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1 นโยบายการบัญชี 

 
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          
เนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความแตกตางกันใหใชงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 
ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล นโยบายการบัญชีที่ใชเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับ            
งวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 
รายจายที่เกิดขึ้นเปนคร้ังคราวในระหวางงวดปบัญชีจะรับรูเปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชีโดยใชเกณฑเดียวกับการรับรูรายจายเปน     
คาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 
 
คาใชจายภาษีเงินไดจะใชวิธีประมาณการอยางดีที่สุดโดยใชอัตราภาษีเงินไดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่คาดวาจะเกิดขึ้นในรอบปบัญชี 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินของรอบปบัญชี พ.ศ. 2548 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม         
พ.ศ. 2549 
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2 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัทและบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยในหลายธุรกิจ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของงบการเงินรวม มีดังตอไปนี้  
 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (ลานบาท) 

  
ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจใหเชา 
ศูนยการคา 

 
ธุรกิจบันเทิง 

 
ธุรกิจสปา 

ธุรกิจขายอาหาร
และเครื่องดื่ม 

 
ธุรกิจการจัดการ 

 
ธุรกิจพัฒนาที่ดิน 

ธุรกิจลงทุน 
ในบริษทัอื่น 

รายการ 
ระหวางกัน 

 
รวม 

 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 

รายได 2,302 2,021 239 218 48 43 187 138 3,038 2,471 95 82 - - - - (150) (142) 5,759 4,831 

กําไรขั้นตน 1,550 1,366 178 164 29 24 79 56 1,957 1,615 95 82 - - - - (95) (90) 3,793 3,217 

คาเสื่อมราคาและ                     
   คาตัดจําหนาย                   (625) (568) 

กําไรหลังหักคาเสื่อมราคา                     
   และคาตัดจําหนาย                   3,168 2,649 
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3 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทเปนบริษัทรวมของบริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ดังน้ัน บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย                
จึงถือเปนบริษัทที่เก่ียวของกัน   

 
ในระหวางงวด กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคาท่ีสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน รายการคาดังกลาวเปนไปตามเกณฑ
ที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการ ตามปกติของการดําเนินธุรกิจและเปนไปตามเงื่อนไขการคาตามปกติ  
 
นโยบายการคิดราคาสําหรับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ประกอบดวย: 

 
 นโยบายการคิดราคา 

  
รายไดจากการขายและการซ้ือสินคา ราคาตลาด 
รายไดคาเชา ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
คาสิทธิแฟรนชายส ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
รายไดคาบริการจัดการและรายไดอื่น ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
ดอกเบี้ยรับ อัตราท่ีกําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอัตราซ่ึงอิงจากอัตราดอกเบ้ียของ 

ธนาคารพาณิชย 
คาเชาจาย ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
คาบริการจัดการจายและคาใชจายอื่น ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
คาลิขสิทธิ์ในการใชเคร่ืองหมายการคา ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
ดอกเบี้ยจาย อัตราซ่ึงอิงจากอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย 
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3 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

รายการคาที่สําคัญกับบริษัทที่เก่ียวของกัน สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 สามารถสรุปไดดังนี้: 
 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

รายไดจากการขาย     
บริษัทรวม 11,602 8,465 - - 

     

รายไดคาเชา     
บริษัทยอย - - 20,337 19,294 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 10,976 11,172 - - 

รวมรายไดคาเชา 10,976 11,172 20,337 19,294 

     

ดอกเบ้ียรับ     
บริษัทยอย - - 86,703 59,601 
บริษัทรวม 10,338 2,625 5,764 2,443 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 111 65 - - 

รวมดอกเบ้ียรับ 10,449 2,690 92,467 62,044 

     

รายไดคาบริการจัดการ     
บริษัทยอย - - 43,128 38,469 
บริษัทรวม 6,023 450 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 7,842 7,386 1,020 660 

รวมรายไดคาบริการจัดการ 13,865 7,836 44,148 39,129 

     

เงินปนผลรับ     
บริษัทที่เก่ียวของกัน 67,510 5,372 - 817 
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3 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  (ตอ) 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

ซื้อสินคา     
บริษัทยอย - - 98 117 
บริษัทรวม 8 9 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 4,636 2,071 - - 

รวมคาซื้อสินคา 4,644 2,080 98 117 

     

คาเชา     
บริษัทยอย - - 6,052 6,460 
บริษัทรวม - 221 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 9,409 7,814 - - 

รวมคาเชา 9,409 8,035 6,052 6,460 

     

ดอกเบ้ียจาย     
บริษัทยอย - - 11,709 5,912 

     

คาบริการจัดการจาย     
บริษัทยอย - - 1,165 - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 25,338 19,699 4,565 5,106 

รวมคาบริการจัดการจาย 25,338 19,699 5,730 5,106 

     

คาลิขสิทธิ์ในการใชเครื่องหมายการคา     
บริษัทยอย - - 384 7,083 

     

คาตอบแทนกรรมการ 3,345 2,519 2,145 1,140 

 
คาตอบแทนกรรมการเปนเบี้ยประชุมที่จายใหแกกรรมการของบริษัทตามขอกําหนดของมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด          
คาตอบแทนดังกลาวเปนผลประโยชนที่จายใหกรรมการตามท่ีไดรับอนุมัติจากผูถือหุนในท่ีประชุมสามัญประจําป (โดยไมรวมเงินเดือนและ
ผลประโยชนที่เก่ียวของอื่นๆ ที่จายใหแกกรรมการบริหาร) 
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3 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ยอดคงคางของรายการลูกหนี้ เจาหน้ี เงินทดรอง และเงินใหกูยืมแก/จาก
บริษัทที่เก่ียวของกัน สรุปไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ลูกหนี้บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย - - 146,692 105,405 
บริษัทรวม 29,786 13,433 7,337 2,743 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 3,670 2,022 679 - 

รวมลูกหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกัน  33,456 15,455 154,708 108,148 

     
เจาหน้ีและเงินทดรองจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย  - - 20,365 12,492 
บริษัทรวม 41 308 5 6 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 5,323 3,796 554 4 

รวมเจาหนี้และเงินทดรองจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 5,364 4,104 20,924 12,502 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย  - - 2,755,292 2,521,862 
บริษัทรวม 481,097 372,962 135,002 167,537 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 3,076 3,287 - - 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 484,173 376,249 2,890,294 2,689,399 

     
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกนั     
บริษัทยอย - - 1,069,687 1,012,044 
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4 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
บริษัทยอย - - 8,407,367 7,907,987 

บริษัทรวม 364,231 301,954 241,291 180,942 

รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  364,231 301,954 8,648,658 8,088,929 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย  

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท 

  

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549  
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 7,907,987 
ยอดคงเหลือตนงวด - สวนไดเสียทีเ่กินเงินลงทุนในบริษัทยอย (82,351) 
ลงทุนเพิ่มระหวางงวด 58,201 
การจัดสรรคืนทุนของหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (22,332) 
สวนแบงกําไรในบริษัทยอย - สุทธ ิ 547,428 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (15,344) 
การเปล่ียนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมของ  
   หลักทรัพยเผ่ือขายในบริษัทยอย 93,260 
เงินปนผลรับ (171,120) 
เงินปนผลรับที่บริษัทยอยไดรับจากการถือหุนบริษัทใหญ (หมายเหตุ 14) 22,240 

ยอดคงเหลือปลายงวด - สวนไดเสยีสวนที่เกินเงินลงทุนของบริษัทยอย 69,398 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 8,407,367 
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4 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดเปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยและหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 

บริษัทยอยที่รวมอยูในงบการเงินรวมไดแก 
 

 งบการเงินเฉพาะบรษัิท  - วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 

  จัดตั้งขึ้น สัดสวนของการ 
 ประเภทธุรกจิ ในประเทศ ถือหุน (รอยละ) 

บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด โรงแรมและศูนยการคา ประเทศไทย 81.24 
บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 
บริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จาํกัด โรงแรม ประเทศไทย 45.30(1) 
บริษัท บานโบราณเชียงราย จาํกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 
บริษัท สมุยรีซอรท แอนด สปา จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 
บริษัท รอยลั การเดน ดีเวลลอปเมนท จาํกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 
บริษัท รอยลัการเดน พลาซา จํากัด ศูนยการคา ประเทศไทย 100 
บริษัท รอยลัการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ธุรกิจบันเทงิ ประเทศไทย 100 
บริษัท เอม็ สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ธุรกิจสปา ประเทศไทย 51(2) 
บริษัท รอยลัการเดน แมเน็จเมนท จํากัด บริหารโรงแรม ประเทศไทย 100 
R.G.E. (HKG) Limited บริหารงาน ประเทศฮองกง 100 
RGR International Limited บริหารงาน หมูเกาะบริติซ เวอรจิน 100 
บริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 99.67 
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) โรงแรม ประเทศไทย 49.30(3) 
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรต้ี ฟนด ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 99.90 
กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ลงทุนในอสังหาริมทรัพย    ประเทศไทย 99.86(4) 
บริษัท เอม็ไอ สแควร จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 
บริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท จาํกัด ขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย 99.93 
 

(1) สัดสวนการถือหุน รอยละ 45.30 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด อีกรอยละ 23.65 เปนการถือหุนทางออม       
ผานบริษัทยอย  

(2) สัดสวนการถือหุน รอยละ 51 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด อีกรอยละ 49 เปนการถือหุนทางออม       
ผานบริษัทยอย 

(3) สัดสวนการถือหุน รอยละ 49.30 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) อีกรอยละ 41.53 เปนการถือหุนทางออม         
ผานบริษัทยอย   

(4) สัดสวนการถือหุน รอยละ 99.86 เปนการถือหุนทางตรงในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี อีกรอยละ 0.14 เปนการถือหุนทางออม            
ผานบริษัทยอย ทุนชําระแลวของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี เปนทุนของหนวยลงทุนประเภท ข และประเภท ค   
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4 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

บริษัทยอยของบริษัท เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชัน่แนล 
จํากัด และบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (“RHC”) ที่รวมในการจัดทํางบการเงินรวม มีดังตอไปน้ี 

 

   สัดสวนของ 
  จัดตั้งขึ้นใน การถอืหุน 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ประเทศ (รอยละ) 

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

บริษัทยอยของ International Franchise Holding (Labuan) Limited    
China Food Group Limited เจาของลิขสิทธิ์และ 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
หมูเกาะเคยแมน 100 

Franchise Investment Corporation of Asia Ltd. เจาของลิขสิทธิ ์ หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 
Beijing Lejazz Food & Beverage Co., Ltd. ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ 92.59 
  ประชาชนจีน  
    

บริษัทยอยของบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด    
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย 100 
    

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

บริษัทยอยของบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)    
บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด พัฒนาโครงการ ประเทศไทย 100 
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4 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

บริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด 
 
ในระหวางงวด กลุมบริษัทไดลงทุนเพิ่มในหุนสามัญของ บริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด จํานวน 1,159,811 หุน เปนจํานวนเงินรวม 
58.2 ลานบาท ซึ่งมีผลใหสัดสวนการถือหุนของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 100 ในการลงทุนเพิ่มดังกลาว มีคาความนิยมเกิดขึ้น
จํานวน 34.8 ลานบาท 
 
บริษัท ลักซเซอรี ลีมูซีน จํากัด 
 
ในระหวางงวด กลุมบริษัทไดจําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ลักซเซอรี ลีมูซีน จํากัด เปนจํานวนเงิน 27.3 ลานบาท โดยมีกําไร
จากการจําหนายจํานวน 13.7 ลานบาท บริษัท ลักซเซอรี ลีมูซีน จํากัด เดิมเปนบริษัทยอยภายใตบริษัท โรงแรมราชดําริจํากัด (มหาชน) 

 
 ณ วันที่จําหนายเงินลงทุน มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัท ลักซเซอรี ลีมูซีน จํากัด มีดังนี้ 
 

 พันบาท 

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 10,764 
อุปกรณ - สุทธิ 23,796 
สินทรัพยอื่น  2,163 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (21,683) 
หนี้สินอื่น (1,442) 

มูลคาสินทรัพยสุทธิ 13,598 
หัก  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน (27,300) 

กําไรจากการขายเงินลงทุน (13,702) 

  
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 27,300 
หัก  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในวันที่ขายบริษัทยอย (10,764) 

กระแสเงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 16,536 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 301,954 180,942 

สวนแบงผลกําไรของบริษัทรวม 62,277 60,349 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 364,231 241,291 
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4 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 

 
บริษัทรวมไดแก 
 
 งบการเงินรวม - วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 

  จัดตั้งขึ้น สัดสวนของการ 
 ประเภทธุรกจิ ในประเทศ ถือหุน (รอยละ) 
    

บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 40(1) 
    

บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ขายสิทธิในสถานท่ี ประเทศไทย 50 
 พักผอนโดยแบงเวลา   
    

Eutopia Private Holding Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส 50 
    

Arabian Spa (Dubai) Limited ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ 
อาหรับเอมิเร็ตส 

49 

    

บริษัท ซีเลค เซอรวสิ พารทเนอร จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 51 
    

Sizzler China Pte Limited เจาของลิขสิทธ์ิ ประเทศสิงคโปร 50 
 
 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 

  จัดตั้งขึ้น สัดสวนของการ 
 ประเภทธุรกจิ ในประเทศ ถือหุน (รอยละ) 

    

บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 40(1) 
บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ขายสิทธิในสถานท่ี ประเทศไทย 50 
 พักผอนโดยแบงเวลา   
 
(1)  สัดสวนของการถือหุนในบริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด เทากับรอยละ 65.04 แตตามสัญญาของการถือหุนบริษัท

มีสิทธิออกเสียงเพียงรอยละ 40 
 
กลุมบริษัทไมไดควบคุมบริษัทขางตนหรือมีเพียงอํานาจควบคุมรวมกับผูถือหุนอื่นในบริษัทเหลาน้ัน ดังน้ันจึงไมไดนํางบการเงิน    
ของบริษัทเหลาน้ันมาจัดทํางบการเงินรวม บริษัทใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทเหลาน้ันในงบการเงินรวมและ      
งบการเงินเฉพาะบริษัท 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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5 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2549 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2549 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

 
บริษัทอื่น - สุทธิ 24,593 25,350 22 14 

บริษัทที่เก่ียวของกัน - สุทธิ 386,169 270,442 - 40,843 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 410,762 295,792 22 40,857 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทอื่น 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 25,350 14 
ซื้อเงินลงทุน 2,872 - 
จําหนายเงินลงทุน (2,437) - 

การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน (1,192) 8 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 24,593 22 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 270,442 40,843 
หุนปนผลรับ 65,760 - 
จําหนายเงินลงทุน (21,025) (17,078) 

การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 70,992 (23,765) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 386,169 - 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 
 พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 10,198,990 474,116 
ซื้อสินทรัพย 653,036 13,253 
ตัดจําหนายสินทรัพย (30,979) (4) 
จําหนายสินทรัพย (19,694) (1,561) 
สินทรัพยลดลงเน่ืองจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 4) (23,796) - 
โอนมาจากบัญชีอื่น 180,065 - 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (9,608) - 
โอนกลับการดอยคาของสินทรัพย 10,851 - 
คาเส่ือมราคา (604,389) (28,744) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 10,354,476 457,060 

 
บริษัทยอยแหงหน่ึงซ่ึงดําเนินธุรกิจโรงแรมไดจดจํานองท่ีดินและอาคารของบริษัท เพื่อค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะยาวท่ีไดรับจากสถาบัน       
การเงิน (หมายเหตุ 8) 
 
ในระหวางป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 บริษัทยอยบางแหงไดทําสัญญาขายฝากและเชากลับคืนกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยและ     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี  การขายฝากดังกลาวมีเงื่อนไขใหบริษัทยอยไถถอนคืนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา โดย
บริษัทยอยไดรับสิทธิในการเชาและซ้ือคืนเปนอันดับแรก งบการเงินของกองทุนรวมดังกลาวไดถูกรวมในการจัดทํางบการเงินรวม รายการ  
ขายฝากและเชากลับคืนเสมือนเปนการค้ําประกันการกูยืม (หมายเหตุ 8) การแสดงท่ีดินและอาคารในงบการเงินรวมจึงไมเปลี่ยนแปลงจาก                   
ผลของการทําสัญญาดังกลาว 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 บริษัทยอยไดนําสินทรัพยซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 1,379 ลานบาท ไปค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว (หมายเหตุ 8) 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 ลานบาท ลานบาท 

   
ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือสินทรัพย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 315.4 - 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 286.7 0.8 
   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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7 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม (พันบาท) 

 ตนทุน 
การพัฒนา 
แฟรนชายส 

 
 

คาลิขสิทธิ ์

 
 

คาความนิยม 

 
คาความนิยม 

ติดลบ 

 
 

รวม 

      
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด      
   วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549      
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 4,862 18,241 1,673,142 (415,643) 1,280,602 
สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นในระหวางงวด 560 4,655 34,813 - 40,028 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปน      
   เงินตราตางประเทศ - (1,404) - - (1,404) 
คาตัดจําหนาย (708) (3,287) (33,857) 17,066 (20,786) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 4,714 18,205 1,674,098 (398,577) 1,298,440 

 
8 เงินกูยืมระยะยาว 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2549 
พันบาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 
พันบาท 

30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2549 
พันบาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2548 
พันบาท 

     
เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป     

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 305,860 482,900 - 54,040 

     
เงินกูยืมระยะยาว     

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 793,377 968,299 292,000 292,000 

เงินกูยืมอื่น 1,092,970 1,174,900 - - 

 1,886,347 2,143,199 292,000 292,000 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 2,192,207 2,626,099 292,000 346,040 

     



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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8 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยมืระยะยาว สามารถวิเคราะหไดดังนี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ครบกําหนดภายใน 1 ป 305,860 482,900 - 54,040 
ครบกําหนดภายในระหวาง  2 - 5 ป 793,377 968,299 292,000 292,000 
ครบกําหนดเกินกวา 5 ป 1,092,970 1,174,900 - - 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 2,192,207 2,626,099 292,000 346,040 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหดังนี้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 
 พันบาท พันบาท 

   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549   
ราคาตามบัญชีตนงวด 2,626,099 346,040 
จายชําระเงินกู (434,306) (54,040) 
ตนทุนในการจัดหาเงินกูยืมระยะยาว 414 - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 2,192,207 292,000 

 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินในงบการเงินรวมจํานวน 1,099 ลานบาท ประกอบดวย 

 
ก) เงินกูยืมของบริษัทประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 292 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียในอัตราเงินฝากประจํา 12 เดือนบวก

อัตรารอยละคงท่ีตอปและมีกําหนดชําระคืนในป พ.ศ. 2552 บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการท่ีกําหนดไวตลอดอายุ
สัญญาเงินกู  

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 

29 

 
8 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ตอ) 
 
ข) เงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหน่ึงคงเหลือจํานวน 604 ลานบาท ค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินและอาคารของบริษัทยอย               

(หมายเหตุ 6) เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวที่ตกลงกัน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนในระหวางป พ.ศ. 2542 ถึง 
พ.ศ. 2552 

 
ค) เงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหนึ่งประเภทไมมีหลักประกันจํานวน 67 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ีย MLR ลบอัตรารอยละคงท่ีตอป และ

มีเงื่อนไขการชําระเงินคืนทุกเดือนเปนเวลา 36 เดือน โดยเร่ิมการชําระคืนเดือนแรกวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งบริษัทยอย            
ดังกลาวจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไวตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 
ง) เงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหนึ่งประเภทไมมีหลักประกันจํานวน 82 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ใน 3 ปแรก และอัตราลอยตัว    

ในปที่ 4 และมีเงื่อนไขการชําระเงินคืนทุกคร่ึงปเปนเวลา 7 งวด โดยเร่ิมการชําระคืนงวดแรกวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ซึ่งบริษัทยอย
ดังกลาวจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไวตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 
จ) เงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหนึ่งประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 54 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงที่และมีกําหนดชําระเงิน

คืนภายใน 4 ป โดยเร่ิมการชําระคืนงวดแรกจํานวน 26 ลานบาทในไตรมาสท่ี 4 ของป พ.ศ. 2547 ซึ่งบริษัทยอยดังกลาว จะตองปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไวตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 
เงินกูยืมอื่น 
 
เงินกูยืมอื่นจํานวน 1,093 ลานบาท เปนเงินกูยืมโดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสองแหง 

 
ก) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 675 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และประเภท ข ในกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย 

ซึ่งถือโดยธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละคงที่และอัตรารอยละ MLR 
ลบดวยอัตรารอยละคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป 

 
 กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัทท่ีมี   

มูลคาทางบัญชีจํานวน 1,064 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกัน 
 
ข) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 418 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ซึ่งถือ

โดยธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละ MLR ลบดวยอัตรา รอยละคงที่
ตามท่ีระบุในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป  

 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัทท่ี

มีมูลคาทางบัญชีจํานวน 315 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกัน 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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9 หุนกู 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท 

   
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 212,500 212,500 
หุนกูระยะยาวถึงกําหนดนานกวาหนึ่งป 3,450,000 3,556,250 

รวมหุนกู 3,662,500 3,768,750 

 
การเปล่ียนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหดังนี้ 
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบรษัิท 
 พันบาท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549  
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 3,768,750 
จายชําระเงินกู (106,250) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 3,662,500 

 
 หุนกูประกอบดวย 
 

ก) หุนกูไมดอยสิทธิ ออกระหวางไตรมาสท่ีสามของป พ.ศ. 2545 ไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 1,700,000 หนวย          
มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมมูลคา 1,700 ลานบาท เพื่อใชไถถอนหุนกูและจายคืนเงินกูยืมระยะยาวกอนครบกําหนด หุนกูนี้
มีอายุ 5 ป โดยแบงการชําระคืนเงินตนทุกงวดหกเดือน จํานวน 8 งวด งวดละ 106.25 ลานบาท ซึ่งครบกําหนดชําระคืนเงินตน งวดแรก
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550 จะครบกําหนดไถถอนงวดสุดทายจํานวน 850 ลานบาท ผูถือหุนกู         
จะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละคงที่ตอป โดยบริษัทจะชําระดอกเบี้ยเปนงวดรายหกเดือน ทุกวันที่ 23 กุมภาพันธ และวันที่                 
23 สิงหาคม ของแตละปตลอดอายุหุนกู ภายใตเงื่อนไขของขอกําหนดสิทธิของผูถือหุนกูไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ 
เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน การจายเงินปนผล และการจําหนายจายโอนทรัพยสินอันเปนสาระสําคัญที่ใชในการ
ประกอบธุรกิจหลัก 

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

รอยละคงท่ีตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2553  
 

ค) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 500 ลานบาท ออกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 มีอัตราดอกเบ้ีย              
รอยละคงท่ีตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2550 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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9 หุนกู (ตอ) 
 

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

 
ที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2548 ไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 5,000 
ลานบาท โดยเปนหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดมีหลักประกันและ/หรือไมมีหลักประกันระยะยาว (ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีออก) และ
มีอายุไมเกิน 10 ป เพื่อชําระคืนเงินกูยืมของบริษัททั้งระยะส้ันและ/หรือระยะยาวและเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน             
พ.ศ. 2549 บริษัทยังไมไดเสนอขายหุนกูดังกลาว 
 
คณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหน่ึงไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูเพิ่มเติม โดยเปนหุนกูไมสามารถแปลงสภาพและไมควบ      
ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท และมีอายุไมเกิน 6 ป อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 บริษัทยอยดังกลาว
ยังไมไดเสนอขายหุนกูดังกลาว 

 
ราคาตามบัญชีของหุนกูระยะยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคา         
ยุติธรรม 

 
10 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

 
 งบการเงินรวม 

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

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
   วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 

      

ยอดคงเหลือตนงวด 2,670,136 63,520 2,670,136 63,520 515,911 3,249,567 
การออกหุน 214,871 - 214,871 - 992,046 1,206,917 

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,885,007 63,520 2,885,007 63,520 1,507,957 4,456,484 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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10 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

 
 งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

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

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
   วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 

      

ยอดคงเหลือตนงวด 2,670,136 63,520 2,670,136 63,520 509,969 3,243,625 
การออกหุน 214,871 - 214,871 - 992,046 1,206,917 

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,885,007 63,520 2,885,007 63,520 1,502,015 4,450,542 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 หุนจดทะเบียนทั้งหมดไดแกหุนสามัญ 3,313.1 ลานหุน และหุนบุริมสิทธิ 63.5 ลานหุน ซึ่งมีมูลคาหุนละ 1 บาท              
โดยมีหุนสามัญ จํานวน 2,885,007,142 หุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 63,520,000 หุนที่ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 บริษัทยังไมไดบันทึกเงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธิ จํานวน 4.6 ลานบาท เปนหนี้สินในงบการเงิน  
 
จากการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2549 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
 
10.1 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,297.9 ลานบาท เปน 3,161.4 ลานบาท โดยการยกเลิกหุนบุริมสิทธิจดทะเบียน ที่ยังไมได            

ออกจําหนายจํานวน 136,480,000 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  
 

10.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 3,161.4 ลานบาท เปน 3,374.9 ลานบาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 3,311.4 ลานหุน  และหุนบุริมสิทธิ 
63.5 ลานหุน ในมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 10.3 และเพื่อรองรับ    
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญของบริษัทตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 11.1 

 
10.3 การออกและเสนอขายหุนสามัญของบริษัทจํานวน 182,844,550 หุนใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 15 หุนสามัญหรือ 15 หุนบุริมสิทธิ   

เดิมตอ 1 หุนสามัญที่ออกใหม โดยมีราคาเสนอขายหุนละ 5.85 บาท และระยะเวลาเสนอขายระหวางวันที่ 19 ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2549      
การเสนอขายนี้ไดมีผูถือหุนเดิมมาใชสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 182,243,289 หุน คิดเปนเงินทุนทั้งส้ิน 1,066,123,241 บาท 

  
จากการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

 
ก) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,374.9 ลานบาท เปน 3,373.8 ลานบาท โดยการยกเลิกหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังไมไดออกจําหนาย

จํานวน 1,082,081 หุน โดยมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  
 
ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 3,373.8 ลานบาท เปน 3,376.6 ลานบาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 3,313.1 ลานหุน ในมูลคาท่ีตราไว

หุนละ 1 บาท และหุนบุริมสิทธิ 63.5 ลานหุน ในมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และการพิจารณาจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวเพื่อรองรับ       
การปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ไดจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงาน 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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11 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 
11.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 

 
บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยโดยไมคิดมูลคา
เปนจํานวน 5,000,000 หนวย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ไดมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแลวจํานวน 4,196,305 
หนวย ซึ่งในจํานวนนี้เปนการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2549 จํานวน 
353,868 หนวย คิดเปนจํานวนเงินในการใชสิทธิทั้งส้ิน 10,893,869 บาท และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิจํานวน 
803,695 หนวย  
 
ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ผูถือหุนของบริษัท ไดมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรร
ใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยอีก จํานวน 123,800,000 หุน โดยไมคิดมูลคา ใบสําคัญแสดงสิทธิ       
1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน ในราคา 2.98 บาท และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป นับจากวันที่ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิคร้ังแรก บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยแลว
เปนจํานวน 71,500,000 หนวย ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ไดมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ       
ดังกลาวแลวจํานวน 11,860,000 หนวย คิดเปนเงินทุนทั้งส้ิน 35,338,934 บาท และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ
จํานวน 59,640,000 หนวย  
 

11.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม  
 
ที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2548 และท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี        
6 มกราคม พ.ศ. 2549 ไดมีมติใหบริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทจํานวนไมเกิน 287,695,792 
หนวย และไมเกิน 18,284,455 หนวยตามลําดับ ใหแกผูถือหุนสามัญเดิมในอัตราสวน 10 หุนสามัญ ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
โดยไมคิดมูลคา ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุนในราคาไมเกิน 6 บาท และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 24    
เดือนนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมจากการเสนอขาย
คร้ังน้ีเปนจํานวน 292,403,987 หนวย (ซึ่งรวมใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูถือหุนที่เปนบริษัทยอยแหงหน่ึง
ของบริษัทจํานวน 17,791,764 หนวย) ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ไดมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาวแลวจํานวน  15,760,184 หนวย คิดเปนเงินทุนทั้งส้ิน 94,561,104 บาท และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ
จํานวน 276,643,803 หนวย  
 

11.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีออกโดยบริษัทยอย 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท MFG และ/หรือบริษัทยอย 
 

ในป พ.ศ. 2545 MFG ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 1.6 ลานหนวย ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัท
ยอยโดยไมคิดมูลคา ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุนในราคา หุนละ 10 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิมีกําหนดอายุ
ระยะเวลาการใชสิทธิจนถึงป พ.ศ. 2550  MFG ไดจัดสรรสิทธิดังกลาวทั้งสิ้นจํานวน 420,000 หนวย โดยสิทธิจํานวน 126,000 หนวย 
สามารถเร่ิมใชไดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 สวนอีก 126,000 หนวย สามารถเร่ิมใชไดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 และ        
สวนที่เหลือสามารถเร่ิมใชสิทธิไดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549ไดมีผูใชสิทธิแลว จํานวน 
385,000 หนวย (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 : จํานวน 385,000 หนวย) 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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12 กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ชําระแลวและ
ออกจําหนายอยูในระหวางงวด 
 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยไดปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลดโดยถือวาหุนสามัญ             
เทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด บริษัทและบริษัทยอยมีหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ (หมายเหตุ 10) และใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(หมายเหตุ 11) 
 
ในการคํานวณจํานวนหุนสามัญที่เพิ่มขึ้นหากมีการใชสิทธิ บริษัทคํานวณวาหากนําเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิจากใบสําคัญแสดงสิทธิ           
ที่เหลืออยูดังกลาวมาซื้อหุนสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉล่ียของงวดแลวจะมีหุนสามัญเพิ่มขึ้นอีกเทาใด แลวนําจํานวนหุนสามัญสวนเพิ่ม
ดังกลาวมารวมกับหุนสามัญท่ีมีอยู ทั้งนี้ไมมีการปรับปรุงใดๆ ในงบกําไรขาดทุน 

 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กลุมบริษัทคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักภายใตขอสมมติที่มีการแปลงสภาพหุนสามัญปรับลด
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 มีจํานวน 215,375,847 หุน และ 193,545,123 หุน ตามลําดับ (วันที่                
30 มิถุนายน พ. ศ. 2548 : จํานวน 68,314,294 หุน และ 67,801,231 หุน ตามลําดับ) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 พันหุน พันหุน พันหุน พันหุน 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชคํานวณกําไรตอหุน 2,877,982 2,667,317 2,836,154 2,663,714 

ปรับปรุงสําหรับหุนสามัญท่ีถือโดยบริษัทยอย (177,918) (166,798) (176,013) (166,798) 

     
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก     

   ที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน - สุทธิ 2,700,064 2,500,519 2,660,141 2,496,916 

     
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด     
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 151,856 4,794 130,025 4,281 

หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ 63,520 63,520 63,520 63,520 

หุนสามัญเทียบเทาปรับลด 215,376 68,314 193,545 67,801 

     
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก     

   ที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 2,915,440 2,568,833 2,853,686 2,564,717 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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12 กําไรตอหุน (ตอ) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

     
กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 220,561 136,731 640,893 437,179 

หัก  เงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธิ (พันบาท) (2,302) (2,302) (4,603) (4,603) 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุน (พันบาท) 218,259 134,429 636,290 432,576 

     

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.0807 0.0538 0.2392 0.1732 

     
กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 220,561 136,731 640,893 437,179 

หัก  เงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธิ (พันบาท) - - - - 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุน (พันบาท) 220,561 136,731 640,893 437,179 

     

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 0.0756 0.0532 0.2246 0.1705 

 
13 การค้ําประกัน 
 

กลุมบริษัทไดใหหนังสือค้ําประกันตอไปน้ีในการดําเนินธุรกิจปกติ 
 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 

  
ลานบาท 

ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ 

 
ลานหยวน 

หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 145.7 - - 
หนังสือค้ําประกันที่กลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงินเพื่อค้ําประกัน    
   สินเชือ่ของกลุมบริษัท  778.0 2.6 85.0 

 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

  
ลานบาท 

ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ 

 
ลานหยวน 

หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 89.4 - - 
หนังสือค้ําประกันที่กลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงินเพื่อค้ําประกัน    
   สินเชือ่ของกลุมบริษัท  763.3 2.6 20.0 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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14 เงินปนผล 
 
 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทเม่ือวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549 ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลกําไรของป พ.ศ. 2548    

ใหแกผูถือหุนสามัญเดิมและผูมีสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไมเกิน 2,880,051,838 หุน ในอัตราหุนละ 0.125 บาท รวมเปนเงิน
ไมเกิน 360.0 ลานบาท และผูถือหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพในอัตราคงที่รอยละ 3.75 ของราคาเสนอขายคิดเปนเงิน 9.2 ลานบาท รวมเปนเงิน     
ปนผลท้ังสิ้นไมเกิน 369.2 ลานบาท  
 

 เงินปนผลท้ังส้ินจํานวน 367.4 ลานบาท ไดจายใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เงินปนผลดังกลาวรวมถึงท่ีจายใหแก         
ผูถือหุนที่เปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทจํานวน 22.2 ลานบาท เงินปนผลจํานวนนี้ไดถูกรวมกลับเขาในบัญชีกําไรสะสมรวมและบัญชี     
กําไรสะสมของบริษัท 
 
 

 



 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
 
วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
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