนทุกคร่ึงป จํานวน 10 งวด งวดละ 60 ลานบาท 
โดยเร่ิมชําระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีสําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอดอายุ
สัญญาเงินกู 

 
ข) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่งของบริษัทยอยแหงหนึ่งประเภทไมมีหลักประกันจํานวน 20 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมี

อัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกอัตรารอยละคงท่ีตอป และมีเงื่อนไขการชําระคืนเงินตนทุกคร่ึงป จํานวน 9 งวด งวดละ 2.22 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยเร่ิมการชําระคืนงวดแรกวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งบริษัทยอยดังกลาวจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสําคัญบาง
ประการท่ีกําหนดไวตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทไดทําสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย (Cross Currency Swap) สําหรับเงินกู
ขางตนจํานวน 20 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยแปลงเงินกูสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาจํานวน 20 ลานเหรียญเปนเงินกูสกุลเงิน
ดอลลารออสเตรเลียจํานวน 23 ลานเหรียญ ที่อัตราดอกเบ้ียคงท่ี นอกจากน้ีกลุมบริษัทยังไดทําสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา
เพื่อซื้อเงินดอลลารออสเตรเลียจํานวน 23 ลานเหรียญ  

 
ค) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศสองแหงของบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวนท้ังสิ้น 20 ลานบาท (วงเงินกูยืมท้ังส้ินจํานวน 3,050 ลานบาท) 

โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR ลบดวยอัตรารอยละคงที่ตอปและมีกําหนดชําระเงินคืนในระหวางป พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 บริษัทยอย
จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 
เงินกูยืมอื่น 
 
เงินกูยืมอื่นจํานวน 640 ลานบาท เปนเงินกูยืมผานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสองแหง 
 
ก) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 400 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และประเภท ข ในกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย 

ซึ่งถือโดยธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละคงที่และอัตรารอยละ MLR 
ลบดวยอัตรารอยละคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป 

 
 กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัทท่ีมี

มูลคาทางบัญชีจํานวน 846 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกัน 
 
ข) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 240 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ซึ่งถือโดย

ธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละ MLR ลบดวยอัตรารอยละคงท่ีตามท่ีระบุใน
สัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป  

 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัท 
ที่มีมูลคาทางบัญชีจํานวน 248 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกัน 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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10 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 

 

วงเงินกูยืม 
 

กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินกูยืมระยะยาวท่ียังไมไดใชดังตอไปน้ี 
 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ลานเหรียญ  ลานเหรียญ 
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานบาท สหรัฐฯ 
     

อัตราดอกเบ้ียลอยตัว     
- ครบกําหนดภายใน 1 ป - - - - 
- ครบกําหนดเกิน 1 ป 7,030 65 4,000 35 

 7,030 65 4,000 35 
 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ลานเหรียญ  ลานเหรียญ 
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานบาท สหรัฐฯ 
     

อัตราดอกเบ้ียลอยตัว     
- ครบกําหนดภายใน 1 ป - - - - 
- ครบกําหนดเกิน 1 ป 7,030 35 4,000 35 

 7,030 35 4,000 35 
 

11 หุนกู 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษัิท 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
 พันบาท พันบาท 

   

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 550,000 550,000 
หุนกูระยะยาวถึงกําหนดนานกวาหนึ่งป 6,175,000 6,175,000 

รวมหุนกู 6,725,000 6,725,000 
 

การเปล่ียนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหดังนี้ 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบรษัิท 
 พันบาท 

  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552  
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 6,725,000 
ออกหุนกูเพิ่ม - 
ไถถอนคืน - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 6,725,000 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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11 หุนกู (ตอ) 

 
หุนกูประกอบดวย 
 
ก) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 2,060 ลานบาท ออกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 เพื่อใชไถถอนหุนกู

และจายคืนเงินกูยืมระยะส้ัน มีอัตราดอกเบ้ียรอยละคงท่ีตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2557 
 
ข) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,840 ลานบาท ออกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 มีอัตราดอกเบี้ย

รอยละคงท่ีตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2555  
 
ค) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท ออกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 มีอัตราดอกเบ้ีย

รอยละคงท่ีตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2553 
 
ง) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,100 ลานบาท ออกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 มีอัตราดอกเบ้ีย

รอยละคงท่ีตอป และกําหนดชําระคืนเงินตนทุกคร่ึงป จํานวน 4 งวด งวดละ 275 ลานบาท โดยเร่ิมชําระคืนงวดแรกในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

 
จ) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท ออกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 

คงท่ีตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2554 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 บริษัทไดทําสัญญาแลกเปล่ียนดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) สําหรับหุนกูจํานวน 2,060 ลานบาทขางตนกับ
สถาบันการเงินแหงหนึ่ง โดยบริษัทจายดอกเบ้ียในอัตราลอยตัวของเงินบาทบวกอัตรารอยละคงท่ีตอป และรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละคงท่ี
ตอป กําหนดจายชําระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือน 

 
หุนกูทั้งหมดดังกลาวขางตนมีเงื่อนไขของขอกําหนดและสิทธิของผูถือหุนกูซึ่งไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การดํารง
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน การจายเงินปนผลและการจําหนายจายโอนหรือจํานําทรัพยสินอันเปนสาระสําคัญที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจหลัก 

 
ที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 
15,000 ลานบาท โดยเปนหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดมีหลักประกันและ/หรือไมมีหลักประกันระยะยาว (ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีออก) 
และมีอายุไมเกิน 15 ป เพื่อจัดหาเงินทุนสําหรับเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชําระเงินกูยืมและหุนกูของบริษัท ณ 
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 บริษัทไดออกและเสนอขายหุนกูแลวเปนจํานวนเงิน 1,000 ลานบาท 
 
คณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหนึ่งไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูเพิ่มเติม โดยเปนหุนกูไมสามารถแปลงสภาพและไมควบใบสําคัญ
แสดงสิทธิจํานวนเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท และมีอายุไมเกิน 6 ป อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 บริษัทยอยดังกลาวยังไมได
เสนอขายหุนกูดังกลาว 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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12 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

 งบการเงินรวม 
 จํานวนหุน  สวนเกิน  
 สามัญ หุนสามัญ มูลคาหุน รวม 
 พันหุน พันบาท พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552     
ยอดคงเหลือตนงวด 3,614,264 3,614,264 3,040,086 6,654,350 
การออกหุน (หมายเหตุ 13) 2,663 2,663 4,380 7,043 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,616,927 3,616,927 3,044,466 6,661,393 

 
 งบการเงินเฉพาะบรษัิท 
 จํานวนหุน  สวนเกิน  
 สามัญ หุนสามัญ มูลคาหุน รวม 
 พันหุน พันบาท พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552     
ยอดคงเหลือตนงวด 3,614,264 3,614,264 3,014,433 6,628,697 
การออกหุน (หมายเหตุ 13) 2,663 2,663 4,380 7,043 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,616,927 3,616,927 3,018,813 6,635,740 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 ทุนจดทะเบียนทั้งหมดประกอบดวยหุนสามัญ 4,238.5 ลานหุน ซึ่งมีมูลคาหุนละ 1 บาท โดยมีหุนสามัญ จํานวน 
3,616.9 ลานหุนที่ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว 

 

จากการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
 

ก) การลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนายจํานวน 27,657,430 หุน จากทุนจดทะเบียน 3,689,623,229 บาท เปน 
3,661,965,799 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน  3,661,965,799 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งเปนทุนจดทะเบียนที่ยังมิไดออกและ
จําหนาย 

ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 3,661,965,799 บาท เปน 4,238,540,970 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มจํานวน 
576,575,171 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อ  
(1) เปนคาตอบแทนสําหรับหุนของ MINOR ที่มีผูนํามาเสนอขายตามคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของ MINOR 
(2) รองรับการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ที่จะนําเสนอขายภายใตการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย

ทั้งหมดของ MINOR และ  
(3) รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรใหแกกรรมการ และ/หรือ พนักงานของ

บริษัท และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ ผูรับซื้อชวงหลักทรัพย คร้ังที่ 5 (MINT-ESOP5) 
ค) การจัดสรรหุนเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรใหแกกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/

หรือ บริษัทยอย และ/หรือ ผูรับซื้อชวงหลักทรัพย คร้ังที่ 5 (MINT-ESOP5) 
ง) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 511,154,008 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนของ MINOR เพื่อรองรับ

การทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของ MINOR ของบริษัท 
จ) การลดทุนจดทะเบียนแบบเฉพาะเจาะจง โดยการตัดหุนสามัญของบริษัทเฉพาะสวนที่ถือโดย MINOR และ บริษัท มารเวลลัส เวลธ จํากัด 

(MWL) 
ฉ) การลดทุนจดทะเบียนแบบเฉพาะเจาะจง โดยการตัดหุนสามัญของบริษัทเฉพาะสวนที่ถือโดย MFG 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 บริษัทไดดําเนินการลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาวขางตนตามขอ ก และ ข แลว 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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13 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 
กลุมบริษัทไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย โดยผานการอนุมัติจากการประชุมผูถือหุน 
 
กลุมบริษัทไมไดบันทึกตนทุนสําหรับมูลคายุติธรรมหรือมูลคาที่แทจริงของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวในงบการเงินนี้  
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2551 ระหวางงวด ลดลงระหวางงวด พ.ศ. 2552 

กําหนดวันที่ใชสิทธิ จํานวนคงเหลือ จํานวน หมดอายุ ใชสิทธิ

 อัตราการ
ใชสิทธิ

ซื้อหุนสามัญ
ตอใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

หุนสามัญ
ออกเพิ่ม
ระหวางป

 ราคาในการ
ใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญ นจํานวนเงิ จํานวนคงเหลือ

ออกโดย จัดสรรใหแก วันที่อนุมัติโดย ก.ล.ต. ครั้งแรก ครั้งสุดทาย (หนวย) (หนวย) (หนวย) (หนวย)  1 หนวย (หุน)  (บาท) (บาท) (หนวย)
      

บริษัท กรรมการและพนักงานของบริษัท 15 ธันวาคม 28 กุมภาพันธ 16 มกราคม 27,283,000(1) - - (2,364,000) 1.12645 2,662,600 2.645 7,042,580 24,919,000
 และบริษัทยอย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554  

 กรรมการและพนักงานของบริษัท 14 พฤศจิกายน 31 มกราคม 30 พฤศจิกายน 10,783,487(1) - - - 1.10000 - 8.918 - 10,783,487
 และบริษัทยอย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555  
 รวมการออกโดยบริษัท    38,066,487 - - (2,364,000) 2,662,600 7,042,580 35,702,487
              

(1) ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ ออกใหโดยไมคิดมูลคา 

 
ที่ประชุมสามัญวิสามัญของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 ไดมีมติอนุมัติเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
ก) การยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท เพื่อจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและ/หรือผูรับชวงซื้อหลักทรัพยครั้งที่ 4 (MINT-ESOP 4) จํานวน 20 ลานหนวย 
ข) การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและ/หรือผูรับชวงซื้อหลักทรัพยครั้งที่ 5 (MINT-ESOP 5) จํานวน 60 ลานหนวย 
ค) การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จํานวน 5,411,632 หนวย ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ MINOR เพื่อเปนคาตอบแทนสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ 

MINOR ที่มีผูนํามาเสนอขายตามคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ MINOR 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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14 กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ชําระแลวและ       
ออกจําหนายอยูในระหวางงวด 

 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยไดปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลดโดยถือวาหุนสามัญ             
เทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญท้ังหมด บริษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 13) 

 
ในการคํานวณจํานวนหุนสามัญที่เพิ่มขึ้นหากมีการใชสิทธิ บริษัทคํานวณวาหากนําเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิจากใบสําคัญแสดงสิทธิ           
ที่เหลืออยูดังกลาวมาซ้ือหุนสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉล่ียของงวดเพื่อกําหนดจํานวนหุนสามัญที่ตองออกเพ่ิม แลวนําจํานวนหุนสามัญ
สวนเพิ่มดังกลาวมารวมกับหุนสามัญท่ีมีอยู ทั้งนี้ไมมีการปรับปรุงใด ๆ ในงบกําไรขาดทุน 

 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กลุมบริษัทคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักภายใตขอสมมติที่มีการแปลงสภาพหุนสามัญปรับลด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 มีจํานวน 17,299,739 หุน (วันที่ 31 มีนาคม พ. ศ. 2551 : จํานวน 91,943,154 หุน) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 พันหุน พันหุน 
   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชคํานวณกําไรตอหุน 3,615,626 3,402,789 

ปรับปรุงสําหรับหุนสามัญท่ีถือโดยบริษัทยอย (215,314) (215,314) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน - สุทธิ 3,400,312 3,187,475 

 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด   

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 17,300 91,943 

หุนสามัญเทียบเทาปรับลด 17,300 91,943 

   

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 3,417,612 3,279,418 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน 

 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 400,359 750,013 87,703 58,455 
     

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.1177 0.2353 0.0258 0.0183 
     

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 0.1171 0.2287 0.0257 0.0178 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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15 ภาระผูกพัน 
 

กลุมบริษัทมีภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ดังตอไปน้ี 
 

ภาระผูกพันจากการทําสัญญากอสรางโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายท่ียังมิไดบันทึกเปนหนี้สิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 ลานบาท ลานบาท 
   

ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือสินทรัพย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 1,258.2 - 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 1,362.0 - 

 
16 หนังสือค้ําประกัน 
 

บริษัทและกลุมบริษัทไดใหหนังสือค้ําประกันตอไปน้ีในการดําเนินธุรกิจปกติ 
 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ลานเหรียญ   ลานเหรียญ  
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานหยวน ลานบาท สหรัฐฯ ลานหยวน 
       

หนังสือคํ้าประกันท่ีธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 128.3 - - 3.0 - - 
หนังสือคํ้าประกันท่ีกลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงินเพื่อคํ้าประกัน       
   สินเชื่อของกลุมบริษัท  1,114.6 31.2 220.0 15.3 29.4 - 

 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ลานเหรียญ   ลานเหรียญ  
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานหยวน ลานบาท สหรัฐฯ ลานหยวน 
       

หนังสือคํ้าประกันท่ีธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 128.8 - - 3.0 - - 
หนังสือคํ้าประกันท่ีกลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงินเพื่อคํ้าประกัน       
   สินเชื่อของกลุมบริษัท  1,114.6 31.2 220.0 15.3 29.4 - 

 
17 เงินปนผล 
 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
ในอัตราหุนละ 0.23 บาทใหแกผูถือหุน รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ินไมเกิน 835 ลานบาท โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
เงินปนผลดังกลาวรวมถึงท่ีจายใหแกผูถือหุนที่เปนบริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทจํานวน 49.52 ลานบาท เงินปนผลจํานวนน้ีไดถูกรวมกลับเขาใน
บัญชีกําไรสะสมรวมและบัญชีกําไรสะสมของบริษัท 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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18 การปรับโครงสรางการถอืหุนระหวางบริษัทกับบริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น 
 

ตามท่ีที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทคร้ังท่ี 1/2552 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 มีมติอนุมัติใหมีการปรับโครงสรางการถือหุนระหวางบริษัท 
กับ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการขจัดโครงสรางการถือหุนไขว และทําให
โครงสรางการถือหุนมีความเหมาะสม ชัดเจน และโปรงใส อีกทั้งยังเปนการกอใหเกิดความชัดเจนในอํานาจควบคุมบริหารจัดการ ทั้งน้ี
สาระสําคัญของแผนการปรับโครงสรางการถือหุนของบริษัท มีดังนี้ 
 

1. บริษัททําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของ MINOR จากผูถือหลักทรัพยของ MINOR (ไมรวมหุน MINOR ที่ถือโดย MFG ทั้งน้ีเพื่อ
มิใหเกิดโครงสรางการถือหุนไขวขึ้นใหมภายหลังการทําคําเสนอซ้ือ) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่ กจ.6/2543 เร่ืองหลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมพรอมกับการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยเดิมของบริษัท 
จดทะเบียนเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ ในการน้ี บริษัทจะดําเนินการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 
511,154,008 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (MINT-W) จํานวนไมเกิน 
5,411,632 หนวย อายุ 5 ปโดยมีอัตราการใชสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญ ในราคาหุนละ 8.08 บาท เพื่อที่จะใชชําระเปนคาตอบแทน
แกผูถือหลักทรัพยของ MINOR ที่จะนํามาเสนอขาย ดังนี้ 

 

1.1 หุนสามัญของ MINOR จํานวน 1 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท สามารถแลกหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทจํานวน 
1.14 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนของ MINOR ที่ออกใหแกกรรมการหรือพนักงาน (MINOR ESOP Warrant) 
- MINOR ESOP Warrant คร้ังที่สอง จํานวน 1 หนวย ตอ MINT-W จํานวน 1.96 หนวย 
- MINOR ESOP Warrant คร้ังที่สาม จํานวน 1 หนวย ตอ MINT-W จํานวน 1.51 หนวย 
- MINOR ESOP Warrant คร้ังที่สี่ จํานวน 1 หนวย ตอ MINT-W จํานวน 0.86 หนวย 

 

ทั้งนี้จะไมมีการชําระคาตอบแทนหลักทรัพยในรูปของตัวเงิน (no cash alternative) ในกรณีที่มีเศษของหลักทรัพยจากการแลกเปล่ียน
หลักทรัพย ใหปดเศษน้ันทิ้ง และจะไมมีการชดเชยเพ่ือชําระคาเศษท่ีปดทิ้งดังกลาว 

 

2. ภายหลังการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย MINOR สิ้นสุดลง MINOR จะดําเนินการขออนุมัติจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ใหเพิกถอนหลักทรัพยของ MINOR จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

3. บริษัทจะดําเนินการลดทุนแบบเฉพาะเจาะจง โดยการลดจํานวนหุนสามัญของบริษัท ที่ถือโดยผูถือหุนบางรายดังน้ี ทั้งน้ีเพื่อมิใหเกิด
การถือหุนไขวกันระหวางบริษัท กับ MINOR และบริษัท กับ MFG 

 

3.1 หุนสามัญจํานวน 611,745,387 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทที่ถือโดย MINOR 
3.2 หุนสามัญจํานวน 59,621,887 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาทที่ถือโดย MWL ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ MINOR ถือหุนอยู 

รอยละ 100 
3.3 หุนสามัญจํานวน 215,313,429 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทที่ถือโดย MFG 

 

โดยบริษัทจะคืนเงินลดทุนใหแกผูถือหุนดังกลาวขางตนในราคาตามมูลคาท่ีตราไวของหุนของบริษัทและตามจํานวนหุนท่ีถูกลดทุน
ของผูถือหุนแตละราย 

 

ทั้งนี้บริษัทคาดวาขั้นตอนการลดทุนแบบเฉพาะเจาะจงจะเสร็จสิ้นกอนส้ินสุดระยะเวลาการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยในขอ 1 ขางตน 
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมของบริษัทพรอมกับการทําคําเสนอซ้ือ
หลักทรัพยเดิมของ MINOR เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

 

19 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 
 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552 บริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูระยะยาวเวลา 7 ป กับสถาบันการเงินในประเทศสองแหงในวงเงินกูรวม
จํานวน 4,000 ลานบาท โดยบริษัทมีวัตถุประสงคจะนําเงินกูดังกลาวไปชําระคืนหุนกูและเงินกูที่จะครบกําหนดชําระในป พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 



 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล  
(ยังไมไดตรวจสอบ) 
วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 
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