
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

14 

 
1 ขอมูลท่ัวไป 
 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดต้ังอยูในประเทศไทยตามท่ีอยูที่ไดจดทะเบียนไวดังน้ี 
 
กรุงเทพฯ :  ชั้น 16  อาคารเบอรลี่ยุคเกอร 99 ซอย รูเบีย ถ.สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  ประเทศไทย 
พัทยา : 218/2-4  ม.10  ถ.เลียบชายหาด  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  ประเทศไทย 
 
บริษัทไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายไทยและเขาเปนสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2531 บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ดําเนินธุรกิจหลักในดานการลงทุนและการประกอบกิจการโรงแรมและ
ภัตตาคาร กลุมบริษัทประกอบกิจการสวนใหญในประเทศไทยและประกอบกิจการในประเทศตาง ๆ ไดแก ประเทศสิงคโปร ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส เปนตน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลท่ีนําเสนอน้ีไดมีการสอบทานแตยังไมไดตรวจสอบ 

 
2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติ 
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของ        
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก (คือ งบดุล งบกําไรขาดทุน         
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด) ไดจัดทําใหเปนรูปแบบท่ีสมบูรณตามประกาศคณะกรรมการกํากับ         
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 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  
 
รายจายท่ีเกิดขึ้นเปนคร้ังคราวในระหวางงวดปบัญชีจะรับรูเปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชีโดยใชเกณฑเดียวกับการรับรูรายจาย
เปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 
 
คาใชจายภาษีเงินไดจะใชวิธีประมาณการอยางดีที่สุดโดยใชอัตราภาษีเงินไดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่คาดวาจะเกิดขึ้นในรอบปบัญชี 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินของรอบปบัญชี พ.ศ. 2551 
 
มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี 

 
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบญัชี เร่ิมตนในหรือหลังวันท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2552 และแมบทการบัญชีที่มีการปรับปรุง 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการดอยคาของสินทรัพย  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพือ่ขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก  

(ฉบับที่ 54 เดิม) 
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) (มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552) 
 
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแมบทการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงิน  
 
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม และมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันท่ี         
1 มกราคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 บริษัทยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันถึงกําหนดมีดังตอไปน้ี 
 
Uมีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ฉบับท่ี 47 เดมิ) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เร่ืองอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 
Uมีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 เร่ืองการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ 

ความชวยเหลือจากรัฐบาล 
 
ผูบริหารของบริษัทไดประเมินและคาดวามาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม และมาตรฐานการบัญชีใหมดังกลาวจะไมมีผลกระทบท่ีเปน
สาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ 
 
มาตรฐานการบัญชีไทยไดถูกจัดเรียงเลขระบุฉบับใหมโดยประกาศสภาวิชาชีพซึ่งมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เพื่อใหตรงกับ
หมายเลขระบุฉบับที่ใชกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
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4 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 
4.1 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ 

 
กลุมบริษัทและบริษัทดําเนินกิจการในหลายธุรกิจ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจของงบการเงินรวมมีดังตอไปนี้ 

 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (ลานบาท) 

  

ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจใหเชา 

ศูนยการคา 

 

ธุรกิจบันเทิง 

 

ธุรกิจสปา 

ธุรกจิขายอาหาร 

และเครื่องดื่ม 

 

ธุรกจิการจดัการ 

ธุรกิจ 

พัฒนาที่ดิน 

ธุรกิจ 

จัดจําหนาย 

 

ธุรกิจการผลติ 

รายการ 

ระหวางกัน 

 

รวม 

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

รายได 2,146 2,930 261 271 47 58 151 194 4,861 3,948 400 487 - 274 71 - 45 - (309) (326) 7,673 7,836 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 1,026 1,672 153 171 23 31 45 65 3,254 2,505 400 487 - 118 42 - 3 - (253) (247) 4,693 4,802 
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4 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 

4.2 ขอมูลทางการเงินจาํแนกตามสวนงานภูมิศาสตร 
 

กลุมบริษัทไดมีการจัดการสวนงานธุรกิจทั่วโลกในลักษณะเดียวกัน สวนงานธุรกิจเหลาน้ีดําเนินงานในเขตภูมิศาสตรหลัก ดังน้ี 
 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน (ลานบาท) 

 รายได ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 

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

ประเทศไทย 6,521 7,414 3,845 4,472 
ประเทศสิงคโปร 1,063 269 818 204 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 222 221 144 144 
ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส 81 145 57 122 
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส 43 54 41 51 
ประเทศอื่น 52 59 41 56 
รายการระหวางกัน (309) (326) (253) (247) 

รวม 7,673 7,836 4,693 4,802 
 

5 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

จากการปรับโครงสรางการถือหุนของบริษัทกับบริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) (หมายเหตุ 18) ทําให MINOR และ
บริษัทยอยแหงหนึ่งในกลุม MINOR ซึ่งเคยถือหุนของบริษัทรอยละ 18.58 กอนวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เปลี่ยนสถานะเปนบริษัทยอยของ
บริษัท ดังน้ัน บริษัทในเครือของ MINOR จึงถือเปนกิจการท่ีเก่ียวของกัน  
 

บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) เปนบริษัทยอย ดังน้ัน บริษัทในเครือของ MFG จึงถือเปนกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 

ในระหวางงวด กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคาท่ีสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการคาดังกลาวเปนไปตามเกณฑ
ที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการ ตามปกติของการดําเนินธุรกิจและเปนไปตามเง่ือนไขการคาตามปกติ  

 

นโยบายการคิดราคาสําหรับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ประกอบดวย 
 

 นโยบายการคิดราคา 
  

รายไดจากการขายและการซื้อสินคา ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายไดคาเชา ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
คาสิทธิแฟรนชายส ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายไดคาบริการจัดการและรายไดอื่น ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
ดอกเบี้ยรับ อัตราท่ีกําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอัตราซ่ึงอิงจากอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย 
คาเชาจาย ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก 
คาบริการจัดการจาย ราคาท่ีตกลงกันซึ่งเปนราคาตนทุนบวกกับคาดําเนินการ 
คาลิขสิทธิ์ในการใชเคร่ืองหมายการคา ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก 
ดอกเบี้ยจาย อัตราซ่ึงอิงจากอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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5 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

รายการคาท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 สามารถสรุปไดดังน้ี 
 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

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

รายไดจากการขาย     
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 29,383 26,983 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 78 - - - 

รวมรายไดจากการขาย 29,461 26,983 - - 
     

รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย     
กิจการท่ีเก่ียวของกัน - 15,000 - - 
     

รายไดคาเชา     
บริษัทยอย - - 22,541 23,003 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 420 855 - - 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 7,442 10,825 - - 

รวมรายไดคาเชา 7,862 11,680 22,541 23,003 
     

0Bดอกเบ้ียรับ     
บริษัทยอย - - 208,400 173,152 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 7,503 10,294 - - 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 43 68 - - 
รวมดอกเบ้ียรับ 7,546 10,362 208,400 173,152 
     

รายไดคาบริการจัดการ     
บริษัทยอย - - 78,916 88,375 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 53,249 62,172 1,767 300 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 20,693 26,234 600 1,428 

รวมรายไดคาบริการจัดการ 73,942 88,406 81,283 90,103 
     

รายไดจากการใหสทิธิแฟรนชายส     
กิจการท่ีเก่ียวของกัน - 1,362 - - 
     

เงินปนผลรับ     
บริษัทยอย - - 167,354 164,159 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา - - - 105,000 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 35,996 31,726 35,996 25,430 
รวมเงินปนผลรับ 35,996 31,726 203,350 294,589 
     

รายไดอื่น     
บริษัทยอย - - 3,023 7,767 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 4,729 4,968 - 9,941 
รวมรายไดอื่น 4,729 4,968 3,023 17,708 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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5 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

1Bซื้อสินคา     

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 25,409 19,255 - - 
     
2Bคาเชา     
บริษัทยอย - - 28,211 12,101 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4,783 9,728 - - 
รวมคาเชา 4,783 9,728 28,211 12,101 
     
3Bดอกเบ้ียจาย     

บริษัทยอย - - 5,965 11,619 
     
4Bคาบริการจัดการจาย     
บริษัทยอย - - 26,047 21,875 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 7,303 3,886 720 - 
5Bรวมคาบริการจัดการจาย 7,303 3,886 26,767 21,875 
     
6Bคาใชจายอื่น     
บริษัทยอย - - 156 - 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 13,559 5,317 9,608 5,033 
รวมคาใชจายอื่น 13,559 5,317 9,764 5,033 
     
7Bคาลิขสิทธิ์ในการใชเครื่องหมายการคา     

บริษัทยอย - - 262 377 
 
 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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5 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ยอดคงคางของรายการลูกหนี้ เจาหน้ี เงินทดรอง และเงินใหกูยืมแก/จาก
กิจการท่ีเก่ียวของกัน สรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย - - 328,092 403,610 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 25,881 45,871 127 29 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 3,910 2,698 613 77 

รวมลูกหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน  29,791 48,569 328,832 403,716 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย - - 8,822,242 7,406,141 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 378,846 407,240 - - 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 2,713 2,791 - - 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 381,559 410,031 8,822,242 7,406,141 

     
เจาหน้ีและเงินทดรองจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย  - - 9,182 13,955 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา - 686 - - 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 10,586 1,733 1,027 5 

รวมเจาหน้ีและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 10,586 2,419 10,209 13,960 

     
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน     

บริษัทยอย - - 1,163,535 703,956 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

บริษัทยอย - - 5,775,148 5,874,235 

บริษัทรวมและกิจการรวมคา 1,280,351 1,241,629 24,284 24,284 

รวมเงินลงทุน 1,280,351 1,241,629 5,799,432 5,898,519 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท 
  

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552  
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 5,874,235 
ลงทุนเพิ่มระหวางงวด (77,349) 

การจัดสรรคืนทุนของหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (21,738) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 5,775,148 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

22 

 
6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดเปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยและหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ไดแก 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 

  จัดต้ังขึ้น 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

     

บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด โรงแรมและศูนยการคา ประเทศไทย 81.24 81.24 
บริษัท หวัหิน 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 เอน็เตอรเทนเมนท จํากัด  อยูระหวางการชาํระบัญชี ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็ม สปา อนิเตอรเนชั่นแนล 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 หมูเกาะบริตชิเวอรจิน 100 100 
M&H Management Limited บริหารงาน ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส 100 100 
Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศมาเลเซีย 100 100 
Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมาเลเซีย 100 100 
บริษัท อารเอน็เอส โฮลดิ้ง จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ขายอาหารและเคร่ืองดื่ม ประเทศไทย 99.72 99.72 
บริษัท โรงแรมราชดาํริ จํากัด (มหาชน) โรงแรม ประเทศไทย 54.28(3) 54.28(3) 
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี้ 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 เรสซิเดนท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัทโกโก รีครีเอชั่น จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โกโก เรสซิเดน็ซ จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร อนิฟอรเมชัน่ เทคโนโลยี จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมุย บีช คลับ โอนเนอร จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
   (ชื่อเดิม บริษัท ภูเก็ต บีช เรสซิเดนท จํากัด)     
บริษัท เจาพระยา รีซอรท แอนด เรสซิเดนท จํากัด โรงแรมและขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมฝาด บีช  รีซอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) จัดจําหนายสินคา ประเทศไทย 91.35(6) - 

 

(1) สัดสวนการถือหุนรอยละ 45.30 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด อีกรอยละ 25.74 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย  
(2) สัดสวนการถือหุนรอยละ 51 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อีกรอยละ 49 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 
(3) สัดสวนการถือหุนรอยละ 54.28 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) อีกรอยละ 44.58 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 
(4) ทุนชําระแลวของกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย เปนการลงทุนในหนวยลงทุนประเภท ค และ ง 
(5) สัดสวนการถือหุนรอยละ 99.86 เปนการถือหุนทางตรงในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี อีกรอยละ 0.14 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย ทุนชําระแลวของ    

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี เปนทุนของหนวยลงทุนประเภท ข และประเภท ค 
(6) สัดสวนการถือหุนรอยละ 91.35 เปนการถือหุนทางตรงใน MINOR อีกรอยละ 8.55 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

บริษัทภายใตบริษัทยอยที่รวมในการจัดทํางบการเงินรวม มีดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 

  จัดต้ังขึ้น 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

     

Uบริษัทยอยของ 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 
   

Uบริษัทยอยของ International Franchise Holding (Labuan) Limited     
Franchise Investment Corporation of Asia Limited เจาของลิขสิทธิ์ หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 100 
The Minor Food Group (China) Limited ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  ประชาชนจีน   
     

Uบริษัทยอยของ 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 
   

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

Uบริษัทยอยของบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด     
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท บานโบราณเชียงราย จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
   

Uบริษัทยอยของบริษัท 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) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 

  จัดต้ังขึ้น 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

     

Uบริษัทยอยของบริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด     
Hospitality Investment International Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 100 
  
Uบริษัทยอยของ 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 
   
Uบริษัทยอยของบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)     
บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด โรงแรมและ 

ขายอสังหาริมทรัพย 
ประเทศไทย - 100 

   
Uบริษัทยอยของบริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด      
บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนท จํากัด โรงแรมและ 

ขายอสังหาริมทรัพย 
ประเทศไทย 100 - 

   

Uบริษัทยอยของ 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 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 

  จัดต้ังขึ้น 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

     

Uบริษัทยอยของ MINOR     
   

บริษัท อารมิน ซิสเท็มส จํากัด การจัดจําหนาย - เครื่องครวั  ประเทศไทย 100 - 
   เสื้อผาและรองเทา    
บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ผลิตสินคาอุปโภค ประเทศไทย 100 - 
บริษัท ไมเนอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 - 
บริษัท ไมเนอร คอนซัลแท็นส แอนด การจัดจําหนาย ประเทศไทย 52.8 - 
   เซอรวิส จํากัด    - เครื่องสําอาง และกระเปาเดินทาง    
บริษัท เรด เอิรธ ไทย จํากัด การจัดจําหนาย ประเทศไทย 100 - 
    - เครื่องสําอางและน้ําหอม    
บริษัท เอสมิโด แฟช่ันส จํากัด การจัดจําหนาย - เสื้อผา ประเทศไทย 90.8 - 
บริษัท อมอรแปซิฟค (ประเทศไทย) จํากัด 
    

การจัดจําหนาย 
   - เครื่องสําอางและนํ้าหอม 

ประเทศไทย 70 - 

Marvelous Wealth Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 - 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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. (“ThaiExpress”) 
 
ในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ.2552 กลุมบริษัทไดคํานวณหามูลคาของเคร่ืองหมายการคาโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งเดิมรวมแสดงอยูใน 
คาความนิยมจากการลงทุนแลวเสร็จ โดยมีมูลคา 560 ลานบาท  
 
จากผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงของบริษัท ThaiExpress จนถึงไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทไดประมาณการหนี้สินสําหรับ 
เงินลงทุนสวนเพิ่มท่ีตองชําระท้ังส้ินอีกจํานวน 30 ลานเหรียญสิงคโปร (หรือเทียบเทา 711 ลานบาท) มีผลให ณ วันที่ 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัท ThaiExpress เปนจํานวนรวมทั้งส้ิน 1,891 ลานบาท และคาความนิยมจากการลงทุน
จํานวน 1,382 ลานบาท  
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

 
รายละเอียดของการลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 มีดังน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 พันบาท 
  

ราคาท่ีตกลงซื้อขายเงินลงทุนทั้งส้ิน (รวมประมาณการหน้ีสินจํานวน 711 ลานบาท ) 1,890,963 

Uหัก U  มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธติามสวนไดเสียที่ไดมา (รวมมูลคาของเคร่ืองหมายการคา ) (508,816) 

คาความนิยม 1,382,147 
  

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของกิจการ (ไมรวมมูลคาของเคร่ืองหมายการคา ) 166,849 

มูลคาเคร่ืองหมายการคา 560,030 

 726,879 
  

สวนไดเสียที่ไดรับมา รอยละ 70 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิตามสวนไดเสียที่ไดมา (รวมมูลคาของเคร่ืองหมายการคา ) 508,816 

 
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) 
 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริษัทไดเสร็จสิ้นการปรับโครงสรางการถือหุนกับ MINOR (หมายเหตุ 18) ทําใหบริษัทถือหุนใน 
MINOR ทั้งทางตรงและทางออมรอยละ 99.9 การปรับโครงสรางดังกลาวถือเปนการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกันท่ีมีสวนไดเสีย
ระหวางกันจนถึงระดับที่มีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ และผลของการรวมกิจการทําใหบริษัทมีอํานาจในการควบคุม MINOR ดังน้ันบริษัท
รับรูสินทรัพยและหนี้สินของ MINOR ที่ถูกนํามารวมดวยมูลคาตามบัญชี ณ วันที่มีการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกันซ่ึงมีหน้ีสิน
สุทธิ ณ วันรวมกิจการจํานวน 77.3 ลานบาท บริษัทจึงถือวา MINOR เปนบริษัทยอยและนํางบการเงินของบริษัทดังกลาวมาจัดทํา 
งบการเงินรวมต้ังแตวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เปนตนไป 
 
MINOR ไดออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยต้ังแตวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
 
งบการเงินของ MINOR ที่นํามารวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 มีรายการที่สําคัญ ดังตอไปน้ี 
 

  พันบาท 
   

งบดุล   
   

สินทรัพย   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  10,956 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ  306,179 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ  326,930 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นและสินทรัพยอื่น  200,587 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ  272,268 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ  114,166 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

  พันบาท 
   

งบดุล (ตอ)   
   

หน้ีสิน   
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  355,651 
เจาหนี้การคา  267,423 
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  163,300 
     

  

สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 
12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2552 
  พันบาท 

   

งบกําไรขาดทุน    
รายไดจากการจัดจําหนายและการผลิตสินคา  115,645 
ตนทุนขายการจัดจําหนายและการผลิตสินคา  71,065 
คาใชจายในการขายและบริหาร  22,187 
ภาษีเงินได  2,547 
กําไรสุทธิสําหรับงวด  17,674 

   

การแบงปนกําไรสุทธิสําหรับงวด   
สวนที่เปนของบริษัทใหญ  17,069 
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย  605 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พันบาท พันบาท 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 1,241,629 24,284 
ประมาณการหนี้สินสําหรับการชําระเงินสวนเพิ่มของเงินลงทุน 25,941 - 
เงินปนผลรับ (51,136) - 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 63,917 - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 1,280,351 24,284 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
บริษัทรวมและกิจการรวมคาไดแก 
 
 งบการเงินรวม  

   สัดสวนของการ 
   ถือหุน (รอยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
บริษัท 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 
   

Harbour View Corporation Limited โรงแรม ประเทศเวียดนาม 30.39 19.98(1) 
   

     (1)    การเปลี่ยนแปลงของสัดสวนเงนิลงทุนใน Harbour View Corporation Limited ทําใหเงินลงทุนเปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนท่ัวไปเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

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

แทนซาเนีย 
100 100 

 

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

แทนซาเนีย 
100 100 

   

Uบริษัทยอยของบริษัท ซีเลค เซอรรวสิ พารทเนอร จํากดั    
Select Service Partner (Cambodia) 
   Limited 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา
ประชาธิปไตย 

100 100 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

 งบการเงินรวม  

   สัดสวนของการ 
   ถือหุน (รอยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

    

Uบริษัทยอยของ 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 Trust) 

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 
First Avenue Company Pty Ltd. ขายอาหารและ 

เคร่ืองด่ืม 
ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   สัดสวนของการ 
   ถือหุน (รอยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
บริษัท 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) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ประกอบดวย 
 
Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited (“TTHIL”) และ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment 
Limited (“ZTHIL”) 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทไดต้ังประมาณการหนี้สินสําหรับเงินลงทุนในบริษัท TTHIL และ ZTHIL เพิ่มเติมจาก 
ที่บันทึกไวในปกอน จํานวน 25.94 ลานบาท เนื่องจากการประมาณการผลการดําเนินงานอยางนาเช่ือถือ มีผลให ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทมีประมาณการหน้ีสินดังกลาวเปนจํานวน 73.03 ลานบาท และเงินลงทุนในบริษัท TTHIL และ ZTHIL เปน
จํานวนรวมทั้งส้ิน 383.5 ลานบาท 
 
กลุมบริษัทเสร็จสิ้นการคํานวณหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของ TTHIL และ ZTHIL รายละเอียดของคาความนิยมจากการ
ลงทุนซึ่งรวมแสดงอยูในเงินลงทุนในบริษัทมีดังน้ี 

 
 พันบาท 
  

ราคาท่ีตกลงซื้อขายเงินลงทุนทั้งส้ิน 383,530 

Uหัก U  มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธติามสวนไดเสียที่ไดมา (116,170) 

คาความนิยม 267,360 
  

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของกิจการ 232,340 
  

สวนไดเสียที่ไดรับมา รอยละ 50 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิตามสวนไดเสียที่ไดมา 116,170 

 
Harbour View Corporation Limited 
 
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทไดลงทุนเพิ่มในบริษัท Harbour View Corporation Limited ซึ่งต้ังอยูใน
ประเทศเวียดนาม ทําใหสัดสวนการลงทุนเปล่ียนจากรอยละ 19.98 เปนรอยละ 30.39 ดังน้ัน เงินลงทุนดังกลาวจึงเปลี่ยนจากเงินลงทุน
ทั่วไปเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหกลุมบริษัททําการกลับรายการสํารองการดอยคาท่ีเคยบันทึกและ
รับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในกําไรสะสมตนงวด แตการปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินเนื่องจากเปน
จํานวนเงินที่เทากัน 
 
กลุมบริษัทอยูระหวางการคํานวณหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัท Harbour View Corporation Limited ผลแตกตางระหวาง
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิกับราคาที่ตกลงซื้อขายเงินลงทุนจะถือเปนคาความนิยม 
 

ค) ประมาณการหนี้สินจากการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริษัทมีประมาณการหน้ีสินสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจํานวน 783.83 ลานบาท 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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7 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 

 
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

บริษัทอื่น - สุทธิ 22,264 8,809 13 13 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ 665,739 824,427 616,288 487,225 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 688,003 833,236 616,301 487,238 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทอื่น 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 8,809 13 
สินทรัพยที่ไดมาจากการปรับโครงสรางการถือหุนกับ MINOR 8,542 - 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 4,913 - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 22,264 13 

 
ข) เงินลงทุนในกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 824,427 487,225 
ซื้อเงินลงทุน 1,462 1,462 
โอนเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยเน่ืองจากการปรับโครงสรางการถือหุนกับ   
   MINOR (159,984) - 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน (166) 127,601 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 665,739 616,288 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 11,141,888 475,701 
ซื้อสินทรัพย 681,310 12,489 
สินทรัพยไดมาจากการปรับโครงสรางการถือหุนกับ MINOR 274,564 - 
ตัดจําหนายสินทรัพย (24,902) - 
จําหนายสินทรัพย (14,722) (2,222) 
โอนไปบัญชีอื่น (11,337) - 
การดอยคาของสินทรัพย (4,131) - 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (10,773) - 
คาเส่ือมราคา (693,477) (35,497) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 11,338,420 450,471 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 บริษัทยอยบางแหงไดทําสัญญาขายฝากและเชากลับคืนกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยและ     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี การขายฝากดังกลาวมีเงื่อนไขใหบริษัทยอยไถถอนคืนไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาโดย
บริษัทยอยไดรับสิทธิในการเชาและซ้ือคืนเปนอันดับแรก งบการเงินของกองทุนรวมดังกลาวไดถูกรวมในการจัดทํางบการเงินรวม รายการ  
ขายฝากและเชากลับคืนเสมือนเปนการค้ําประกันการกูยืม (หมายเหตุ 10) การแสดงท่ีดินและอาคารในงบการเงินรวมจึงไมเปลี่ยนแปลงจาก                   
ผลของการทําสัญญาดังกลาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริษัทยอยไดใชสินทรัพยซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 1,073 ลานบาท เพื่อค้ําประกัน
รายการดังกลาว (หมายเหตุ 10) 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ลานบาท ลานบาท 
   

ภาระผูกพันเก่ียวกับการปรับปรุงอาคารและการซ้ืออุปกรณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 32.3 - 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการปรับปรุงอาคารและการซ้ืออุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 117.3 - 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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9 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

  
 

สิทธิการเชา 

ตนทุน 
การพัฒนา 
แฟรนชายส 

 
 

คาลิขสิทธิ ์

 
เครื่องหมาย 

การคา 

 
 

คาความนิยม 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

 
 

รวม 
        

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552        
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 1,617,929 5,016 38,683 - 2,662,542 77,532 4,401,702 
ซื้อสินทรัพย 13,008 37 18,008 - 697,246 16,095 744,394 
สินทรัพยไดมาจากการปรับโครงสรางการถือหุนกับ MINOR 66,934 - - - - 42,711 109,645 
การจัดประเภทใหม - - - 560,030 (560,030) - - 
โอนมาจากบัญชีอื่น - - - - 189,637 12,997 202,634 
กลับรายการการดอยคาของสินทรัพย - - - - - 170 170 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ - - (486) - - (56) (542) 
คาตัดจําหนาย (52,247) (527) (3,571) - - (13,998) (70,343) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 1,645,624 4,526 52,634 560,030 2,989,395 135,451 5,387,660 

        



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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9 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท) 

 
 

สิทธิการเชา 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร 
 

รวม 
    

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552    
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 6,230 14,822 21,052 
ซื้อสินทรัพย - 2,139 2,139 
คาตัดจําหนาย (309) (2,979) (3,288) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 5,921 13,982 19,903 

 

10 เงินกูยืมระยะยาว 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระ     
   ภายในหนึ่งป     
   เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 246,762 246,762 120,000 120,000 

   เงินกูยืมอื่น 164,260 164,260 - - 

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

     
เงินกูยืมระยะยาว     
   เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 2,861,075 764,239 2,460,217 300,000 

   เงินกูยืมอื่น 435,201 517,131 - - 

 3,296,276 1,281,370 2,460,217 300,000 
     

รวมเงินกูยืมระยะยาว 3,707,298 1,692,392 2,580,217 420,000 
 

ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยมืระยะยาว สามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 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 2,766,276 1,281,370 1,930,217 300,000 

ครบกําหนดเกิน 5 ป 530,000 - 530,000 - 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 3,707,298 1,692,392 2,580,217 420,000 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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10 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหดังน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552   
ราคาตามบัญชีตนงวด 1,692,392 420,000 
การกูเพิ่ม 2,220,217 2,220,217 

จายชําระคืน (205,311) (60,000) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 3,707,298 2,580,217 

 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่รวมอยูในงบการเงินรวมจํานวน 3,108 ลานบาท ประกอบดวย 
 
ก) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึงของบริษัทประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 360 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ีย 

ในอัตราเงินฝากประจํา 12 เดือนบวกอัตรารอยละคงท่ีตอป โดยมีเงื่อนไขในการชําระคืนเงินตนทุกคร่ึงป จํานวน 10 งวด งวดละ 60 ลานบาท 
โดยเร่ิมชําระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอดอายุ
สัญญาเงินกู 

 
ข) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึงของบริษัทประเภทไมมีหลักประกันจํานวนท้ังส้ิน 980 ลานบาท (วงเงินกูยืมท้ังส้ินจํานวน 

1,500 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบ้ีย MLR ลบดวยอัตรารอยละคงท่ีตอป โดยมีกําหนดชําระเงินคืนในระหวางป พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 
บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 
ค) เงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศสาขาในประเทศแหงหน่ึงของบริษัทประเภทไมมีหลักประกันจํานวน 1,240 ลานบาท โดยมีอัตรา

ดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจํา 12 เดือนบวกอัตรารอยละคงท่ีตอป โดยมีกําหนดการชําระคืนภายในป พ.ศ. 2554  บริษัทจะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 
ง) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึงของบริษัทยอยแหงหน่ึงประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 17.8 ลานเหรียญ

สหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกอัตรารอยละคงท่ีตอป โดยมีเงื่อนไขการชําระคืนเงินตนทุกคร่ึงป จํานวน 9 งวด งวดละ 2.22 
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเร่ิมการชําระคืนงวดแรกวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งบริษัทยอยดังกลาวจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไข 
ที่สําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency Swap) สําหรับเงินกู
ขางตนจํานวน 17.8 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เปนเงินกูสกุลเงินดอลลารออสเตรเลียจํานวน 20.4 ลานเหรียญ ที่อัตราดอกเบ้ียคงท่ี 
นอกจากนี้กลุมบริษัทยังไดทําสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อซื้อเงินดอลลารออสเตรเลียจํานวน 20.4 ลานเหรียญ  

 
จ) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศสองแหงของบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวนท้ังส้ิน 20 ลานบาท (วงเงินกูยืมท้ังส้ินจํานวน 3,050 ลานบาท) 

โดยมีอัตราดอกเบ้ีย MLR ลบดวยอัตรารอยละคงท่ีตอป โดยมีกําหนดชําระเงินคืนในระหวางป พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 บริษัทยอย
จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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10 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 

 
เงินกูยืมอื่น 
 
เงินกูยืมอื่นจํานวน 599 ลานบาท เปนเงินกูยืมผานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสองแหง 
 
ก) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 375 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และประเภท ข ในกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย 

ซึ่งถือโดยธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละคงที่และอัตรารอยละ MLR 
ลบดวยอัตรารอยละคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป 

 
 กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัทท่ีมี

มูลคาทางบัญชีจํานวน 829 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกัน 
 
ข) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 224 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ซึ่งถือโดย

ธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละ MLR ลบดวยอัตรารอยละคงท่ีตามท่ีระบุ 
ในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป  

 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในที่ดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัท 
ที่มีมูลคาทางบัญชีจํานวน 244 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกัน 

 
วงเงินกูยืม 
 
กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินกูยืมระยะยาวท่ียังไมไดใชดังตอไปน้ี 
 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ลานเหรียญ  ลานเหรียญ 
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานบาท สหรัฐฯ 
     

อัตราดอกเบ้ียลอยตัว     
- ครบกําหนดภายใน 1 ป 520 30 520 - 
- ครบกําหนดเกิน 1 ป 9,530 - 6,500 - 
 10,050 30 7,020 - 
 

 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 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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11 หุนกู 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษัิท 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
 พันบาท พันบาท 

   

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 550,000 550,000 
หุนกูระยะยาวถึงกําหนดนานกวาหนึ่งป 5,900,000 6,175,000 

รวมหุนกู 6,450,000 6,725,000 
 
การเปล่ียนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหดังน้ี 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบรษัิท 
 พันบาท 

  

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552  
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 6,725,000 
ออกหุนกูเพิ่ม - 
ไถถอนคืน (275,000) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 6,450,000 
 
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 มีอัตราดอกเบ้ีย
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 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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11 หุนกู (ตอ) 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) สําหรับหุนกูจํานวน 3,060 ลานบาทขางตนกับสถาบัน
การเงินแหงหนึ่ง โดยบริษัทจายดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวของเงินบาทบวกอัตรารอยละคงที่ตอป และรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละคงที่ตอป กําหนด
จายชําระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือน 
 

หุนกูทั้งหมดดังกลาวขางตนมีเงื่อนไขของขอกําหนดและสิทธิของผูถือหุนกูซึ่งไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การดํารง
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน การจายเงินปนผลและการจําหนายจายโอนหรือจํานําทรัพยสินอันเปนสาระสําคัญที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจหลัก 
 

ที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 
15,000 ลานบาท โดยเปนหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดมีหลักประกันและ/หรือไมมีหลักประกันระยะยาว (ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีออก) 
และมีอายุไมเกิน 15 ป เพื่อจัดหาเงินทุนสําหรับเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชําระเงินกูยืมและหุนกูของบริษัท  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริษัทไดออกและเสนอขายหุนกูแลวเปนจํานวนเงิน 1,000 ลานบาท 
 

คณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหนึ่งไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูเพิ่มเติม โดยเปนหุนกูไมสามารถแปลงสภาพและไมควบใบสําคัญ
แสดงสิทธิจํานวนเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท และมีอายุไมเกิน 6 ป อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริษัทยอยดังกลาวยังไมได
เสนอขายหุนกูดังกลาว 
 

12 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 
 งบการเงินรวม 
 จํานวนหุน  สวนเกิน  
 สามัญ หุนสามัญ มูลคาหุน รวม 
 พันหุน พันบาท พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552     
ยอดคงเหลือตนงวด 3,614,264 3,614,264 3,040,086 6,654,350 
การออกหุน (หมายเหตุ 13 และหมายเหตุ 18 ) 513,061 513,061 4,954 518,015 
การลดทุน (หมายเหตุ 18) (886,681) (886,681) - (886,681) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,240,644 3,240,644 3,045,040 6,285,684 
 

 งบการเงินเฉพาะบรษัิท 
 จํานวนหุน  สวนเกิน  
 สามัญ หุนสามัญ มูลคาหุน รวม 
 พันหุน พันบาท พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552     
ยอดคงเหลือตนงวด 3,614,264 3,614,264 3,014,433 6,628,697 
การออกหุน (หมายเหตุ 13 และหมายเหตุ 18 ) 513,061 513,061 4,954 518,015 
การลดทุน (หมายเหตุ 18) (886,681) (886,681) - (886,681) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,240,644 3,240,644 3,019,387 6,260,031 
 

8Bณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ทุนจดทะเบียนทั้งหมดประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 3,351.9 ลานหุน ซึ่งมีมูลคาหุนละ 1 บาท โดยมีหุนสามัญ
จํานวน 3,240.6 ลานหุน ที่ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

39 

 
12 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน (ตอ) 
 

จากการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
 

ก) การลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุนจดทะเบียนท่ียังมิไดออกจําหนายจํานวน 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 ซึ่งเปนทุนจดทะเบียนที่ยังมิได 
ออกและจําหนาย 

 
ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 3,661,965,799 บาท เปน 4,238,540,970 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มจํานวน 

576,575,171 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อ  
(1) เปนคาตอบแทนสําหรับหุนของ MINOR ที่มีผูนํามาเสนอขายตามคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของ MINOR 
(2) รองรับการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ที่จะนําเสนอขายภายใตการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย

ทั้งหมดของ MINOR และ  
(3) รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรใหแกกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท 

และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ ผูรับซื้อชวงหลักทรัพย คร้ังท่ี 5 (MINT-ESOP 5) 
 
ค) การจัดสรรหุนเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อจัดสรรใหแกกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ 

บริษัทยอย และ/หรือ ผูรับซื้อชวงหลักทรัพย คร้ังท่ี 5 (MINT-ESOP 5) 
 
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 
 
ในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2552 บริษัทไดดําเนินการลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัทตามท่ีกลาวขางตนเสร็จส้ินแลว 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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13 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 
กลุมบริษัทไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย โดยผานการอนุมัติจากการประชุมผูถือหุน 
 
กลุมบริษัทไมไดบันทึกตนทุนสําหรับมูลคายุติธรรมหรือมูลคาที่แทจริงของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวในงบการเงินนี้  
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2551 ระหวางงวด ลดลงระหวางงวด พ.ศ. 2552 

กําหนดวันที่ใชสิทธิ จํานวนคงเหลือ จํานวน หมดอายุ ใชสิทธิ

 อัตราการ
ใชสิทธิ

ซื้อหุนสามัญ
ตอใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

หุนสามัญ
ออกเพิ่ม
ระหวางป

 ราคาในการ
ใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญ จํานวนเงิน 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) - - (2,674,000) 1.12645 3,011,500 2.645 7,965,421 24,609,000
 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  
 กรรมการและพนักงานของบริษัท 12 มิถุนายน 12 มิถุนายน  - 2,723,777(1) - - 1.00000 - 8.08 - 2,723,777
 และบริษัทยอย พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2552   
 รวมการออกโดยบริษัท    38,066,487 2,723,777 - (2,674,000) 3,011,500 7,965,421 38,116,264
              

(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) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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14 กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ชําระแลวและ       
ออกจําหนายอยูในระหวางงวด 

 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียไดปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลดโดยถือวาหุนสามัญ             
เทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด บริษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 13) 

 
ในการคํานวณจํานวนหุนสามัญที่เพิ่มขึ้นหากมีการใชสิทธิ บริษัทคํานวณวาหากนําเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิจากใบสําคัญแสดงสิทธิ           
ที่เหลืออยูดังกลาวมาซ้ือหุนสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉล่ียของงวดเพื่อกําหนดจํานวนหุนสามัญที่ตองออกเพ่ิม แลวนําจํานวนหุนสามัญ
สวนเพิ่มดังกลาวมารวมกับหุนสามัญที่มีอยู ทั้งน้ีไมมีการปรับปรุงใด ๆ ในงบกําไรขาดทุน 

 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กลุมบริษัทคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักภายใตขอสมมติที่มีการแปลงสภาพหุนสามัญปรับลด
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 มีจํานวน 17,582,414 หุน และ 17,434,624 หุน ตามลําดับ (วันท่ี 30 มิถุนายน 
พ. ศ. 2551 : จํานวน 31,224,303 หุน และ  31,353,166 หุน ตามลําดับ) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 

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

 พันหุน พันหุน พันหุน พันหุน 
     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชคํานวณกําไรตอหุน 3,189,112 3,613,129 3,294,128 3,539,719 

ปรับปรุงสําหรับหุนสามัญที่ถือโดยบริษัทยอย - (215,313) - (215,313) 

     
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก     

   ที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน - สุทธิ 3,189,112 3,397,816 3,294,128 3,324,406 

     
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด     

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 17,582 31,224 17,435 31,353 

หุนสามัญเทียบเทาปรับลด 17,582 31,224 17,435 31,353 

     
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก     

   ที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 3,206,694 3,429,040 3,311,563 3,355,759 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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14 กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (ตอ) 

 

 งบการเงินรวม 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 

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

กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 230,158 350,658 630,517 1,100,671 
     

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.0722 0.1032 0.1914 0.3311 
     

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 0.0718 0.1023 0.1904 0.3280 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 

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

กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 128,043 262,966 215,746 321,421 
     

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.0401 0.0774 0.0655 0.0967 
     

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 0.0399 0.0767 0.0651 0.0958 

 
15 ภาระผูกพัน 
 

กลุมบริษัทมีภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ดังตอไปน้ี 
 

ภาระผูกพันจากการทําสัญญากอสรางโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายท่ียังมิไดบันทึกเปนหนี้สิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 ลานบาท ลานบาท 
   

ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือสินทรัพย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 1,123.6 - 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 1,362.0 - 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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15 ภาระผูกพัน (ตอ) 
 

ผลจากการปรับโครงสรางการถือหุนระหวางบริษัทกับ MINOR (หมายเหตุ 18) ทําใหกลุมบริษัทมีภาระผูกพันเพิ่มเติมดังน้ี 
 

1) กลุมบริษัทไดทําสัญญาเชาและสัญญาบริการสําหรับที่ทําการสํานักงาน รานคา ยานพาหนะ และอุปกรณสํานักงาน โดยมีระยะเวลา
ต้ังแต 1 ป ถึง 30 ป ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาและคาบริการตามสัญญาดังกลาวดังน้ี 

 
  งบการเงินรวม 

พันบาท 
   

ถึงกําหนดชําระ -  ภายใน 1 ป  129,332 
 -  ภายใน 2 ป ถึง 5 ป  145,968 
 -  เกินกวา 5 ป  42,321 

รวมภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน  317,621 

 
นอกจากนี้ยังมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาพื้นที่เปนอัตรารอยละของยอดขายหรือยอดขายสุทธิ ตามท่ีระบุไวในสัญญา 

 
2) ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือเคร่ืองบินเปนจํานวนเงิน 14.63 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 
16 หนังสือค้ําประกัน 
 

บริษัทและกลุมบริษัทไดใหหนังสือค้ําประกันตอไปน้ีในการดําเนินธุรกิจปกติ 
 
 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ลานเหรียญ   ลานเหรียญ  
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานหยวน ลานบาท สหรัฐฯ ลานหยวน 
       

หนังสือคํ้าประกันท่ีธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 155.7 1.6 - 15.2 - - 
หนังสือคํ้าประกันท่ีกลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงินเพื่อคํ้าประกัน       
   สินเชื่อของกลุมบริษัท  1,117.2 33.8 220.0 - 29.4 - 

 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ลานเหรียญ   ลานเหรียญ  
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานหยวน ลานบาท สหรัฐฯ ลานหยวน 
       

หนังสือคํ้าประกันท่ีธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 128.8 - - 18.3 - - 
หนังสือคํ้าประกันท่ีกลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงินเพื่อคํ้าประกัน       
   สินเชื่อของกลุมบริษัท  1,114.6 31.2 220.0 - 29.4 - 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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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 
 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
ในอัตราหุนละ 0.08 บาทใหแกผูถือหุน รวมเปนเงินปนผลท้ังส้ินไมเกิน 259 ลานบาท โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
 

18 การปรับโครงสรางการถอืหุนระหวางบริษัทกับ MINOR 
 
ตามท่ีที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทคร้ังท่ี 1/2552 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 มีมติอนุมัติใหมีการปรับโครงสรางการถือหุนระหวางบริษัท 
กับ MINOR โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการขจัดโครงสรางการถือหุนไขว และทําใหโครงสรางการถือหุนมีความเหมาะสม ชัดเจน และโปรงใส  
อีกทั้งยังเปนการกอใหเกิดความชัดเจนในอํานาจควบคุมบริหารจัดการ ทั้งน้ีสาระสําคัญของแผนการปรับโครงสรางการถือหุนของบริษัท  
มีดังน้ี 
 
1. บริษัททําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของ MINOR จากผูถือหลักทรัพยของ MINOR (ไมรวมหุน MINOR ที่ถือโดย MFG ทั้งน้ีเพื่อ

มิใหเกิดโครงสรางการถือหุนไขวขึ้นใหมภายหลังการทําคําเสนอซ้ือ) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่ กจ.6/2543 เร่ืองหลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมพรอมกับการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยเดิมของบริษัท 
จดทะเบียนเพื่อปรับโครงสรางการถือหุนและการจัดการ ในการนี้ บริษัทดําเนินการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 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 เพื่อที่จะใชชําระเปนคาตอบแทนแกผูถือหลักทรัพย
ของ MINOR ที่จะนํามาเสนอขาย ดังน้ี 
 
1.1 หุนสามัญของ MINOR จํานวน 1 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท สามารถแลกหุนสามัญที่ออกใหมของบริษัทจํานวน 

1.14 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
 
1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนของ MINOR ที่ออกใหแกกรรมการหรือพนักงาน (MINOR ESOP Warrant) 

- MINOR ESOP Warrant คร้ังท่ีสอง จํานวน 1 หนวย ตอ MINT-W จํานวน 1.96 หนวย 

- MINOR ESOP Warrant คร้ังท่ีสาม จํานวน 1 หนวย ตอ MINT-W จํานวน 1.51 หนวย 

- MINOR ESOP Warrant คร้ังท่ีสี่ จํานวน 1 หนวย ตอ MINT-W จํานวน 0.86 หนวย 
 
ทั้งน้ีไมมีการชําระคาตอบแทนหลักทรัพยในรูปของตัวเงิน (no cash alternative) ในกรณีที่มีเศษของหลักทรัพยจากการแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย ใหปดเศษน้ันทิ้ง และจะไมมีการชดเชยเพ่ือชําระคาเศษท่ีปดท้ิงดังกลาว 
 

2. ภายหลังการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย MINOR สิ้นสุดลง MINOR ดําเนินการขออนุมัติจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ใหเพิกถอนหลักทรัพยของ MINOR จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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3. บริษัทดําเนินการลดทุนแบบเฉพาะเจาะจง โดยการลดจํานวนหุนสามัญของบริษัท ที่ถือโดยผูถือหุนบางรายดังน้ี ทั้งน้ีเพื่อมิใหเกิดการ
ถือหุนไขวกันระหวางบริษัท กับ MINOR และบริษัท กับ MFG 
 

3.1 หุนสามัญจํานวน 611,745,387 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 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 ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาทที่ถือโดย MFG 
 

โดยบริษัทคืนเงินลดทุนใหแกผูถือหุนดังกลาวขางตนในราคาตามมูลคาท่ีตราไวของหุนของบริษัทและตามจํานวนหุนที่ถูกลดทุนของ
ผูถือหุนแตละราย 
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมของบริษัทพรอมกับการทําคําเสนอ 
ซื้อหลักทรัพยเดิมของ MINOR เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  

 

บริษัทไดดําเนินการจายชําระเงินลดทุนแกผูถือหุนตามรายละเอียดในขอ 3 ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และไดจดทะเบียนลดทุนท่ีชําระแลว
กับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

 

บริษัทไดทําการเสนอซ้ือหลักทรัพย MINOR จากผูถือหุนของ MINOR โดยมีกําหนดระยะเวลาการรับซื้อทั้งส้ิน 25 วันทําการ ต้ังแตวันท่ี  
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และเสร็จสิ้นในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริษัทไดชําระการซื้อหลักทรัพย MINOR ดังน้ี 

 

1. การออกหุนสามัญของบริษัท จํานวน 510,049,430 หุน เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญของ MINOR 447,411,869 หุน 
2.  การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท จํานวน 2,723,777 หนวย 
 

บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
 

Uผลกระทบทางบัญชีจากการปรับโครงสรางการถือหุนระหวางบริษัทกับ MINOR 
 

จากการปรับโครงสรางการถือหุนเพื่อขจัดโครงสรางการถือหุนไขว ถือเปนการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน บริษัทบันทึกผลตางระหวาง 
ตนทุนของการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน กับสวนไดเสียของบริษัทในมูลคาตามบัญชีของ MINOR ไวในสวนของผูถือหุนภายใตหัวขอ 
“สวนเกิน(ตํ่า)กวาทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน”  
 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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เนื่องจากการปรับโครงสรางการถือหุนระหวางบริษัทกับ MINOR ตามท่ีกลาวขางตน บริษัทบันทึกบัญชีตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
สําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันซึ่งมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ดังน้ัน ผูบริหารจึงไดจัดทํางบดุลรวมและ 
งบกําไรขาดทุนรวมท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาการรวมธุรกิจไดเกิดขึ้นต้ังแตวันตนงวดในงบการเงินกอนเพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติม ตามท่ี
ปรากฏอยูขางลางน้ี 
 

 งบการเงินรวม  

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 พันบาท พันบาท 

สินทรัพย   
   

สินทรัพยหมุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 738,000 1,568,476 
ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 628,519 932,717 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน 29,791 48,578 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 861,803 998,282 
ที่ดินและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย 383,845 382,645 
ลูกหน้ีอื่น 1,036,418 871,281 
คาใชจายจายลวงหนา 132,932 146,622 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 443,603 526,246 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 4,254,911 5,474,847 
   

สินทรัพยไมหมุนเวียน   
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 381,559 410,031 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 1,280,351 1,241,629 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 688,003 524,867 
ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนา 2,058,326 1,578,853 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 11,338,420 11,435,443 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 5,387,660 4,506,629 
เงินมัดจํา 530,552 512,267 
คาเชาจายลวงหนา 404,922 401,474 

สินทรัพยอื่น  358,543 318,654 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 22,428,336 20,929,847 
   

รวมสินทรัพย 26,683,247 26,404,694 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 พันบาท พันบาท 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน   
   

หน้ีสินหมุนเวียน   
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 1,056,981 1,130,748 
เจาหนี้การคา 954,822 1,248,214 
เจาหนี้และเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 10,586 2,649 
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 411,022 592,272 
หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 550,000 550,000 
รายไดรอตัดบัญชีที่ถึงกําหนดรับรูภายในหนึ่งป    23,512 125,778 
ภาษีเงินไดคางจาย 217,717 320,731 
คาใชจายคางจาย 690,269 770,240 
เจาหนี้คากอสราง 188,032 163,382 
เจาหนี้อื่น 1,147,943 767,490 
เงินปนผลคางจาย 259,250 - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 389,901 393,995 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,900,035 6,065,499 

   
หน้ีสินไมหมุนเวียน   
เงินกูยืมระยะยาว  3,296,276 2,592,980 
หุนกู 5,900,000 6,175,000 
รายไดรอตัดบัญชี 157,718 163,051 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 167,105 179,108 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 9,521,099 9,110,139 

   

รวมหนี้สิน 15,421,134 15,175,638 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

 พันบาท พันบาท 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)   
   

สวนของผูถอืหุน   
ทุนเรือนหุน   

ทุนจดทะเบียน - หุนสามัญ 3,351,851 3,689,623 
   

ทุนที่ออกและชําระแลว - หุนสามัญ 3,240,644 3,614,264 
สวนเกินมูลคาหุน - หุนสามัญ 3,045,040 3,040,086 
หุนของบริษัทที่ถือโดยบริษัทยอย - (370,979) 
เงินรับลวงหนาคาหุน 655 - 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่ออกโดยบริษัทยอยที่หมดอายุแลว 104,789 104,789 
สวนเกิน(ตํ่า)จากการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน (910,681) (2,414,370) 
สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย (5,883) (169,230) 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (180,379) (126,687) 
กําไรสะสม   
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 347,774 347,774 

ยังไมไดจัดสรร  4,771,486 5,181,970 

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 10,413,445 9,207,617 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 848,668 2,021,439 

รวมสวนของผูถอืหุน 11,262,113 11,229,056 

   

รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน 26,683,247 26,404,694 

 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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18 การปรับโครงสรางการถอืหุนระหวางบริษัทกับ MINOR (ตอ) 

 

  งบการเงินรวม 

  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

  พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

  พันบาท พันบาท 

รายได   
รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรม 2,119,744 2,895,772 
รายไดคาเชาจากกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 218,650 233,658 
รายไดจากกิจการบันเทิง 46,795 57,707 
รายไดจากกิจการสปา 151,454 194,320 
รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 4,719,669 3,814,504 
รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย - 274,139 
รายไดจากการจัดจําหนายและผลิตสินคา 1,313,761 1,584,793 
รายไดจากการบริหารจัดการ 138,296 233,073 
รายไดจากการใหสิทธิแฟรนชายส 139,323 132,485 
เงินปนผลรับ 36,853 32,755 

รายไดอื่น 297,869 278,724 

รวมรายได 9,182,414 9,731,930 

   
คาใชจาย   
ตนทุนโดยตรงของกิจการโรงแรม 1,109,160 1,248,387 
ตนทุนโดยตรงของกิจการศูนยการคาและอสังหาริมทรัพย 99,391 91,600 
ตนทุนโดยตรงของกิจการบันเทิง 11,321 11,281 
ตนทุนโดยตรงของกิจการสปา 86,426 99,028 
ตนทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 1,602,903 1,441,989 
ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย - 141,084 
ตนทุนขายการจัดจําหนายและผลิตสินคา 872,011 1,014,778 
คาใชจายในการขาย 3,428,135 3,003,159 

คาใชจายในการบริหาร 934,304 1,066,528 

รวมคาใชจาย 8,143,651 8,117,834 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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18 การปรับโครงสรางการถอืหุนระหวางบริษัทกับ MINOR (ตอ) 

 

  งบการเงินรวม 

  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

  พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

  พันบาท พันบาท 
   

กําไรจากการดําเนินงาน 1,038,763 1,614,096 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 63,917 79,091 

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงนิได 1,102,680 1,693,187 

ตนทุนทางการเงิน (229,644) (208,608) 

กําไรกอนภาษีเงินได 873,036 1,484,579 

ภาษีเงินได (208,619) (318,080) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 664,417 1,166,499 

   
การแบงปนกําไรสุทธิสําหรับงวด   
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 630,517 1,100,671 

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 33,900 65,828 

 664,417 1,166,499 

   
 

19 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 
 

 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 บริษัทไดออกหุนกูประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันจํานวน 2,000 ลานบาทเสนอขายตอประชาชน
ทั่วไป หุนกูดังกลาวมีอายุ 4 ป โดยมีเงื่อนไขการชําระคืนเงินตนทั้งจํานวนในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู และมีอัตราดอกเบ้ียรอยละคงท่ีตอป 
โดยบริษัทจะชําระเปนงวดราย 6 เดือน บริษัทไดนําเงินที่ไดรับจากการออกหุนกูดังกลาวไปชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน     
ทั้งจํานวนตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 10 (ข) 



 

 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล  
(ยังไมไดตรวจสอบ) 
วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 


