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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. 2549 ยกเวนที่กลาวในหมายเหตุขอ 2 
 

รายจายที่เกิดขึ้นเปนคร้ังคราวในระหวางงวดปบัญชีจะรับรูเปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชีโดยใชเกณฑเดียวกับการรับรูรายจายเปน     
คาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 
 

คาใชจายภาษีเงินไดจะใชวิธีประมาณการอยางดีที่สุดโดยใชอัตราภาษีเงินไดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่คาดวาจะเกิดขึ้นในรอบปบัญชี 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินของรอบปบัญชี พ.ศ. 2549 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเม่ือวันที่ 10 สิงหาคม         
พ.ศ. 2550 
 

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 
 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศ เร่ือง มาตรฐานการบัญชีซึ่งไดมีการปรับปรุงดังตอไปน้ี 

 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สัญญากอสราง 

 
ซึ่งการแกไขมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เร่ืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ฉบับที่ 45 เร่ืองเงินลงทุนในบริษัทรวม และฉบับท่ี 
46 เร่ืองสวนไดเสียในการรวมคา ซึ่งมีการปรับปรุงจะมีผลบังคับต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ทั้งน้ี
ไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมของบริษัท แตมีผลกระทบตองบการเงินเฉพาะบริษัทตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 2 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เร่ือง งบกระแสเงินสด ฉบับที่ 33 เร่ืองตนทุนการกูยืม และฉบับท่ี 49 เร่ืองสัญญากอสราง ซึ่งมีการปรับปรุงจะมี
ผลบังคับต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2551 
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2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 
ตามหมายเหตุขอ 1 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดมีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เร่ือง งบการเงินรวมและ
การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย และฉบับที่ 45 เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม โดยกําหนดใหเปลี่ยนวิธีการบัญชีจาก
วิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงไวในงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยตามวิธีราคาทุน รายได
จากเงินลงทุนจะรับรูเมื่อมีการประกาศจายเงินปนผล การปรับปรุงดังกลาวมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป  ทั้งน้ีกลุม
บริษัทไดถือปฏิบัติเชนเดียวกับสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่แสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัท   การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวมี    
ผลกระทบตอรายการในงบการเงินเฉพาะบริษัทเทานั้น และไมมีผลกระทบตอการจัดทํางบการเงินรวม 
   
ทั้งน้ีกลุมบริษัทเร่ิมใชวิธีราคาทุนต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยใชวิธีปรับปรุงงบการเงินไปขางหนาเน่ืองจากขอจํากัดในเง่ือนไขของ
การออกหุนกูของบริษัท ดังน้ันมูลคาทางบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 จะถูกนํามาใชเปน
ตนทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป 
 

อยางไรก็ตาม ถาบริษัทไดใชวิธีปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง ผลกระทบตองบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และวันท่ี         
31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549    
จะมีดังตอไปน้ี  
 

 ณ วันท่ี 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
 พันบาท พันบาท 

งบดุล   
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมลดลง (2,760,719) (2,814,337) 
สวนไดเสียทีเ่กินเงนิลงทุนในบริษัทยอยลดลง (65,707) (65,707) 
สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายลดลง (245,921) (245,921) 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น 12,656 12,656 
ยอดกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกมาลดลง (2,406,029) (1,583,962) 
ยอดกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรคงเหลือลดลง (2,352,411) (2,406,029) 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญลดลง (19,711) (19,711) 
หุนของบริษัทที่ถือโดยบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 15,164 15,164 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีออกโดยบริษัทยอยที่หมดอายุแลวลดลง (104,789) (104,789) 
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2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

 สําหรับงวดสามเดือน 
สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 

 สําหรับงวดหกเดือน 
สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 

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

งบกําไรขาดทุน     
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวมลดลง 

 
- 

 
(240,347) 

 
- 

 
(646,816) 

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและ
บริษัทรวมลดลง 

 
- 

 
25,092 

 
- 

 
39,039 

เงินปนผลรับเพิ่มขึน้  53,618 128,468 53,618 171,120 
กําไรกอนหักภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 53,618 (86,787) 53,618 (436,657) 
กําไรสุทธิสําหรับงวดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 53,618 (86,787) 53,618 (436,657) 
     
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท) 0.0195 (0.0321) 0.0195 (0.1641) 
กําไรตอหุนปรับลดเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท) 0.0180 (0.0298) 0.0181 (0.1530) 
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3 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัทและบริษัทดําเนินธุรกิจสวนใหญในประเทศไทยในหลายธุรกิจ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของงบการเงินรวม มีดังตอไปนี้  
 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (ลานบาท) 

  
ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจใหเชา 
ศูนยการคา 

 
ธุรกิจบันเทิง 

 
ธุรกิจสปา 

ธุรกิจขายอาหาร
และเครื่องดื่ม 

 
ธุรกิจการจัดการ 

 
ธุรกิจพัฒนาที่ดิน 

ธุรกิจลงทุน 
ในบริษทัอื่น 

รายการ 
ระหวางกัน 

 
รวม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

รายได 2,639 2,302 251 239 53 48 191 187 3,351 3,038 165 95 113 - - - (196) (150) 6,567 5,759 

กําไรขั้นตน 1,791 1,550 188 178 32 29 76 79 2,158 1,957 165 95 45 - - - (127) (95) 4,328 3,793 

คาเสื่อมราคาและ                     
   คาตัดจําหนาย                   (659) (625) 

กําไรหลังหักคาเสื่อมราคา                     
   และคาตัดจําหนาย                   3,669 3,168 

 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 สวนงานที่ดําเนินงานอยูในตางประเทศยังไมมีสาระสําคัญตองบการเงินรวม ดังนั้นบริษัทจึงยังไมไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร
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4 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทเปนบริษัทรวมของบริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ดังน้ัน บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย                
จึงถือเปนกิจการท่ีเก่ียวของกัน   
 
ในระหวางงวด กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคาท่ีสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการคาดังกลาวเปนไปตามเกณฑ
ที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการ ตามปกติของการดําเนินธุรกิจและเปนไปตามเงื่อนไขการคาตามปกติ  
 
นโยบายการคิดราคาสําหรับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ประกอบดวย: 

 
 นโยบายการคิดราคา 

  
รายไดจากการขายและการซ้ือสินคา ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายไดคาเชา ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
คาสิทธิแฟรนชายส ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายไดคาบริการจัดการและรายไดอื่น ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
ดอกเบี้ยรับ อัตราท่ีกําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอัตราซ่ึงอิงจากอัตราดอกเบ้ีย 

   ของธนาคารพาณิชย 
คาเชาจาย ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก 
คาบริการจัดการจาย ราคาท่ีตกลงกันซึ่งเปนราคาตนทุนบวกกับคาดําเนินการ 
คาลิขสิทธิ์ในการใชเคร่ืองหมายการคา ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก 
ดอกเบี้ยจาย อัตราซ่ึงอิงจากอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย 

 
 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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4 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

รายการคาที่สําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

     

รายไดจากการขาย     
บริษัทรวม 16,862 11,602 - - 

     

รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย     
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 113,000 - - - 

     

รายไดคาเชา     
บริษัทยอย - - 21,284 20,337 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 9,002 10,976 - - 

รวมรายไดคาเชา 9,002 10,976 21,284 20,337 

     

ดอกเบ้ียรับ     
บริษัทยอย - - 127,445 86,703 
บริษัทรวม 17,541 10,338 524 5,764 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 103 111 - - 

รวมดอกเบ้ียรับ 17,644 10,449 127,969 92,467 

     

รายไดคาบริการจัดการ     
บริษัทยอย - - 60,810 43,128 
บริษัทรวม 40,217 6,023 13,990 - 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 6,582 7,842 1,656 1,020 

รวมรายไดคาบริการจัดการ 46,799 13,865 76,456 44,148 

     

เงินปนผลรับ     
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 6,296 67,510 - - 

     

รายไดอื่น     
บริษัทยอย - - 8,280 4,537 

     



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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20 

 
4 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

ซื้อสินคา     
บริษัทยอย - - - 98 
บริษัทรวม - 8 - - 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 194 4,636 - - 

รวมคาซื้อสินคา 194 4,644 - 98 

     

คาเชา     
บริษัทยอย - - 10,542 6,052 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 8,776 9,409 - - 

รวมคาเชา 8,776 9,409 10,542 6,052 

     

ดอกเบ้ียจาย     
บริษัทยอย - - 13,543 11,709 
บริษัทรวม 1,339 - 1,339 - 

รวมดอกเบ้ียจาย 1,339 - 14,882 11,709 

     

คาบริการจัดการจาย     
บริษัทยอย - - 13,303 1,165 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 28,214 25,338 - 4,565 

รวมคาบริการจัดการจาย 28,214 25,338 13,303 5,730 

     

รายจายอื่น     
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 5,848 1,522 6,617 - 

     

คาลิขสิทธิ์ในการใชเครื่องหมายการคา     
บริษัทยอย - - 410 384 

     

คาตอบแทนกรรมการ 2,725 3,345 1,585 2,145 

 
คาตอบแทนกรรมการเปนเบี้ยประชุมที่จายใหแกกรรมการของบริษัทตามขอกําหนดของมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด          
คาตอบแทนดังกลาวเปนผลประโยชนที่จายใหกรรมการตามท่ีไดรับอนุมัติจากผูถือหุนในท่ีประชุมสามัญประจําป (โดยไมรวมเงินเดือนและ
ผลประโยชนที่เก่ียวของอื่นๆ ที่จายใหแกกรรมการบริหาร) 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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4 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ยอดคงคางของรายการลูกหนี้ เจาหน้ี เงินทดรอง และเงินใหกูยืมแก/จาก     
กิจการท่ีเก่ียวของกัน สรุปไดดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย - - 296,310 208,434 
บริษัทรวม 55,661 50,231 1,415 1,863 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 93,672 81,316 151 26 

รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน  149,333 131,547 297,876 210,323 

     
เจาหน้ีและเงินทดรองจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย  - - 33,883 45,623 
บริษัทรวม 1,044 1,279 61 - 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 8,227 2,524 - - 

รวมเจาหนี้และเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 9,271 3,803 33,944 45,623 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย  - - 3,586,552 3,365,116 
บริษัทรวม 504,357 441,500 37,030 8,000 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 2,763 2,890 - - 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 507,120 444,390 3,623,582 3,373,116 

     
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย  - - 1,134,855 961,655 
บริษัทรวม - - - - 

รวมเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 1,134,855 961,655 

     
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
บริษัทยอย - - 8,607,176 8,682,093 

บริษัทรวม 490,547 443,806 322,171 322,171 

รวมเงินลงทุน  490,547 443,806 8,929,347 9,004,264 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย  

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท 

  

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550  
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 8,682,093 
ยอดคงเหลือตนงวด - สวนไดเสียทีเ่กินเงินลงทุนในบริษัทยอย (65,707) 
ลงทุนเพิ่มระหวางป 439 
การจัดสรรคืนทุนของหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (21,738) 
เงินปนผลรับ (53,618) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - สวนไดเสยีสวนที่เกินเงินลงทุนของบริษัทยอย 65,707 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 8,607,176 

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดเปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยและหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 

บริษัทยอยที่รวมอยูในงบการเงินรวมไดแก 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 

     จัดต้ังข้ึน 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 

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 รอยัล การเดน 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 รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท จํากัด บริหารโรงแรม ประเทศไทย 100 100 
R.G.E. (HKG) Limited บริหารงาน ประเทศฮองกง 100 100 
RGR International Limited บริหารงาน หมูเกาะบริติซ

เวอรจิน 
100 100 

M&H Management Limited บริหารงาน ประเทศ
สาธารณรัฐ
มอริเชียส 

100 100 

Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศมาเลเซีย 100 100 
บริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 99.67 99.67 
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) โรงแรม ประเทศไทย 54.28(3) 54.28(3) 
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรต้ี ฟนด ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 99.90 99.90 
กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 100 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ลงทุนในอสังหาริมทรัพย    ประเทศไทย 99.86(4) 99.86(4) 
บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมุย บีช เรสซเิดนท จํากัด ขายอสงัหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย 99.93 99.93 
บริษัท ภูเก็ต บีช เรสซิเดนท จํากัด ขายอสงัหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 - 
 

(1) สัดสวนการถือหุน รอยละ 45.30 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด อีกรอยละ 24.95 เปนการถือหุนทางออม       
ผานบริษัทยอย  

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

(3) สัดสวนการถือหุน รอยละ 54.28 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   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

บริษัทยอยของบริษัท เดอะไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชัน่แนล 
จํากัด บริษัท รอยลัการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท จํากัด และบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) (“RHC”) ที่รวมในการจัดทํา            
งบการเงินรวม มีดังตอไปน้ี 

 

   สัดสวนของการถือหุน (รอยละ) 

  จัดต้ังขึ้นใน 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ประเทศ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 

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 ขายอาหารและเครื่องดื่ม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส จํากัด ใหบริการดานอาหาร ประเทศไทย 51 51 
 และอื่นๆ 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 ประเทศสาธารณรัฐ 

มอริเชียส 
100 - 

     
บริษัทยอยของ International Franchise Holding (Labuan) Limited    
Franchise Investment Corporation of Asia Ltd. เจาของลิขสิทธิ์ หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 100 
Beijing Lejazz Food & Beverage Co., Ltd. ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ 92.59 92.59 
  ประชาชนจีน   
บริษัทยอยของ Primacy Investment Limited     
Delicious Foodstuff (Labuan) Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศมาเลเซีย 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) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

   สัดสวนของการถือหุน (รอยละ) 

  จัดต้ังขึ้นใน 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ประเทศ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 

  บริษัทยอยของบริษัท รอยัลการเดน โฮเทล แมเน็จเมนท จํากัด    
Hospitality Investment International Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 - 
Lodging Management (Labuan) Limited บริหารโรงแรม ประเทศมาเลเซีย 100 - 
     
บริษัทยอยของบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)     
บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด พัฒนาโครงการ ประเทศไทย 100 100 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 443,806 322,171 

สวนแบงผลกําไรของบริษัทรวม 46,741 - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 490,547 322,171 

 
บริษัทรวมไดแก 
 
 งบการเงินรวม - วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

  จัดตั้งขึ้น สัดสวนของการ 
 ประเภทธุรกจิ ในประเทศ ถือหุน (รอยละ) 
    

บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 65.04(1) 
    

บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ขายสิทธิในสถานท่ี ประเทศไทย 50 
 พักผอนโดยแบงเวลา   
    

Eutopia Private Holding Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส 50 
    

Arabian Spas (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ 
อาหรับเอมิเร็ตส 
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บริษัท ซีเลค เซอรวสิ พารทเนอร จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 51 
    

Sizzler China Pte Limited เจาของลิขสิทธ์ิ ประเทศสิงคโปร 50 
 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

  จัดตั้งขึ้น สัดสวนของการ 
 ประเภทธุรกจิ ในประเทศ ถือหุน (รอยละ) 

    

บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 65.04(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 บริษัทใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทเหลาน้ันในงบการเงินรวม 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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6 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 
 

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2550 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2550 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

 
บริษัทอื่น - สุทธิ 621,861 567,672 564,602 543,332 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ 495,304 407,156 - - 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 1,117,165 974,828 564,602 543,332 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทอื่น 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 567,672 543,332 
ซื้อเงินลงทุน 48,377 4,418 

การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 5,812 16,852 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 621,861 564,602 

 
ข) เงินลงทุนในกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 407,156 - 

การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 88,148 - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 495,304 - 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 
 พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 10,411,476 444,589 
ซื้อสินทรัพย 419,243 20,800 
ตัดจําหนายสินทรัพย (28,225) (24) 
จําหนายสินทรัพย (6,123) - 
โอนมาจากบัญชีอื่น 783,009 - 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (5,363) - 
คาเส่ือมราคา (639,267) (29,003) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 10,934,750 436,362 

 
บริษัทยอยแหงหน่ึงซ่ึงดําเนินธุรกิจโรงแรมไดจดจํานองท่ีดินและอาคารของบริษัท เพื่อค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะยาวท่ีไดรับจากสถาบัน       
การเงิน (หมายเหตุ 9) 
 
ในระหวางป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 บริษัทยอยบางแหงไดทําสัญญาขายฝากและเชากลับคืนกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยและ     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี  การขายฝากดังกลาวมีเงื่อนไขใหบริษัทยอยไถถอนคืนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา            
โดยบริษัทยอยไดรับสิทธิในการเชาและซ้ือคืนเปนอันดับแรก งบการเงินของกองทุนรวมดังกลาวไดถูกรวมในการจัดทํางบการเงินรวม รายการ  
ขายฝากและเชากลับคืนเสมือนเปนการค้ําประกันการกูยืม (หมายเหตุ 9) การแสดงท่ีดินและอาคารในงบการเงินรวมจึงไมเปลี่ยนแปลงจาก                   
ผลของการทําสัญญาดังกลาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษัทยอยไดใชสินทรัพยซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 1,274 ลานบาท เพื่อค้ําประกัน
รายการดังกลาว (หมายเหตุ 9) 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 พันบาท พันบาท 

   
ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือสินทรัพย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 63,498 - 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 35,642 - 
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8 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม (พันบาท) 

 ตนทุน 
การพัฒนา 
แฟรนชายส 

 
 

คาลิขสิทธิ ์

 
 

คาความนิยม 

 
คาความนิยม 

ติดลบ 

 
 

รวม 

      
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด      
   วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550      
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 4,217 17,645 1,667,418 (381,511) 1,307,769 
สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นในระหวางงวด 2,742 1,406 9,199 - 13,347 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปน      
   เงินตราตางประเทศ - (136) - - (136) 
คาตัดจําหนาย (496) (1,169) (35,490) 17,066 (20,089) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 6,463 17,746 1,641,127 (364,445) 1,300,891 

 
9 เงินกูยืมระยะยาว 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2550 
พันบาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 
พันบาท 

30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2550 
พันบาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 
พันบาท 

     
เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป     

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 339,280 330,610 120,000 60,000 

     
เงินกูยืมระยะยาว     

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 762,926 927,112 480,000 540,000 

เงินกูยืมอื่น 928,710 1,010,640 - - 

 1,691,636 1,937,752 480,000 540,000 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 2,030,916 2,268,362 600,000 600,000 
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9 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยมืระยะยาว สามารถวิเคราะหไดดังนี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ครบกําหนดภายใน 1 ป 339,280 330,610 120,000 60,000 
ครบกําหนดภายในระหวาง  2 - 5 ป 762,926 927,112 480,000 540,000 
ครบกําหนดเกินกวา 5 ป 928,710 1,010,640 - - 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 2,030,916 2,268,362 600,000 600,000 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหดังนี้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 
 พันบาท พันบาท 

   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550   
ราคาตามบัญชีตนงวด 2,268,362 600,000 
จายชําระเงินกู (237,860) - 
ตนทุนในการจัดหาเงินกูยืมระยะยาว 414 - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 2,030,916 600,000 

 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินในงบการเงินรวมจํานวน 1,102 ลานบาท ประกอบดวย 

 
ก) เงินกูยืมของบริษัทประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 600 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียในอัตราเงินฝากประจํา 12 เดือนบวก

อัตรารอยละคงท่ีตอปและมีเงื่อนไขในการชําระคืนเงินตนทุกคร่ึงป จํานวน 10 งวด งวดละ  60 ลานบาท โดยเร่ิมชําระคืนงวดแรกใน
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 
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9 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ตอ) 
 
ข) เงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหน่ึงคงเหลือจํานวน 451 ลานบาท ค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินและอาคารของบริษัทยอย               

(หมายเหตุ 7) เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวที่ตกลงกัน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนในระหวางป พ.ศ. 2542        
ถึง พ.ศ. 2552 

 
ค) เงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหนึ่งประเภทไมมีหลักประกันจํานวน 33 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ีย MLR ลบอัตรารอยละคงท่ีตอป และ

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

 
ง) เงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหนึ่งประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 18 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงที่และมีกําหนดชําระเงิน

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

 
เงินกูยืมอื่น 
 
เงินกูยืมอื่นจํานวน 929 ลานบาท เปนเงินกูยืมโดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสองแหง 

 
ก) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 575 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และประเภท ข ในกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย 

ซึ่งถือโดยธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละคงที่และอัตรารอยละ MLR 
ลบดวยอัตรารอยละคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป 

 
 กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัทท่ีมี   

มูลคาทางบัญชีจํานวน 981 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกัน 
 
ข) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 354 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี            

ซึ่งถือโดยธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละ MLR ลบดวยอัตรา รอยละ
คงท่ีตามท่ีระบุในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป  

 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในที่ดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัท     

ที่มีมูลคาทางบัญชีจํานวน 293 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกัน 
 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2549 บริษัทไดทําสัญญากูยืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเปนวงเงินจํานวน 1,300 ลานบาท         
เพื่อจุดประสงคในการไถถอนหุนกูของบริษัท อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษัทยังมิไดเบิกใชเงินกูยืมดังกลาว 
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10 หุนกู 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
 พันบาท พันบาท 

   
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - 106,250 
หุนกูระยะยาวถึงกําหนดนานกวาหนึ่งป 3,450,000 3,450,000 

รวมหุนกู 3,450,000 3,556,250 

 
การเปล่ียนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหดังนี้ 
 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบรษัิท 
 พันบาท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550  
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 3,556,250 
ไถถอนคืน (106,250) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 3,450,000 

 
 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 การดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน การจายเงินปนผล และการจําหนายจายโอนทรัพยสินอันเปนสาระสําคัญที่ใชใน    
การประกอบธุรกิจหลัก 

  
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 
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10 หุนกู (ตอ) 
 

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

 
ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 9 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวกับธนาคารในประเทศแหงหน่ึงเปนวงเงินจํานวน 1,300 ลานบาท  เพื่อ
จุดประสงคในการไถถอนหุนกูของบริษัท ดังน้ัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 หุนกูทั้งจํานวนที่จะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 23 สิงหาคม 
พ.ศ. 2550 และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 จึงแสดงภายใตหนี้สินไมหมุนเวียน 

 
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. 2550 บริษัทยังไมไดเสนอขายหุนกูดังกลาว 
 
คณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหน่ึงไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกู เพิ่มเติม โดยเปนหุนกูไมสามารถแปลงสภาพและ                   
ไมควบใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท และมีอายุไมเกิน 6 ป อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษัทยอย   
ดังกลาวยังไมไดเสนอขายหุนกูดังกลาว 
 

 
11 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

 
 งบการเงินรวม 

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

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
   วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

      

ยอดคงเหลือตนงวด 2,894,584 63,520 2,894,584 63,520 1,541,772 4,499,876 
การออกหุน 45,451 - 45,451 - 159,413 204,864 

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,940,035 63,520 2,940,035 63,520 1,701,185 4,704,740 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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11 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

 
 งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

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

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
   วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

      

ยอดคงเหลือตนงวด 2,894,584 63,520 2,894,584 63,520 1,535,831 4,493,935 
การออกหุน 45,451 - 45,451 - 159,413 204,864 

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,940,035 63,520 2,940,035 63,520 1,695,244 4,698,799 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ทุนจดทะเบียนทั้งหมดประกอบดวยหุนสามัญ 3,275.3 ลานหุน และหุนบุริมสิทธิ 63.5 ลานหุน ซึ่งมีมูลคาหุนละ         
1 บาท โดยมีหุนสามัญ จํานวน 2,940,034,847 หุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 63,520,000 หุนที่ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว 

 
หุนบุริมสิทธิเปนหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมและแปลงสภาพ มีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เงินปนผลไดกําหนดไวลวงหนาดวยอัตรารอยละ 3.75 ของ
ราคาท่ีเสนอขาย ผูถือหุนบุริมสิทธิไดรับเงินปนผลเฉพาะปที่บริษัทไดมีการประกาศจายเงินปนผล หากบริษัทไมสามารถจายเงินปนผลใหแก         
ผูถือหุนบุริมสิทธิไดในปใด เงินปนผลจะถูกสะสมไวเพื่อจายในปตอมาที่มีการประกาศจายเงินปนผล บุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญมี
ระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่ออกหุนบุริมสิทธิ โดยหุนบุริมสิทธิจะเร่ิมแปลงเปนหุนสามัญไดภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลา 4 ป นับจากวันท่ีออก
หุนบุริมสิทธิ 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษัทยังไมไดบันทึกเงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธิ จํานวน 4.6 ลานบาท เปนหนี้สินในงบการเงิน  
 

 จากการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2550 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
 

11.1 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,376.6 ลานบาท เปน 3,318.8 ลานบาท โดยการยกเลิกหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังไมไดออกจําหนาย
จํานวน 57,773,260 หุน โดยมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

 
11.2  การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 3,318.8 ลานบาท เปน 3,338.8 ลานบาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 3,275.3 ลานหุน ในมูลคาที่ตราไว     

หุนละ 1 บาท และหุนบุริมสิทธิ 63.5 ลานหุน ในมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และการพิจารณาจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวเพื่อรองรับการแปลง
สภาพใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุขอ 12.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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12 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 
12.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 

 
บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยโดยไมคิดมูลคา
เปนจํานวน 5,000,000 หนวย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ไดมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแลวจํานวน 4,349,105 
หนวย ซึ่งในจํานวนน้ีเปนการใชสิทธิในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 จํานวน 10,000 หนวย คิดเปน
เงินทุนทั้งสิ้น 1,468,908 บาท และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิจํานวน 650,895 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 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยแลวเปน
จํานวน 92,670,000 หนวย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ไดมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแลวจํานวน  37,547,000
หนวย ซึ่งในจํานวนน้ีเปนการใชสิทธิในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 จํานวน 21,712,000 หนวย คิดเปน
เงินทุนทั้งสิ้น 64,692,887 บาท และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิจํานวน 53,303,000 หนวย  

 
จากการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2550 ผูถือหุนไดมีมติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย จํานวน 20 ลานหนวย โดยไม
คิดมูลคา ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน ในราคา 9.81 บาท และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป นับจากวันท่ีได
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังแรก ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษัทอยูระหวางการขออนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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12 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (ตอ) 

 
12.2 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 เดือน
นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมจากการเสนอขายคร้ังน้ี
เปนจํานวน 292,403,987 หนวย (ซึ่งรวมใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูถือหุนที่เปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของ
บริษัทจํานวน 17,791,764 หนวย) ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ไดมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแลวจํานวน  
43,817,389 หนวย ซึ่งในจํานวนน้ีเปนการใชสิทธิในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 จํานวน 23,116,966 
หนวย คิดเปนเงินทุนทั้งสิ้น 138,701,796 บาท และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิจํานวน 245,784,003 หนวย  
 

12.3 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. 2550ไดมีผูใชสิทธิแลวจํานวน 
385,000 หนวย (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 : จํานวน 385,000 หนวย) 

 
13 กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ชําระแลวและ       
ออกจําหนายอยูในระหวางงวด 
 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยไดปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลดโดยถือวาหุนสามัญ             
เทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด บริษัทและบริษัทยอยมีหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ (หมายเหตุ 11) และใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(หมายเหตุ 12) 
 
ในการคํานวณจํานวนหุนสามัญที่เพิ่มขึ้นหากมีการใชสิทธิ บริษัทคํานวณวาหากนําเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิจากใบสําคัญแสดงสิทธิ           
ที่เหลืออยูดังกลาวมาซื้อหุนสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉล่ียของงวดแลวจะมีหุนสามัญเพิ่มขึ้นอีกเทาใด แลวนําจํานวนหุนสามัญสวนเพิ่ม
ดังกลาวมารวมกับหุนสามัญท่ีมีอยู ทั้งนี้ไมมีการปรับปรุงใดๆ ในงบกําไรขาดทุน 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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13 กําไรตอหุน (ตอ) 
 

ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กลุมบริษัทคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักภายใตขอสมมติที่มีการแปลงสภาพหุนสามัญปรับลด
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 มีจํานวน 224,350,526 หุน และ 217,314,178 หุน ตามลําดับ (วันท่ี       
30 มิถุนายน พ. ศ. 2549 : จํานวน 215,375,847 หุน และ 193,545,123 หุน ตามลําดับ) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 

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

 พันหุน พันหุน พันหุน พันหุน 
     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชคํานวณกําไรตอหุน 2,934,483 2,877,982 2,925,865 2,836,154 

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

     
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก     

   ที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน - สุทธิ 2,756,565 2,700,064 2,747,947 2,660,141 

     
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด     
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 160,831 151,856 153,794 130,025 

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

หุนสามัญเทียบเทาปรับลด 224,351 215,376 217,314 193,545 

     
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก     

   ที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 2,980,916 2,915,440 2,965,261 2,853,686 

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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13 กําไรตอหุน (ตอ) 
 

 งบการเงินรวม 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 

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

     
กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 230,390 220,561 680,672 640,893 

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

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุน (พันบาท) 228,088 218,259 676,069 636,290 

     

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.0827 0.0807 0.2460 0.2392 

     
กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 230,390 220,561 680,672 640,893 

หัก  เงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธิ (พันบาท) - - - - 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุน (พันบาท) 230,390 220,561 680,672 640,893 

     

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 0.0773 0.0756 0.2295 0.2246 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 

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

     
กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 76,527 220,561 133,831 640,893 

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

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุน (พันบาท) 74,225 218,259 129,228 636,290 

     

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.0269 0.0807 0.0470 0.2392 

     
กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 76,527 220,561 133,831 640,893 

หัก  เงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธิ (พันบาท) - - - - 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุน (พันบาท) 76,527 220,561 133,831 640,893 

     

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 0.0257 0.0756 0.0451 0.2246 

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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14 ตราสารอนุพันธทางการเงินและภาระผูกพัน 
 

รายการเปลี่ยนแปลงอยางเปนสาระสําคัญในตราสารอนุพันธทางการเงินและภาระผูกพันสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
จากงวดประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  
 
14.1 สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียซึ่งมีเงินตนจํานวน 750 ลานบาท ไดหมดอายุในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

บริษัทไมมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียท่ีเปดสถานะไว 
14.2 ภาระผูกพันจากการทําสัญญากอสรางและการซื้อสินทรัพยสําหรับโครงการระหวางการพัฒนาท่ียังมิไดบันทึกเปนหนี้สิน 

 
 งบการเงินรวม 
 ลานบาท 

ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือสินทรัพย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 1,018.8 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 117.5 

 
14.3 ภาระผูกพันจากการทําสัญญากอสรางโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายที่ยังมิไดบันทึกเปนหนี้สิน 

 
 งบการเงินรวม 
 ลานบาท 

ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือสินทรัพย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 15.4 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 309.6 

 
15 การค้ําประกัน 
 

กลุมบริษัทไดใหหนังสือค้ําประกันตอไปน้ีในการดําเนินธุรกิจปกติ 
 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

  
ลานบาท 

ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ 

 
ลานหยวน 

หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 129.8 - - 
หนังสือค้ําประกันที่กลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงินเพื่อค้ําประกัน    
   สินเชือ่ของกลุมบริษัท  849.6 12.7 130.0 

 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

  
ลานบาท 

ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ 

 
ลานหยวน 

หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 130.0 - - 
หนังสือค้ําประกันที่กลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงินเพื่อค้ําประกัน    
   สินเชือ่ของกลุมบริษัท  794.6 2.7 135.0 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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16 เงินปนผล 
 
 ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2550 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลกําไร   

ของป พ.ศ. 2549 ใหแกผูถือหุนสามัญเดิมและผูมีสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไมเกิน 3,215,047,526 หุน ในอัตราหุนละ 0.15 
บาท รวมเปนเงินไมเกิน 482.26 ลานบาท และผูถือหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพในอัตราคงท่ีรอยละ 3.75 ของราคาเสนอขาย คิดเปนเงิน 9.2      
ลานบาท รวมเปนเงินปนผลท้ังสิ้นไมเกิน 491.46 ลานบาท  
 

 เงินปนผลทั้งส้ินจํานวน 448.62 ลานบาท ไดจายใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เงินปนผลดังกลาวรวมถึงท่ีจายใหแก         
ผูถือหุนที่เปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทจํานวน 26.69 ลานบาท เงินปนผลจํานวนน้ีไดถูกรวมกลับเขาในบัญชีกําไรสะสมรวมและบัญชี     
กําไรสะสมของบริษัท 

 
17 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 
 

17.1 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2550 ไดมีมติใหขอถอนหุนของบริษัท 
โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มติดังกลาวไดมีการ
อนุมัติในท่ีประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2550  โดยบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการครบถวน
ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2542 แลว คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหเพิกถอนหุนสามัญของบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) จากการเปนหลักทรัพย 
จดทะเบียน ต้ังแตวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 

 
17.2 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทไดลงทุนเพิ่มในหุนสามัญของบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,235,562 หุน  

คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 2.75 เปนจํานวนเงิน 79.1 ลานบาท ซึ่งมีผลใหสัดสวนการถือหุนของกลุมบริษัทท้ังทางตรงและทางออม
ของกลุมบริษัทในบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) เปนรอยละ 98.55 

 
17.3 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 บริษัทไดลงทุนเพิ่มในหุนบุริมสิทธิของบริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด จํานวน 

323,582 หุน เปนจํานวนเงิน 102.36 ลานบาท โดยมีสิทธิในการออกเสียงรอยละ 60 ซึ่งมีผลทําใหบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงใน
บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด รวมท้ังส้ินรอยละ 100 และทําใหเงินลงทุนในบริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด           
รีสอรท จํากัด เปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย 

 
  

  
 

  



 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
 
วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
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