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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 
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2531 บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ดําเนินธุรกิจหลักในดานการลงทุน การประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร 
และการจัดจําหนายและผลิตสินคา กลุมบริษัทประกอบกิจการสวนใหญในประเทศไทยและประกอบกิจการในประเทศตาง ๆ ไดแก ประเทศ
สิงคโปร ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส ประเทศศรีลังกา และประเทศ
ออสเตรเลีย เปนตน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลท่ีนําเสนอน้ีไดมีการสอบทานแตยังไมไดตรวจสอบ 
 

2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติ 
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน  
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด) ไดจัดทําใหเปนรูปแบบท่ีสมบูรณ 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สวนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลจัดทําเปนแบบยอ 
ใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 34 เร่ืองงบการเงินระหวางกาล และไดเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอกําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยท่ีจัดทําตามกฎหมาย 
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความแตกตางกัน ใหใชงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
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3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 
ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล นโยบายการบัญชีที่ใชเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับ 
งวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ยกเวนเร่ืองท่ีอธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป และหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 
 
มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง ที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และมีผลกระทบตอกลุมบริษัท ดังนี้ 

 

• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) ไดกําหนดหามแสดงรายการรายไดและคาใชจายในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ 
ผูถือหุน กิจการสามารถเลือกแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบงบเดียว หรือแบบสองงบ (งบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ) ในกรณีที่กิจการมีการปรับปรุงยอนหลัง หรือจัดประเภทรายการใหม กิจการตองแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ ตนงวด
ของงวดที่นํามาเปรียบเทียบลาสุด นอกเหนือจากการแสดงงบ ณ วันสิ้นงวดปจจุบัน และ ณ วันสิ้นงวดกอน อยางไรก็ดีสําหรับ 
งบการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และเปนรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่กิจการ 
นํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) มาใช กิจการสามารถเลือกที่จะแสดงงบแสดงฐานะการเงินเพียงสองงบโดย 
ไมแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันตนงวดของงวดที่นํามาเปรียบเทียบ ทั้งน้ีกลุมบริษัทไดเลือกแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
แบบสองงบ 

 

• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) กําหนดใหกิจการตองรวมตนทุนที่ประมาณในเบ้ืองตนสําหรับการร้ือ การขนยาย 
และการบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพยซึ่งเปนภาระผูกพันของกิจการเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย กิจการตองคิด 
คาเส่ือมราคาสําหรับสวนประกอบของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณแตละสวนแยกตางหากจากกันเม่ือสวนประกอบแตละสวนน้ัน 
มีตนทุนที่มีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับตนทุนทั้งหมดของสินทรัพยนั้น มาตรฐานท่ีมีการปรับปรุงใหมกําหนดใหกิจการตองทบทวนอายุ
การใหประโยชน มูลคาคงเหลือ และวิธีการคิดคาเส่ือมราคาอยางนอยท่ีสุดทุกส้ินรอบปบัญชี  
 

• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) ใหขอกําหนดสําหรับการแสดงรายการและการวัดมูลคาของอสังหาริมทรัพย 
เพื่อการลงทุน กิจการตองแสดงรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการ
สามารถวัดมูลคาไดสองวิธี คือ วิธีราคาทุน และวิธีมูลคายุติธรรม สําหรับวิธีมูลคายุติธรรมกิจการตองรับรูผลตางจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมในงบกําไรขาดทุน กลุมบริษัทเร่ิมนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติต้ังแต 1 มกราคม พ.ศ. 2554  
โดยกลุมบริษัทจะใชวิธีราคาทุนในการวัดมูลคา และมีการจัดประเภทรายการใหมซึ่งเดิมแสดงรวมในท่ีดินและโครงการระหวาง 
การพัฒนาและท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  
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3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 

 
ผลกระทบของการนํามาตรฐานขางตนมาใชปฏิบัติมีผลตองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และงบกําไรขาดทุนสําหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 แสดงดังตอไปน้ี 
 
  งบการเงินรวม 

  พันบาท 
   

ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552)   
   

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553   
   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ เพิ่มขึ้น  12,604 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น  62,455 
กําไรสะสมตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ลดลง  (45,209) 
กําไรสะสมตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ลดลง  (49,851) 
   
งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553   
   

คาเส่ือมราคาเพ่ิมขึ้น  2,321 
กําไรสําหรับงวดลดลง  (2,321) 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง (บาท)  (0.0007) 
กําไรตอหุนปรับลดลดลง (บาท)  (0.0007) 
   
ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552)   
   

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553   
   

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ เพิ่มขึ้น  950,129 
ที่ดินและโครงการระหวางการพัฒนาลดลง  (331,281) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ลดลง  (618,848) 
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3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 

 

การตีความมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 
 

การตีความมาตรฐานการบัญชีใหมที่ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ก) มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 เร่ืองรายได - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา 
 

ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินและเห็นวาการตีความมาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตนไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
ที่นําเสนอ  
 

ข) มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 เร่ืองความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม 
    ดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เร่ืองภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาท่ีตีราคาใหม 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เร่ืองภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 
 

กลุมบริษัทไมไดนํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช โดยผูบริหารของกลุมบริษัทอยูในระหวาง 
การประเมินผลกระทบท่ีอาจมีจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเหลานี้  
 

รายจายท่ีเกิดขึ้นเปนคร้ังคราวในระหวางงวดปบัญชีจะแสดงเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชีโดยใชเกณฑเดียวกับการแสดงรายจาย
เปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 
 

นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเพิ่มเติมจากการลงทุนในบริษัทยอยในระหวางงวด 
 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สิทธิในการบริหารสินทรัพย (Management letting rights) 
 

สิทธิในการบริหารสินทรัพย (Management letting rights) แสดงดวยราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคา ตนทุน 
ของสิทธิดังกลาวตัดจําหนายตามอายุการใชงานของอาคารท่ีเก่ียวของภายในระยะเวลาไมนอยกวา 40 ป 
 

สิทธิในการบริหารสินทรัพยไมมีการปรับมูลคาเน่ืองจากไมไดมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ ระยะเวลาและวิธีการตัดจําหนายจะมีการทบทวน
ทุกสิ้นงวดบัญชี 
 

สินทรัพยไมมีตัวตน - ทรัพยสินทางปญญา 
 

ทรัพยสินทางปญญาวัดมูลคาดวยราคาซ้ือและประกอบดวยสิทธิการใชระบบเพื่อบริหารและดําเนินการเก่ียวกับสิทธิในการบริหารสินทรัพย
อยางมีประสิทธิภาพ  
 

ทรัพยสินทางปญญาจะตองถูกทดสอบการดอยคาทุกปหรือเมื่อไรก็ตามที่มีเหตุการณหรือสถานการณบงช้ีวาราคาบัญชีอาจตํ่ากวามูลคาท่ีคาด
วาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางปญญาสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึง
จํ านวนท่ีสู งกว าระหว างมูลค ายุ ติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลค าจากการใชสินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยที่ เล็ กท่ีสุด 
ที่สามารถแยกออกมาได รายการขาดทุนดังกลาวจะไมมีการกลับรายการ 
 

ทรัพยสินทางปญญามีอายุการใชงานไมจํากัด ดังน้ันจึงไมมีการตัดจําหนาย 
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4 นโยบายบัญชีใหม 

 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยที่ถือไวเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาระยะยาว หรือจากการเพิ่มมูลคาของสินทรัพย หรือทั้งสองอยาง และไมไดมีไว 
เพื่อใชในการดําเนินงานของบริษัทในกลุมบริษัท จะถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพยที่อยูระหวาง 
การกอสรางเพื่อพัฒนาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในอนาคต 
 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของกลุมบริษัท ไดแก ศูนยการคา หองชุดใหเชา ที่ดินที่ถือครองไวโดยยังมิไดรับรูวัตถุประสงคของการใชในอนาคต 
กลุมบริษัทไมไดระบุวาจะใชที่ดินนั้นเปนอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานหรือเพื่อขายในระยะส้ัน 
 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนวัดมูลคาเร่ิมแรกดวยราคาทุนซึ่งรวมถึงตนทุนในการทํารายการ และวัดมูลคาภายหลังการรับรูดวยราคาทุน 
หักคาเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม (ถามี) 
 
ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยก็ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากตนทุนนั้น และสามารถวัดราคามูลคาตนทุนไดอยางนาเช่ือถือ ตนทุนในการซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูเปน
คาใชจายเม่ือเกิดรายการ 
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5 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 
5.1 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ 

 
กลุมบริษัทและบริษัทดําเนินกิจการในหลายธุรกิจ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจของงบการเงินรวมมีดังตอไปนี้ 
 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน (ลานบาท) 

 ธุรกิจโรงแรม          
 และบริการ ธุรกิจใหเชา   ธุรกิจขายอาหาร ธุรกิจขาย ธุรกิจ    

 ที่เกี่ยวของ อสังหาริมทรัพย ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจสปา และเครื่องดื่ม อสังหาริมทรัพย จัดจําหนาย ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการจัดการ รวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
                     

บุคคลภายนอก 3,046 2,221 219 200 79 60 151 148 5,531 4,951 1,485 - 949 715 670 554 145 125 12,275 8,974 
กิจการที่เกี่ยวของกัน 24 22 47 44 - - 2 2 - - 77 - - - - - 380 355 530 423 

ตัดรายการระหวางกัน (24) (22) (47) (44) - - (2) (2) - - (77) - - - - - (380) (355) (530) (423) 

รายไดสุทธ ิ 3,046 2,221 219 200 79 60 151 148 5,531 4,951 1,485 - 949 715 670 554 145 125 12,275 8,974 

                     
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 1,460 1,112 154 131 41 27 42 40 3,713 3,346 738 - 573 404 31 55 525 480 7,277 5,595 

ตัดรายการระหวางกัน (14) (12) (39) (37) 19 16 17 17 - - 17 - - - - - (380) (355) (380) (371) 

ผลการดําเนินงานตามสวนงานสุทธิ 1,446 1,100 115 94 60 43 59 57 3,713 3,346 755 - 573 404 31 55 145 125 6,897 5,224 
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5 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 
5.2 ขอมูลทางการเงินจาํแนกตามสวนงานภูมิศาสตร 
 

กลุมบริษัทไดมีการจัดการสวนงานธุรกิจทั่วโลกในลักษณะเดียวกัน สวนงานธุรกิจเหลาน้ีดําเนินงานในเขตภูมิศาสตรหลัก ดังนี้ 
 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน (ลานบาท) 

 รายได ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
     

ประเทศไทย 10,804 8,048 5,979 4,584 
ประเทศสิงคโปร 1,073 995 811 768 
ประเทศออสเตรเลีย 320 - 108 - 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 247 230 165 152 
ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส 249 68 136 48 
ประเทศศรีลังกา 52 - 29 - 
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส 13 11 12 11 
ประเทศอื่น 47 45 37 32 

ตัดรายการระหวางกัน (530) (423) (380) (371) 

รวม 12,275 8,974 6,897 5,224 

 
6 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

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

 
ในระหวางงวด กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคาท่ีสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการคาดังกลาวเปนไปตามเกณฑ
ที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการตามปกติของการดําเนินธุรกิจและเปนไปตามเงื่อนไขการคาตามปกติ  

 
นโยบายการคิดราคาสําหรับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ประกอบดวย 
 นโยบายการคิดราคา 

  

รายไดจากการขายและการซ้ือสินคา ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายไดคาเชา ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
คาสิทธิแฟรนชายส ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
รายไดคาบริหารจัดการและรายไดอื่น ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดกับบุคคลภายนอก 
ดอกเบี้ยรับ อัตราท่ีกําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอัตราซ่ึงอิงจากอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย 
คาเชาจาย ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก 
คาบริหารจัดการจาย ราคาท่ีตกลงกันซึ่งเปนราคาตนทุนบวกกับคาดําเนินการ 
คาลิขสิทธิ์ในการใชเคร่ืองหมายการคา ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาปกติที่คิดโดยบุคคลภายนอก 
ดอกเบี้ยจาย อัตราซ่ึงอิงจากอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย 
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6 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

รายการท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายไดจากการขาย     

บริษัทรวม 40,165 30,454 - - 

รวมรายไดจากการขาย 40,165 30,454 - - 
     

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย     

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 136,457 - - - 

รวมรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 136,457 - - - 
     

รายไดคาเชา     
บริษัทยอย - - 21,874 21,182 
บริษัทรวม - 420 - - 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 207 98 - - 

รวมรายไดคาเชา 207 518 21,874 21,182 
     

ดอกเบ้ียรับ     
บริษัทยอย - - 302,452 204,221 

บริษัทรวม 6,090 7,260 - - 

รวมดอกเบ้ียรับ 6,090 7,260 302,452 204,221 
     

รายไดคาบริหารจัดการ     
บริษัทยอย - - 86,607 97,542 
บริษัทรวม 54,605 45,681 - - 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4,070 10,378 600 7,713 

รวมรายไดคาบริการจัดการ 58,675 56,059 87,207 105,255 
     

เงินปนผลรับ     
บริษัทยอย - - 247,089 170,408 
บริษัทรวม 79,830 47,538 - - 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 51,560 47,987 51,560 47,987 

รวมเงินปนผลรับ 131,390 95,525 298,649 218,395 
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6 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

รายการท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 สามารถสรุปไดดังนี้ (ตอ) 
 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายไดอื่น     
บริษัทยอย - - 3,746 2,406 

บริษัทรวม 3,229 4,052 109 60 

รวมรายไดอื่น 3,229 4,052 3,855 2,466 
     

กําไรจากการคืนทุน     

บริษัทยอย - - 418,151 - 

รวมกําไรจากการคืนทุน - - 418,151 - 
     

ซื้อสินคา     
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 29,310 24,876 - - 
รวมซ้ือสินคา 29,310 24,876 - - 
     

คาเชา     
บริษัทยอย - - 39,754 36,218 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 6,169 5,652 - - 
รวมคาเชา 6,169 5,652 39,754 36,218 
     

ดอกเบ้ียจาย     
บริษัทยอย - - 11,240 6,999 
รวมดอกเบ้ียจาย - - 11,240 6,999 
     

คาบริการจัดการจาย     
บริษัทยอย - - 25,886 32,355 
รวมคาบริการจัดการจาย - - 25,886 32,355 
     

คาลิขสิทธิ์ในการใชเครื่องหมายการคา     
บริษัทยอย - - 355 285 
รวมคาลิขสิทธิ์ในการใชเคร่ืองทางการคา - - 355 285 
     

คาใชจายอื่น     
บริษัทยอย - - 167 56 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 13,902 7,048 3,083 6,755 
รวมคาใชจายอื่น 13,902 7,048 3,250 6,811 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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6 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
คาตอบแทนผูบริหาร 
 
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญของกลุมบริษัทสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ประกอบดวยผลประโยชนระยะส้ัน 
ซึ่งไดแก เงินเดือน โบนัสและสวัสดิการอื่น 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ยอดคงคางของรายการลูกหนี้ เจาหน้ีและเงินทดรอง และเงินใหกูยืมแก/จาก
บริษัทที่เก่ียวของกัน สรุปไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

ลูกหนี้บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย - - 651,567 582,849 
บริษัทรวม 48,375 47,377 6,574 1,667 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4,796 18,728 324 380 
รวมลูกหน้ีบริษัทที่เก่ียวของกัน  53,171 66,105 658,465 584,896 

     

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย  - - 14,865,560 13,068,542 
บริษัทรวม 369,272 384,728 - - 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 369,272 384,728 14,865,560 13,068,542 

     
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกนั     
บริษัทยอย - - 1,544,975 1,376,380 

รวมเงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน - - 1,544,975 1,376,380 

     

เจาหน้ีและเงินทดรองจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย  - - 9,164 9,909 
บริษัทรวม 1,766 1,643 - - 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 18,574 14,389 2,499 94 

รวมเจาหน้ีและเงินทดรองจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 20,340 16,032 11,663 10,003 

 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เก่ียวของกันเปนเงินใหกูยืมท่ีไมมีหลักประกันในสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ และมีอัตราดอกเบ้ีย
ตามอัตราตลาดซ่ึงอางอิงจากอัตราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย เงินใหกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามแตกลุมบริษัทจะไมเรียกชําระคืนเงิน
ใหกูยืมดังกลาวภายในปหนา 
 
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอยเปนเงินกูยืมท่ีไมมีหลักประกันในสกุลเงินบาท มีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม และมีอัตราดอกเบ้ียตามอัตราตลาด
ซึ่งอางอิงจากอัตราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

28 

 
7 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

บริษัทยอย - - 5,679,454 6,629,391 

บริษัทรวมและกิจการรวมคา 1,600,531 1,535,859 24,284 24,284 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม     

   และกิจการรวมคา 1,600,531 1,535,859 5,703,738 6,653,675 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท 
  

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554  
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 6,629,391 
การลงทุนเพิ่ม 63 
การคืนทุนจากบริษัทยอย (928,262) 

การจัดสรรคืนทุนของหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (21,738) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 5,679,454 

 
 



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

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดเปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยและหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ไดแก 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 
  จัดต้ังข้ึน 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
     

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 รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด อยูระหวางการชาํระบัญชี ประเทศไทย 100  100  
บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) โรงแรม ประเทศไทย 98.91 98.91 
บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท หวัหิน วิลเลจ จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท บานโบราณเชียงราย จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โกโก รีครีเอชัน่ จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมุย  บีช คลับ โอนเนอร จํากัด โรงแรมและใหเชาอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ขายอาหารและเคร่ืองดืม่ ประเทศไทย 99.72 99.72 
บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด ศูนยการคา ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (“MST”) ธุรกิจสปา ประเทศไทย 51(2) 51(2) 
บริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โกโก เรสซิเดน็ซ จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด บริหารโรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท อารเอน็เอส โฮลดิ้ง จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร โกลบอล โซลูชัน่ จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เจาพระยา รีซอรท แอนด เรสซิเดนท จํากัด โรงแรมและขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) จําหนายสินคา ประเทศไทย 91. 35(3) 91. 35(3) 
RGR International Limited บริหารงาน หมูเกาะบริตชิ  100 100 
  เวอรจิน   
R.G.E. (HKG) Limited บริหารงาน ประเทศฮองกง 100 100 
M&H Management Limited บริหารงาน ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   
Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศมาเลเชีย 100 100 
Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมาเลเชีย 100 100 
AVC Club Developer Limited ขายหนวยของสิทธิในสถานที่ ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
 พักผอนโดยแบงเวลา มอริเชียส   
AVC Vacation Club Limited ขายหนวยของสิทธิในสถานที่ ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
 พักผอนโดยแบงเวลา มอริเชียส   
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี้ ฟนด ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 99.90 99.90 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 99.86(4) 99.86(4) 
กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 100 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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7 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

(1) สัดสวนการถือหุน รอยละ 45.30 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด อีกรอยละ 25.74 เปนการถือหุน
ทางออมผานบริษัทยอย 

(2) สัดสวนการถือหุน รอยละ 51 เปนการถือหุนทางตรงใน MST อีกรอยละ 49 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 
(3) สัดสวนการถือหุน รอยละ 91.35 เปนการถือหุนทางตรงใน MINOR อีกรอยละ 8.57 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 
(4) สัดสวนการถือหุน รอยละ 99.86 เปนการถือหุนทางตรงในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี อีกรอยละ 0.14 เปนการถือหุน

ทางออมผานบริษัทยอย ทุนชําระแลวของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี เปนการลงทุนในหนวยลงทุนประเภท ข และ
ประเภท ค 

 

บริษัทภายใตบริษัทยอยที่รวมในการจัดทํางบการเงินรวม มีดังตอไปน้ี 

   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 
  จัดต้ังข้ึน 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
   

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 เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส จํากัด ใหบริการดานอาหาร ประเทศไทย 51 51 
 และอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ    
บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 95 95 
International Franchise Holding (Labuan) Limited เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศมาเลเซีย 100 100 
บริษัท เอส.แอล.อาร.ที จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
Primacy Investment Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส 100 100 
บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
   

บริษัทยอยของ International Franchise Holding (Labuan) Limited     
Franchise Investment Corporation of Asia Ltd. เจาของลิขสิทธิ ์ หมูเกาะบริติช เวอรจิน 100 100 
The Minor Food Group (China) Limited ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  ประชาชนจีน   
   

บริษัทยอยของ Primacy Investment Limited     
Delicious Foodstuff (Labuan) Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศมาเลเซีย 100 100 
Delicious Beverage (Labuan) Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศมาเลเซีย 100 100 
Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd. ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศสิงคโปร 100 100 
ThaiExpress Concepts Pte. Ltd. ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศสิงคโปร 70 70 
   

บริษัทยอยของ Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd.    
Delicious Food Holding (Australia) Pte. Ltd. ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
Oaks Hotels & Resorts Limited (“OAKS”) บริการดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 75.47(1) - 
   

(1) สัดสวนการถือหุนอีกรอยละ 19.96 เปนการถือผานบริษัทยอยอีกแหงหน่ึงของกลุมบริษัท     
 

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



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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7 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 
  จัดต้ังขึ้น 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
     

บริษัทยอยของบริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด     
Hospitality Investment International Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน หมูเกาะบริติช เวอรจนิ 100 100 
  

บริษัทยอยของ Hospitality Investment International Limited    
Lodging Management (Labuan) Limited บริหารโรงแรม ประเทศมาเลเซีย 100 100 
Lodging Management (Mauritius) Limited บริหารโรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   
PT Lodging Management (Indonesia) Limited บริหารโรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 93.3 93.3 
Jada Resort and Spa (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลังกา 80.1 80.1 
   (ช่ือเดิม “Cyprea Lanka (Private) Limited”)     
Elewana Investment Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศสาธารณรัฐ 100 - 
  มอริเชียส   
   

บริษัทยอยของบริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด      
บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย - 100 
บริษัท ราชดําริ ลอดจจิ้ง จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย - 100 
     
บริษัทยอยของบริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด     
บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 - 
บริษัท ราชดําริ ลอดจจิ้ง จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย 100 - 
   

บริษัทยอยของ AVC Vacation Club Limited     
Anantara Vacation Club (HK) Limited บริการดานการตลาด ประเทศฮองกง 100 - 
   

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

บริษัทยอยของ MINOR    
บริษัท อารมิน ซิสเท็มส จํากัด การจัดจําหนาย - เครื่องครัว ประเทศไทย 100 100 
   เสื้อผาและรองเทา    
บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด ผลิตสินคาอุปโภค ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร คอนซัลแท็นส แอนดเซอรวิส จํากัด การจัดจําหนาย - เครื่องสําอาง 

และกระเปาเดินทาง 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัท เรด เอิรธ ไทย จํากัด การจัดจําหนาย - เครื่องสําอาง
และนํ้าหอม 

ประเทศไทย 100 100 

บริษัท เอสมิโด แฟช่ันส จํากัด การจัดจําหนาย - เสื้อผา ประเทศไทย 90.8 90.8 
บริษัท อมอรแปซิฟค (ไทยแลนด) จํากัด การจัดจําหนาย - เครื่องสําอาง

และน้ําหอม 
ประเทศไทย 51 51 

Marvelous Wealth Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน หมูเกาะบริติช เวอรจิน 100 100 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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7 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 

  จัดต้ังข้ึน 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

     

บริษัทยอยของ OAKS     
Boathouse Management Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
Calypso Plaza Management Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
Concierge Apartments     
    Australia Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
Goldsborough Management Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
IMPROPERTY Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
Oaks Hotels & Resorts (Qld) Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
Oaks Hotels & Resorts (NSW) Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
Oaks Hotels & Resorts (NSW)      
   No. 1 Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
Oaks Hotels & Resorts (NSW)      
   No. 2 Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
Oaks Hotels & Resorts (SA) Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
Oaks Hotels & Resorts (VIC) Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
Queensland Accommodation      
   Corporation Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
Seaforth Management Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
183 on Kent Management Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
187 Kent Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
361 Kent Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
Pacific Hotel Market Street Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
Pacific Blue Management Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
Queen Street Property      
   Management Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
The Oaks Resort & Hotel      
   Management Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
Furniture Services Australia Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
Brisbane Apartment      
   Management Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
Housekeepers Pty. Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
Oaks Hotels & Resorts NZ Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศนิวซีแลนด 100 - 
187 Cashel Apartments Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศนิวซีแลนด 100 - 
Cashel Management Ltd. บริหารดานท่ีพักอาศัย ประเทศนิวซีแลนด 100 - 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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7 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ประกอบดวย 
 
บริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 บริษัท รอยัลการเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทไดโอนขายกิจการ 
สินทรัพย และหน้ีสินทั้งหมด (Entire Business Transfer) โดยใชมูลคายุติธรรมหรือใกลเคียง เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของ
ประมวลรัษฎากรใหแกบริษัท เอ็ม ไอ สแควร จํากัด บริษัทยอยอีกแหงหน่ึงของบริษัท และจากการประชุมวิสามัญ ผูถือหุนของ
บริษัทดังกลาว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ผูถือหุนของบริษัทมีมติใหเลิกกิจการ โดยไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวง
พาณิชยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และขณะน้ีอยูระหวางการชําระบัญชี 
 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ผูชําระบัญชีของบริษัทดังกลาว ไดมีมติใหมีการจายคืนทุนสวนหนึ่งแกผูถือหุน เปนจํานวนเงิน 
1,346 ลานบาท บริษัทไดรับเงินคืนทุนดังกลาวแลวและบันทึกกําไรจากการคืนทุนจากบริษัทยอยเปน จํานวนเงิน 418 ลานบาท 
รายการกําไรดังกลาวแสดงในรายไดอื่นของงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 
Oaks Hotels & Resorts Limited (“OAKS”) 
 
ในไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2554 บริษัทยอยแหงหน่ึงของกลุมบริษัทไดลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัท Oaks Hotels & Resorts Limited 
(“OAKS”) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในประเทศออสเตรเลีย จํานวน 26 ลานหุน เปนจํานวนเงิน 9.1 ลานเหรียญ
ออสเตรเลีย (ประมาณ 274 ลานบาท) สัดสวนของการลงทุนคิดเปนรอยละ 14.99 และในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2554 บริษัทยอยดังกลาว
ไดลงทุนซื้อหุนเพิ่มอีกจํานวน 8.7 ลานหุน เปนจํานวนเงิน 3.0 ลานเหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 95 ลานบาท) ทําใหสัดสวนของการ
ลงทุนคิดเปนรอยละ 19.96 เงินลงทุนจัดประเภทเปนเงินลงทุนระยะยาวอื่น 
 
ในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2554 บริษัทยอยอีกแหงหน่ึงของกลุมบริษัท ไดทําคําเสนอซ้ือหุนสามัญของ OAKS ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2554 บริษัทยอยดังกลาวสามารถซ้ือหุนไดเปนจํานวนท้ังสิ้น 131.1 ลานหุนโดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 75.43 ของทุนที่ชําระแลว และ
มีมูลคาการลงทุนเปนจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 2,194 ลานบาท เงินลงทุนใน OAKS ไดเปล่ียนสถานะจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น มาเปน
เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุม OAKS และกลุมบริษัทไดปรับมูลคาของเงินลงทุน ณ วันดังกลาว
ใหเปนมูลคายุติธรรม โดยไดบันทึกกําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมเปนจํานวนเงิน 203.2 ลานบาทในงบกําไรขาดทุน 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 กลุมบริษัทอยูระหวางการทําคําเสนอซื้อหุนที่เหลือทั้งหมด (Compulsory acquisition) คิดเปน
สัดสวนรอยละ 4.61 ของทุนที่ชําระแลวจากผูถือหุนสวนนอยของ OAKS และกลุมบริษัทไดถือเสมือนวาไดลงทุนใน OAKS คิดเปน
สัดสวนรอยละ 100 โดยบันทึกเจาหน้ีจากการซื้อหุน OAKS เปนจํานวนเงิน 4.2 ลานเหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 137 ลานบาท) 
รายการดังกลาวแสดงอยูในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 OAKS อยูระหวางกระบวนการออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยออสเตรเลีย 
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7 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

 
งบการเงินของ OAKS ไดนํามารวมในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทต้ังแตวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งเปนวันที่กลุมบริษัทมี 
การควบคุมในบริษัทยอยแหงนี้ 
 
รายละเอียดของการลงทุนแสดงไดดังนี้ 
 

 พันบาท 
  

ราคาท่ีตกลงซ้ือขายเงินลงทุน 2,878,262 
มูลคาตามบัญชีสุทธิของ OAKS ตามสวนไดเสียที่ไดมา (2,269,258) 
ราคาซ้ือสูงกวามูลคาตามบัญชีสุทธิแสดงรวมในคาความนิยม 609,004 
 
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินที่ไดมาจากการซื้อเงินลงทุนใน OAKS ตามสวนไดเสียรอยละ 100 ณ วันที่กลุมบริษัทมีอํานาจ
ควบคุม OAKS มีดังนี้ 

 พันบาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 150,990 
ลูกหนี้การคา 302,926 
สินคาคงเหลือ 84,989 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 57,413 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,622,289 
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 2,742,252 
สินทรัพยอื่น  481,739 
เจาหนี้การคา (317,753) 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (1,913,110) 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (335,387) 
คาใชจายคางจายและหนี้สินอื่น (607,090) 

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิ 2,269,258 
  

สัดสวนการลงทุน รอยละ 100 
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับมาสุทธ ิ 2,269,258 
 
สินทรัพยสุทธิที่ไดจากการซื้อเงินลงทุนใน OAKS ที่แสดงขางตนเปนราคาตามบัญชี ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน กลุมบริษัทอยูระหวาง 
การคํานวณหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินที่มีตัวตนและไมมีตัวตน ซึ่งจะปรับปรุงสินทรัพยและหนี้สินใหเปนมูลคายุติธรรม 
ผลตางระหวางราคาตามบัญชีสุทธิกับมูลคายุติธรรมสุทธิจะนําไปปรับปรุงกับคาความนิยม 
 
Elewana Investment Limited 
 
ในระหวางไตรมาสท่ี 2 ของป พ.ศ. 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทไดลงทุนซื้อหุนสามัญของ Elewana Investment Limited จํานวน 
1,000 หุน หุนละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
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7 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 1,535,859 24,284 
การลงทุนเพิ่ม 8,160 - 
เงินปนผลรับ (79,830) - 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 136,342 - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 1,600,531 24,284 

 
บริษัทรวมและกิจการรวมคาไดแก 
 งบการเงินรวม  
   สัดสวนของ 
   การถอืหุน (รอยละ) 
  จัดตั้งขึ้น 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
     

บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ขายสิทธิในสถานท่ี ประเทศไทย 50 50 
 พักผอนโดยแบงเวลา    
บริษัท ซูมา กรุงเทพ จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 51(1) - 
Arabian Spa (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ 49 49 
  อาหรับเอมิเรตส   
Eutopia Private Holding Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส 50 50 
Tanzania Tourism and Hospitality  ลงทุนในบริษัทอื่น หมูเกาะบริติช เวอรจิน 50 50 
  Investment Limited     
Zanzibar Tourism and Hospitality ลงทุนในบริษัทอื่น หมูเกาะบริติช เวอรจิน 50 50 
    Investment Limited     
Harbour View Corporation Limited  โรงแรม ประเทศเวียดนาม 30.39 30.39 
The Coffee Club Holdings Pty. Ltd. ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศออสเตรเลีย 50 50 
บริษัท ซีเลค เซอรวสิ พารทเนอร จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 51 51 
Sizzler China Pte. Limited เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศสิงคโปร 50 50 
 
(1) สัดสวนของการถือหุนในบริษัท ซูมา กรุงเทพ จํากัด เทากับรอยละ 51 แตตามสัญญาของการถือหุน กลุมบริษัทมีสิทธิออกเสียง

เพียงรอยละ 35 
 

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

แทนซาเนีย 
100 100 

Elewana Afrika (K) Limited ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศเคนยา 100 100 
Flora Holding Limited ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศเคนยา 100 100 
Parrots Limited โรงแรม ประเทศเคนยา 100 100 
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7 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
บริษัทรวมและกิจการรวมคาไดแก (ตอ) 
 งบการเงินรวม  
   สัดสวนของ 
   การถอืหุน (รอยละ) 
  จัดตั้งขึ้น 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
   

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

แทนซาเนีย 
100 100 

The Grande Stone Town Limited  ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศสหสาธารณรัฐ 
แทนซาเนีย 

100 100 

Parachichi Limited โรงแรม ประเทศสหสาธารณรัฐ 
แทนซาเนีย 

100 100 

   

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

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา
ประชาธิปไตย 

100 100 

  

บริษัทยอยของ  The Coffee Club Holdings Pty. Ltd.    
Expresso Pty. Ltd. ลงทุนใน 

อสังหาริมทรัพย 
ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

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

ธุรกิจแฟรนไชส ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club (NSW) Pty. Ltd. ลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club (Vic) Pty. Ltd. ลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club (Properties) Pty. Ltd. ลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club Properties (NSW) 
   Pty. Ltd. 

ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club Pty. Ltd. (as trustee for    
   The Coffee Club Unit 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 ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
 เคร่ืองด่ืม    
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7 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   สัดสวนของ 
   การถอืหุน (รอยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

     

บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ขายสิทธิในสถานท่ี ประเทศไทย 50 50 
 พักผอนโดยแบงเวลา    
 
กลุมบริษัทไมไดควบคุมบริษัทขางตนหรือมีเพียงอํานาจควบคุมรวมกับผูถือหุนอื่นในบริษัทเหลาน้ัน ดังน้ันจึงไมไดนํางบการเงิน 
ของบริษัทเหลาน้ันมาจัดทํางบการเงินรวม บริษัทใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทเหลาน้ันในงบการเงินรวม 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคาสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ประกอบดวย 
 
บริษัท ซูมา กรุงเทพ จํากัด 
 
ในไตรมาสท่ี 1 ของป พ.ศ. 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทไดลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัท ซูมา กรุงเทพ จํากัด จํานวน 81,600 หุน 
หุนละ 100 บาท บริษัทยอยดังกลาวไดจายชําระคาหุนใหแกบริษัทดังกลาวในไตรมาสท่ี 2 ของป พ.ศ. 2554 
 

8 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 
 
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

บริษัทอื่น - สุทธิ 772 669 121 25 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ 1,984,958 1,914,937 1,856,081 1,804,523 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 1,985,730 1,915,606 1,856,202 1,804,548 
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8 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทอื่น 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 669 25 
การลงทุนเพิ่ม 99 97 

การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 4 (1) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 772 121 

 
ข) เงินลงทุนในกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 1,914,937 1,804,523 
การลงทุนเพิ่ม 27,699 - 
การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 42,322 51,558 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 1,984,958 1,856,081 

 
การเปล่ียนแปลงเงินลงทุนระยะยาวอื่นสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ประกอบดวย  
 
Serendib Hotels PLC 
 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 การประชุมกรรมการบริษัทของ Serendib Hotels PLC ไดมีมติใหแตกหุนสามัญทั้งหุนสามัญที่มีสิทธิออกเสียงและ
หุนสามัญที่ไมมีสิทธิออกเสียงในสัดสวนหาหุนตอหนึ่งหุนที่ถือหลังจากแตกหุน จํานวนหุนที่กลุมบริษัทถือไดเพิ่มขึ้นเปน 11,977,605 หุน 
สําหรับหุนสามัญท่ีมีสิทธิออกเสียง และ 5,725,400 หุน สําหรับสามัญท่ีไมมีสิทธิออกเสียง 
 
ในไตรมาสท่ี 2 ของป พ.ศ. 2554 บริษัทดังกลาวไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 15,102,948 หุน สําหรับหุนสามัญที่มีสิทธิออกเสียง และ 7,202,211 หุน 
สําหรับหุนสามัญที่ไมมีสิทธิออกเสียง มูลคาหุนละ 24.50 ศรีลังการูป และ 18.25 ศรีลังการูป ตามลําดับ กลุมบริษัทไดซื้อหุนดังกลาว จํานวน 
2,994,401 หุน สําหรับหุนที่มีสิทธิออกเสียง และ 1,431,350 หุนสําหรับหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียง รวมเปนจํานวนเงิน 99.49 ลานศรีลังการูป 
(ประมาณ 28 ลานบาท) ทั้งนี้การซื้อหุนเพิ่มเติมดังกลาวไมไดทําใหสัดสวนในการถือหุนของกลุมบริษัทเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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9 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ  

  งบการเงินรวม 
  ตามท่ีปรับใหม 

  พันบาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ   950,129 
ซื้อสินทรัพย  230 
สินทรัพยไดมาจากการลงทุนในบริษัทยอย  57,413 
คาเส่ือมราคา  (39,143) 

สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ  1,971 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ  970,600 

 
บริษัทยอยแหงหน่ึงของกลุมบริษัทไดใชหองชุดซ่ึงมีมูลคา 1.8 ลานเหรียญออสเตรเลีย เพื่อค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศ  
(หมายเหตุ 13) 
 

10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ตามท่ีปรับใหม  

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ  10,232,532 462,933 
ซื้อสินทรัพย 761,253 40,335 
สินทรัพยไดมาจากการลงทุนในบริษัทยอย 1,622,289 - 
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ (14,894) (94) 
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ (19,644) - 
โอนมาจากท่ีดินและโครงการระหวางพัฒนาท่ีสรางเสร็จแลว 4,808,203 - 
โอนไปบัญชีอื่น (43,697) - 
คาเส่ือมราคา (768,934) (38,405) 
การดอยคา (9,121) - 

สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 105,390 - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 16,673,377 464,769 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 บริษัทยอยบางแหงไดทําสัญญาขายและเชากลับคืนกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยและกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี การขายและเชากลับคืนดังกลาวมีเงื่อนไขใหบริษัทยอยไถถอนคืนไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา โดยบริษัทยอย
ไดรับสิทธิในการเชาและซ้ือคืนเปนอันดับแรก งบการเงินของกองทุนรวมดังกลาวไดถูกรวมในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมบริษัท 
รายการขายและเชากลับคืนเสมือนเปนการค้ําประกันการกูยืม (หมายเหตุ 13) การแสดงท่ีดินและอาคารในงบการเงินรวมจึงไมเปล่ียนแปลง 
จากผลของการทําสัญญาดังกลาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 บริษัทยอยเหลาน้ีไดนําสินทรัพยซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 891 ลานบาท  
เพื่อค้ําประกันรายการดังกลาว (หมายเหตุ 13) 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ) 

 
บริษัทยอยแหงหนึ่งของกลุมบริษัทไดใชอาคารซึ่งมีมูลคา 21 ลานเหรียญออสเตรเลีย เพื่อค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศ (หมายเหตุ 13) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ลานบาท ลานเหรียญออสเตรเลีย ลานบาท 
    

ภาระผูกพันเก่ียวกับการปรับปรุงอาคารและการซ้ืออุปกรณ    
   ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 72.6 10.4 0.4 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการปรับปรุงอาคารและการซ้ืออุปกรณ    
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 39.2 - 18.7 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

41 

 
11 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 สิทธิในการ 

บริหาร
สินทรัพย 

 
ทรัพยสินทาง

ปญญา 

ตนทุน 
การพัฒนา 
แฟรนชายส 

   

 
คาลิขสิทธิ ์

แฟรนชายส 

 
 

คาความนิยม 

 
เครื่องหมาย

การคา 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร 
ระหวางติดตั้ง 

 
 

รวม 
       

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554          
ราคาตามบัญชีตนงวด - - 3,200 43,201 3,248,448 560,030 364,040 79,848 4,298,767 
ซื้อสินทรัพย - - - 1,057 - - 43,559 3,921 48,537 
สินทรัพยไดมาจากการลงทุนในบริษัทยอย 2,683,739 16,329 - - 639,367 - 11,820 - 3,351,255 
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ - - - - - - (4) - (4) 
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ - - - - - - (429) - (429) 
การจัดประเภทใหม - - - - - - 12,193 (12,193) - 
โอนมาจากบัญชีอื่น - - - - - - - 41,337 41,337 
คาตัดจําหนาย (6,407) - (101) (2,820) - - (33,311) - (42,639) 
การดอยคา - - - - (11,920) - (458) - (12,378) 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 92,701 561 26 663 1,042 - 563 - 95,556 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 2,770,033 16,890 3,125 42,101 3,876,937 560,030 397,973 112,913 7,780,002 

 
บริษัทยอยแหงหนึ่งของกลุมบริษัทไดใชสิทธิในการบริหารสินทรัพยซึ่งมีมูลคา 84 ลานเหรียญออสเตรเลีย เพื่อค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศ (หมายเหตุ 13) 

 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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11 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ (ตอ) 
 

  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
พันบาท 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554   
ราคาตามบัญชีตนงวด  9,884 
ซื้อสินทรัพย  1,886 
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ  (77) 
คาตัดจําหนาย  (2,163) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ  9,530 

 
12 สิทธิการเชา - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 
พันบาท 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 
พันบาท 

   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554   
ราคาตามบัญชีตนงวด 1,847,758 4,984 
ซื้อสินทรัพย 11,215 - 
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ (20) - 
คาตัดจําหนาย (63,625) (309) 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 5,886 - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 1,801,214 4,675 

 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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13 เงินกูยืมระยะยาว 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระ     
   ภายในหน่ึงป     
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 2,206,267 390,762 120,000 244,000 

เงินกูยืมอื่น 164,260 164,260 - - 

 2,370,527 555,022 120,000 244,000 
     

เงินกูยืมระยะยาว     
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 3,328,142 2,147,254 - 1,052,000 

เงินกูยืมอื่น 106,681 188,610 - - 

 3,434,823 2,335,864 - 1,052,000 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 5,805,350 2,890,886 120,000 1,296,000 

 
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยมืระยะยาว สามารถวิเคราะหไดดังนี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ครบกําหนดภายใน 1 ป 2,370,527 555,022 120,000 244,000 
ครบกําหนดภายในระหวาง 2 ถึง 5 ป 3,281,087 2,034,351 - 1,052,000 

ครบกําหนดเกินกวา 5 ป 153,736 301,513 - - 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 5,805,350 2,890,886 120,000 1,296,000 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554   
ราคาตามบัญชีตนงวด 2,890,886 1,296,000 
การกูเพิ่ม 2,222,294 - 
หนี้สินไดมาจากการลงทุนในบริษัทยอย 1,913,110 - 
จายชําระคืนเงินกู (1,359,949) (1,176,000) 

สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 139,009 - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 5,805,350 120,000 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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13 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 

 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่รวมอยูในงบการเงินรวมจํานวน 5,534 ลานบาท ประกอบดวย 
 
ก) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึงของบริษัทประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 120 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยใน

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

ข) เงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศสาขาในประเทศแหงหนึ่งของบริษัทประเภทไมมีหลักประกันจํานวน 1,116 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ีย
ในอัตราเงินฝากประจําบวกอัตรารอยละคงท่ีตอไป โดยมีเงื่อนไขในการชําระคืนเงินตนทุก 6 เดือน จํานวน 9 งวด โดยเร่ิมชําระงวดแรก 
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 
 
ในไตรมาสท่ี 1 และ 2 ของป พ.ศ. 2554 บริษัทไดชําระคืนเงินกูยืมทั้งหมดกอนกําหนดเปนจํานวนเงิน 1,116 ลานบาท 
 

ค) เงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศสาขาในประเทศแหงหนึ่งของบริษัทยอยแหงหนึ่งประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 8.9 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกอัตรารอยละคงท่ีตอป โดยมีเงื่อนไขการชําระคืนเงินตนทุกคร่ึงป จํานวน 9 งวด  
งวดละ 2.22 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเร่ิมการชําระคืนงวดแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งบริษัทยอยดังกลาวจะตอง 
ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 กลุมบริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency Swap) สําหรับเงินกู
ขางตนจํานวน 8.9 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เปนเงินกูสกุลเงินดอลลารออสเตรเลียจํานวน 10.2 ลานเหรียญ ที่อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 
นอกจากนี้กลุมบริษัทยังไดทําสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อซื้อเงินดอลลารออสเตรเลียจํานวนดังกลาว ทําใหบริษัทมี
ภาระหนี้ที่จะตองจายเปนเงินบาท ซึ่งมียอดหน้ีคงเหลือ เทากับ 254 ลานบาท 
 

ง) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศสองแหงของบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวนท้ังสิ้น 20 ลานบาท (วงเงินกูยืมทั้งสิ้นจํานวน 3,050 ลานบาท) 
โดยมีอัตราดอกเบ้ีย MLR ลบดวยรอยละคงท่ีตอป โดยมีกําหนดชําระเงินคืนในระหวางป พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 บริษัทยอยจะตอง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอดสัญญาเงินกู 
 
ในระหวางไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2554 บริษัทยอยไดชําระคืนเงินกูยืมท้ังหมดเปนจํานวนเงิน 20 ลานบาท 
 

จ) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่งของบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวนท้ังส้ิน 30 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบ้ีย 6 เดือน 
SIBOR บวกดวยอัตรารอยละคงที่ตอป และมีกําหนดชําระเงินคืนในระหวางป พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 บริษัทยอยจะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 กลุมบริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) สําหรับเงินกูขางตนจํานวน  
20 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ SIBOR เปนอัตราดอกเบ้ียรอยละคงท่ีตอป โดยมีผลต้ังแตวันที่ 15 มิถุนายน  
พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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13 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 

 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ตอ) 

 
ฉ) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่งของบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวนท้ังส้ิน 69.1 ลานเหรียญออสเตรเลีย โดยมีอัตราดอกเบ้ีย  LIBOR 

บวกดวยอัตรารอยละคงท่ีตอป และมีกําหนดชําระเงินคืนในป พ.ศ. 2556 บริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสําคัญบางประการ 
ที่กําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 
 

ช) เงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศสองแหงของบริษัทยอยแหงหน่ึงจํานวนท้ังส้ิน 59.5 ลานเหรียญออสเตรเลีย โดยมีอัตราดอกเบ้ีย 
Bank Bill Swap Reference Rate บวกดวยอัตรารอยละคงท่ีตอปและมีกําหนดชําระเงินคืนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554  บริษัทยอย
จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญของประการที่กําหนดไวตลอดอายุสัญญาเงินกู เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันดวยอสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุน อาคาร และสิทธิในการบริหารสินทรัพยของบริษัทยอยแหงนั้น (หมายเหตุ 9 ถึง 11) 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 กลุมบริษัทอยูระหวางการเจรจากับธนาคารตางประเทศสองแหงขางตน เพื่อขยายระยะเวลาชําระหนี้ 
ของเงินกูยืมขางตน 

 
เงินกูยืมอื่น 
 
เงินกูยืมอื่นจํานวน 271 ลานบาท เปนเงินกูยืมผานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสองแหง 
 
ก) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 175 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และประเภท ข ในกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย 

ซึ่งถือโดยธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละคงที่และอัตรารอยละ MLR 
ลบดวยอัตรารอยละคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป ถึงป พ.ศ. 2556 

 
 กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยไดรับโอนสิทธ์ิและความเปนเจาของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัทท่ีมี

มูลคาทางบัญชีจํานวน 687 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกัน 
 
ข) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 96 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ซึ่งถือโดย

ธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละ MLR ลบดวยอัตรารอยละคงท่ีตามท่ี
ระบุในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป ถึงป พ.ศ. 2555 

 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในที่ดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัท 
ที่มีมูลคาทางบัญชีจํานวน 204 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกัน 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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13 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 

 
วงเงินกูยืม 
 
กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินกูยืมระยะยาวท่ียังไมไดใชดังตอไปน้ี 

  30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   

ลานบาท 
ลานเหรียญ 
ออสเตรเลีย 

 
ลานบาท 

     

อัตราดอกเบ้ียลอยตัว     
- ครบกําหนดภายใน 1 ป  7,730 70.9 4,000 
- ครบกําหนดเกิน 1 ป  3,000 - 3,000 
  10,730 70.9 7,000 
 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ลานบาท ลานบาท 
   

อัตราดอกเบ้ียลอยตัว   
- ครบกําหนดภายใน 1 ป 7,030 4,000 

- ครบกําหนดเกิน 1 ป 1,000 1,000 

 8,030 5,000 

 
14 หุนกู 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 พันบาท พันบาท 
   

หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,000,000 1,000,000 

หุนกูระยะยาวถึงกําหนดนานกวาหนึ่งป 11,400,000 9,900,000 

รวมหุนกู 12,400,000 10,900,000 

 
การเปล่ียนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหดังนี้ 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 พันบาท 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554  
ราคาตามบัญชีตนงวด 10,900,000 

ออกหุนกูเพิ่ม 1,500,000 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 12,400,000 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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14 หุนกู (ตอ) 

 

หุนกูประกอบดวย 
 

ก) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 2,060 ลานบาท ออกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 เพื่อใชไถถอนหุนกู
และจายคืนเงินกูยืมระยะส้ัน มีอัตราดอกเบ้ียรอยละคงท่ีตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2557 
 

ข) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,840 ลานบาท ออกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 มีอัตราดอกเบ้ีย
รอยละคงท่ีตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2555  
 

ค) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท ออกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 มีอัตราดอกเบ้ีย
รอยละคงท่ีตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2554 
 

ง) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 2,000 ลานบาท ออกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 มีอัตราดอกเบ้ีย
รอยละคงท่ีตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2556 
 

จ) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 2,500 ลานบาท ออกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 มีอัตราดอกเบ้ีย
รอยละคงท่ีตอป ชําระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือน และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2558 
 

ฉ) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 500 ลานบาท ออกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีอัตราดอกเบ้ีย 
รอยละคงท่ีตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2558 
 

ช) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท ออกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีอัตราดอกเบ้ีย 
รอยละคงท่ีตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2560 
 

ซ) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,500 ลานบาท ออกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 มีอัตราดอกเบ้ีย 
รอยละคงท่ีตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2561 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 บริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) สําหรับหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาทขางตนกับสถาบัน
การเงินแหงหนึ่ง โดยบริษัทจายดอกเบ้ียในอัตราลอยตัว และรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละคงท่ีตอป กําหนดจายชําระดอกเบ้ียทุกงวด 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 วันท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2554 บริษัทไดออกและเสนอขายหุนกูแลวเปนจํานวนเงิน 8,500 ลานบาท 
 

ที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 15,000 ลานบาท 
โดยเปนหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดมีหลักประกันและ/หรือไมมีหลักประกันระยะยาว (ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีออก) และมีอายุไมเกิน 
15 ป เพื่อจัดหาเงินทุนสําหรับเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชําระเงินกูยืมและหุนกูของบริษัท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2554 บริษัทยังไมไดออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

48 

 
15 ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554   
ยอดคงเหลือตนงวด 117,336 18,008 
ประมาณการเพิ่มขึน้ระหวางงวด 10,405 1,642 

ผลประโยชนที่จาย (553) (63) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 127,188 19,587 

 

กลุมบริษัทบันทึกหนี้สินดังกลาวจากการประมาณการภายใตขอสมมติฐานที่สําคัญดังนี้ 
 

อัตราคิดลด  รอยละ 3.5 - รอยละ 4 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต รอยละ 3 - รอยละ 9 
เกษียณอาย ุ 60 ป 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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16 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น และหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ยอดคงเหลือของสินทรัพยหมุนเวียนอื่น สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น และหนี้สิน
หมุนเวียนอื่น ประกอบดวย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น     
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 360,785 232,577 38,465 16,485 
เงินมัดจํา 52,542 - - - 

อื่น ๆ 192,764 92,365 21,308 13,983 

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 606,091 324,942 59,773 30,468 

     
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทอื่น 44,165 - - - 
คาใชจายรอการตัดบัญชี 203,186 213,737 52,852 54,930 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
   จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 125,964 - - - 

อื่น ๆ 61,964 37,851 - - 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 435,279 251,588 52,852 54,930 

     
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น     
เจาหนี้คาซื้อเงินลงทุน 137,176 58,006 - - 
ประมาณการหนี้สินจากการลงทุน 46,121 45,227 - - 
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาท่ีสรางภาระ 202,139 - - - 
เงินรับลวงหนาคาขายหองชุด 94,965 295,581 - - 
เงินมัดจําคาหองพกั 173,770 195,432 2,687 4,703 

อื่น ๆ 364,573 290,376 10,213 17,384 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 1,018,744 884,622 12,900 22,087 

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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17 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 
 

 งบการเงินรวม 
   สวนเกิน  
 จํานวนหุนสามัญ หุนสามัญ มูลคาหุน รวม 
 พันหุน พันบาท พันบาท พันบาท 
     

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554     
ยอดคงเหลือตนงวด 3,262,339 3,262,339 3,133,794 6,396,133 
การออกหุน (หมายเหตุ 18) 9,764 9,764 60,122 69,886 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,272,103 3,272,103 3,193,916 6,466,019 

 
 งบการเงินเฉพาะบรษัิท 
   สวนเกิน  
 จํานวนหุนสามัญ หุนสามัญ มูลคาหุน รวม 
 พันหุน พันบาท พันบาท พันบาท 
     

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554     
ยอดคงเหลือตนงวด 3,262,339 3,262,339 3,108,141 6,370,480 
การออกหุน (หมายเหตุ 18) 9,764 9,764 60,122 69,886 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,272,103 3,272,103 3,168,263 6,440,366 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ทุนจดทะเบียนทั้งหมดประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 3,666.5 ลานหุน ซึ่งมีมูลคาหุนละ 1 บาท โดยมีหุนสามัญ
จํานวน 3,272.1 ลานหุน ที่ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว 
 

จากการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหมีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จากทุนจดทะเบียน 3,677,988,773 บาท เปน 3,666,519,673 บาท โดยเปนการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดออกจําหนายจํานวน 11,469,100 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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18 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 
กลุมบริษัทไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย โดยผานการอนุมัติจากการประชุมผูถือหุน 
 
กลุมบริษัทไมไดบันทึกตนทุนสําหรับมูลคายุติธรรมหรือมูลคาที่แทจริงของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวในงบการเงินนี้  
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2553 ลดลงระหวางงวด พ.ศ. 2554 

 
 

กําหนดวันที่ใชสิทธิ 

 
 

จํานวนคงเหลือ 

 
 

หมดอายุ ใชสิทธิ

 อัตราการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญตอ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หุนสามัญ
ออกเพิ่ม

ระหวางงวด

 ราคาในการ
ใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญ นจํานวนเงิ จํานวนคงเหลือ

ออกโดย จัดสรรใหแก วันที่อนุมัติ ครั้งแรก ครั้งสุดทาย หนวย หนวย หนวย  1 หนวย หุน บาท บาท หนวย
       

บริษัท กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ครั้งที่ 2 15 ธันวาคม 28 กุมภาพันธ 16 มกราคม   
  พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554 13,983,000 (12,797,000) (1,186,000) 1.12645 1,335,800 2.645 3,533,191 -
       

 กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ครั้งที่ 3 14 พฤศจิกายน 31 มกราคม 17 ธันวาคม    
     พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555 8,071,887 - (1,279,540) 1.10000 1,407,200 8.918 12,549,410 6,792,347
       

 กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ครั้งที่ 5 6 มีนาคม 30 ตุลาคม  21 ตุลาคม    
     พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2556 54,087,950 - (6,798,400) 1.00000 6,798,400 7.65 52,007,760 47,289,550
       

 กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (MINT - W) 6 มีนาคม 30  มิถุนายน  12 มิถุนายน    
     พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2557 1,936,677 - (222,200) 1.00000 222,200 8.08 1,795,376 1,714,477
       

 ผูถือหุนเดิม (MINT - W4) 26 เมษายน 30  มิถุนายน 18 พฤษภาคม   

  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2556 325,381,547 - - 1.00000 - 13.00 - 325,381,547
       

 รวมการออกโดยบริษัท    403,461,061 (12,797,000) (9,486,140) 9,763,600 69,885,737 381,177,921

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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19 กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 

 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ชําระแลว 
และออกจําหนายอยูในระหวางงวด 
 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียไดปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลดโดยถือวาหุนสามัญ             
เทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญท้ังหมด บริษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 18) 
 
ในการคํานวณจํานวนหุนสามัญที่เพิ่มขึ้นหากมีการใชสิทธิ บริษัทคํานวณวาหากนําเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ที่เหลืออยูดังกลาวมาซ้ือหุนสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉล่ียของงวดเพื่อกําหนดจํานวนหุนสามัญที่ตองออกเพ่ิม แลวนําจํานวนหุนสามัญ
สวนเพิ่มดังกลาวมารวมกับหุนสามัญท่ีมีอยู ทั้งนี้ไมมีการปรับปรุงใด ๆ ในกําไรสุทธิ 
 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กลุมบริษัทคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักภายใตขอสมมติที่มีการแปลงสภาพหุนสามัญปรับลด
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 มีจํานวน 19,432,125 หุน และ 18,305,173 หุน ตามลําดับ (วันที่  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 : จํานวน 21,702,036 หุน และ 23,489,370 หุน ตามลําดับ) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 พันหุน พันหุน พันหุน พันหุน 
     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก     

   ที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน - สุทธิ 3,270,620 3,254,914 3,267,880 3,251,890 

     
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด     

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 19,432 21,702 18,305 23,489 

หุนสามัญเทียบเทาปรับลด 19,432 21,702 18,305 23,489 

     
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก     

   ที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 3,290,052 3,276,616 3,286,185 3,275,379 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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19 กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (ตอ) 

 

 งบการเงินรวม 

 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 มิถุนายน 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

วันท่ี 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  ตามท่ีปรับใหม  ตามท่ีปรับใหม 
     

กําไรสําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนสามัญ (พันบาท) 279,362 78,867 1,101,942 677,865 
     

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.0854 0.0242 0.3372 0.2085 
     

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 0.0849 0.0241 0.3353 0.2070 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 มิถุนายน 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

วันท่ี 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
     

กําไรสําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนสามัญ (พันบาท) 615,438 144,343 692,312 203,492 
     

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.1882 0.0443 0.2119 0.0626 
     

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 0.1871 0.0441 0.2107 0.0621 

 
20 เงินปนผลจาย 

 
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับผูถือหุนสามัญเดิมและ 
ผูถือหุนจากการแปลงสภาพหลักทรัพยแปลงสภาพเปนหุนสามัญ ในอัตราหุนละ 0.15 บาท (พ.ศ. 2553 : หุนละ 0.15 บาท) รวมเปนเงินปนผล
ทั้งสิ้นไมเกิน 542.5 ลานบาท (พ.ศ. 2553 : 490.9 ลานบาท) โดยมีการจายเงินปนผลในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 

 
21 ภาระผูกพัน 
 

กลุมบริษัทมีภาระผูกพันจากการทําสัญญากอสรางและซ้ือสินทรัพยสําหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย และท่ีดินและโครงการ
ระหวางพัฒนาท่ียังมิไดบันทึกเปนหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ดังตอไปน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 ลานบาท ลานบาท 
   

ภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 1.1 - 
ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 327.3 - 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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21 ภาระผูกพัน (ตอ) 

 
ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงานอื่นของกลุมบริษัทไมเปล่ียนแปลงจากงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ยกเวนผลจากการ
ซื้อกิจการของกลุม OAKS ซึ่งทําใหกลุมบริษัทมีภาระผูกพันเพิ่มเติมดังนี้ 
 
กลุมบริษัทไดทําสัญญาเชาอาคารและพื้นที่ โดยมีระยะเวลาต้ังแต 5 ป ถึง 10 ป ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะตอง
จายคาเชาตามสัญญาดังกลาว ดังนี้ 
 
  งบการเงินรวม 
  ลานเหรียญ 

  ออสเตรเลีย 
   

ถึงกําหนดชําระ - ภายใน 1 ป  23 
 - ภายใน 2 ป ถึง 5 ป  66 
 - เกินกวา 5 ป  11 

รวมภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน  100 

 
22 หนังสือค้ําประกัน 

 
กลุมบริษัทและบริษัทไดใหหนังสือค้ําประกันตอไปน้ีในการดําเนินธุรกิจปกติ 
 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ลาน
เหรียญ 

 ลาน 
เหรียญ 

 ลาน
เหรียญ 

ลาน 
เหรียญ 

 ลานบาท สหรัฐฯ ลานหยวน ออสเตรเลีย ลานบาท สหรัฐฯ ออสเตรเลีย 
        

หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออก        
   ใหบุคคลภายนอก 217.8 5.1 102.0 8.4 149.8 - - 
หนังสือค้ําประกันที่กลุมบริษัทออก        
   ใหแกสถาบันการเงิน        
   เพื่อค้ําประกันสนิเชื่อของกลุมบริษัท  4,252.9 106.8 200.0 140.0 3,125.1 105.6 140.0 
 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ลานเหรียญ   ลานเหรียญ 
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานหยวน ลานบาท สหรัฐฯ 
      

หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 218.7 6.5 126.0 151.6 1.9 
หนังสือค้ําประกันที่กลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงินเพื่อ      
   ค้าํประกันสินเชือ่ของกลุมบริษัท  5,777.9 88.8 200.0 1,600.1 87.6 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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23 เหตุการณภายหลังวันท่ีในรายงาน 

 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 บริษัทยอยแหงหน่ึงของกลุมบริษัทไดทําสัญญาเงินกูยืมกับธนาคารในประเทศแหงหน่ึงในวงเงินไมเกิน  
6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งบริษัทไดทําสัญญาค้ําประกันเงินกูดังกลาว โดยมีวงเงินไมเกิน 6 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
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