
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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1 นโยบายการบัญชี 
 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต       
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตาม         
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก           
(คือ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด) เปนแบบสมบูรณใหสอดคลองกับประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนแบบยอใหสอดคลองกับมาตรฐาน         
ฉบับที่ 41 งบการเงินระหวางกาลและเพ่ิมหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ       
ตลาดหลักทรัพย 
 
งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาองคประกอบของ    
งบการเงิน 
 
เพื่อความสะดวกของผูใชงบการเงินระหวางกาล จึงไดมีการแปลงบการเงินระหวางกาลเปนภาษาอังกฤษ จากงบการเงินระหวางกาลท่ีจัดทํา
เปนภาษาไทย 
 
รายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และสําหรับงวดบัญชีสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ. 2547 ไดมีการแสดงตางไปจากเดิมและจัดประเภทใหม เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบและเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการใน          
งบการเงิน  ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 และสําหรับงวดบัญชีสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548  
 
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลมีความสมํ่าเสมอกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับ
งวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ยกเวนที่จะกลาวในวรรคถัดไป 
 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 สภาวิชาชีพบัญชีไดอนุมัติมาตรฐานการบัญชีใหมจํานวน 3 ฉบับ คือ มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 52        
เร่ือง เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล ฉบับที่ 53 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น และฉบับท่ี 54   
เร่ือง การดําเนินงานท่ียกเลิก ดังน้ันบริษัทจึงไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเหลาน้ี ต้ังแตไตรมาสท่ี 2 ป พ.ศ. 2548 การถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีใหมทั้ง 3 ฉบับดังกลาว ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่แสดงน้ี 

 
รายจายท่ีเกิดขึ้นอยางไมสมํ่าเสมอในระหวางงวดปบัญชีจะรับรูเปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชีโดยใชเกณฑเดียวกับการรับรูรายจาย
เปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 
 
คาใชจายภาษีเงินไดรับรูดวยประมาณการที่ดีที่สุดโดยใชอัตราภาษีเงินไดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่คาดวาจะเกิดขึ้นในรอบปบัญชี 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีควรใชควบคูไปกับงบการเงินสําหรับป พ.ศ. 2547 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน    
พ.ศ. 2548 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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2 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

กลุมบริษัทและบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยในหลายธุรกิจ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของงบการเงินรวม มีดังตอไปนี้  
 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (ลานบาท) 

  

ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจใหเชา 

ศูนยการคา 

 

ธุรกิจบันเทิง 

 

ธุรกิจสปา 

ธุรกิจขายอาหาร

และเครื่องดื่ม 

 

ธุรกิจการจัดการ 

 

ธุรกิจพัฒนาที่ดิน 

ธุรกิจลงทุน 

ในบริษทัอื่น 

รายการ 

ระหวางกัน 

 

รวม 

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 

รายได 3,040 1,744 330 285 67 39 221 212 3,593 3,242 126 84 - - - - (210) (160) 7,167 5,446 

กําไรขั้นตน 2,043 1,135 248 217 38 19 95 96 2,314 2,055 126 84 - - - - (129) (90) 4,735 3,516 

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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3 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

ผูถือหุนรายใหญบางรายของบริษัทเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ดังน้ัน บริษัท         
ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย จึงถือเปนบริษัทที่เก่ียวของกัน   

 
ในระหวางงวด กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคาท่ีสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคาและบริษัทท่ีเก่ียวของกัน รายการคาดังกลาว   
เปนไปตามเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการ ตามปกติของการดําเนินธุรกิจและเปนไปตามเง่ือนไขการคาตามปกติ  
 
นโยบายการคิดราคาสําหรับกิจการท่ีเก่ียวของกัน ประกอบดวย : 

 
 นโยบายการคิดราคา 

  
รายไดจากการขายและการซื้อสินคา ราคาตลาด 
รายไดคาเชา ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
รายไดคาบริการจัดการและรายไดอื่น ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
ดอกเบี้ยรับ อัตราท่ีกําหนดรวมกันโดยผูถือหุนและอัตราซ่ึงอิงจากอัตรา 

     ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย 
คาเชาจาย ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
คาบริการจัดการจายและคาใชจายอื่น ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
คาลิขสิทธิ์ในการใชเคร่ืองหมายการคา ราคาท่ีตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
ดอกเบี้ยจาย อัตราซ่ึงอิงจากอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย 

 
 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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3 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

รายการคาท่ีสําคัญกับบริษัทที่เก่ียวของกัน สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 สามารถสรุปไดดังน้ี: 
 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     
รายไดจากการขาย     
บริษัทยอย - - - 46 
บริษัทรวม 14,386 12,520 - - 

รวมรายไดจากการขาย 14,386 12,520 - 46 
     
รายไดคาเชา     
บริษัทยอย - - 28,983 26,968 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 16,490 13,415 - - 

รวมรายไดคาเชา 16,490 13,415 28,983 26,968 
     
ดอกเบ้ียรับ     
บริษัทยอย - - 90,764 45,509 
บริษัทรวม 4,981 2,103 4,799 976 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 1,062 78 - - 

รวมดอกเบ้ียรับ 6,043 2,181 95,563 46,485 
     
รายไดคาบริการจัดการ     
บริษัทยอย - - 57,005 56,336 
บริษัทรวม 789 675 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 10,038 6,401 990 900 

รวมรายไดคาบริการจัดการ 10,827 7,076 57,995 57,236 
     
เงินปนผลรับ     
บริษัทที่เก่ียวของกัน 5,372 10,745 817 1,634 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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3 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  (ตอ) 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

ซื้อสินคา     
บริษัทยอย - - 187 128 
บริษัทรวม 9 - - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 5,546 1,623 - - 

รวมคาซ้ือสินคา 5,555 1,623 187 128 

     

คาเชา     
บริษัทยอย - - 9,021 14,787 
บริษัทรวม 221 3,052 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 11,452 11,570 - - 

รวมคาเชา 11,673 14,622 9,021 14,787 

     

ดอกเบ้ียจาย     
บริษัทยอย - - 10,122 1,516 
บริษัทรวม - 1 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน - 63 - - 

รวมดอกเบ้ียจาย - 64 10,122 1,516 

     

คาบริการจัดการจาย     
บริษัทที่เก่ียวของกัน 29,285 26,588 7,659 7,659 

     

คาลิขสิทธิ์ในการใชเครื่องหมายการคา     
บริษัทยอย - - 10,182 9,016 

     

คาตอบแทนกรรมการ 3,584 2,890 1,635 1,463 

 
คาตอบแทนกรรมการเปนเบี้ยประชุมท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทตามขอกําหนดของมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด          
คาตอบแทนดังกลาวเปนผลประโยชนที่จายใหกรรมการตามท่ีไดรับอนุมัติจากผูถือหุนในท่ีประชุมสามัญประจําป (โดยไมรวมเงินเดือนและ
ผลประโยชนที่เก่ียวของอื่นๆ ที่จายใหแกกรรมการบริหาร) 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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3 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  (ตอ) 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ยอดคงคางของรายการลูกหนี้ เจาหน้ี เงินทดรอง และเงินใหกูยืมแก/จาก
บริษัทที่เก่ียวของกัน สรุปไดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ลูกหน้ีบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย - - 81,491 103,313 
บริษัทรวม 19,437 19,302 15,259 2,074 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 8,332 5,522 4,609 600 

รวมลูกหนี้บริษัทที่เก่ียวของกัน  27,769 24,824 101,359 105,987 

     
เจาหน้ีและเงินทดรองจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย  - - 12,464 5,052 
บริษัทรวม - 168 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 6,367 5,546 - - 

รวมเจาหน้ีและเงินทดรองจากบริษัทที่เก่ียวของกัน 6,367 5,714 12,464 5,052 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย  - - 2,580,034 1,750,013 
บริษัทรวม 236,405 188,849 236,405 126,740 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 203,664 3,129 - - 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เก่ียวของกัน 440,069 191,978 2,816,439 1,876,753 

     
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกนั     
บริษัทยอย - - 1,354,250 847,924 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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4 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
บริษัทยอย - - 7,754,080 6,670,912 

บริษัทรวม 116,703 126,912 81,704 91,251 

รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  116,703 126,912 7,835,784 6,762,163 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย  

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท 

  

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2548  
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 6,670,912 
ยอดคงเหลือตนงวด - สวนไดเสียทีเ่กินเงินลงทุนในบริษัทยอย (37,654) 
ลงทุนเพิ่มระหวางงวด 537,018 
การจัดสรรคืนทุนของหนวยลงทุนในกองทุนบริหารสินทรัพยไทย (27,259) 
สวนแบงกําไรในบริษัทยอย - สุทธิ 690,745 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (2,440) 
การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมของ  
   หลักทรัพยเผ่ือขายในบริษัทยอย 27,858 
เงินปนผลรับ (184,430) 
เงินปนผลท่ีบริษัทยอยไดรับจากการถือหุนบริษัทใหญ (หมายเหตุ 14) 18,196 
รับรูกําไรจากการขายใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทโดยบริษัทยอย 19,711 

ยอดคงเหลือปลายงวด - สวนไดเสียสวนที่เกินเงินลงทุนของบริษัทยอย 41,423 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 7,754,080 

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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4 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดเปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยและหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 

บริษัทยอยที่รวมอยูในงบการเงินรวมไดแก 
 

 งบการเงินเฉพาะบรษัิท  - วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2548 

  จัดตั้งขึ้น สัดสวนของการ 
 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ถือหุน (รอยละ) 

บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด โรงแรมและศูนยการคา ประเทศไทย 81.24 
บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 
บริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จาํกัด โรงแรม ประเทศไทย 45.3(1) 
บริษัท บานโบราณเชียงราย จาํกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 
บริษัท สมุยรีซอรท แอนด สปา จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 
บริษัท รอยลั การเดน ดีเวลลอปเมนท จาํกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 
บริษัท รอยลัการเดน พลาซา จํากัด ศูนยการคา ประเทศไทย 100 
บริษัท รอยลัการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ธุรกิจบันเทงิ ประเทศไทย 100 
บริษัท เอม็ สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ธุรกิจสปา ประเทศไทย 51(2) 
   (เดิมช่ือ “บริษัท มันดารา สปา (ไทยแลนด) จาํกัด”)    
R.G.E. (HKG) Limited บริหารงาน ประเทศฮองกง 100 
RGR International Limited บริหารงาน เกาะบริติซ เวอรจิน 100 
บริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 72.39 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 99.67 
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) โรงแรม ประเทศไทย 49.3(3) 
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรต้ี ฟนด ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 99.90 
กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ลงทุนในอสังหาริมทรัพย    ประเทศไทย 99.86(4) 
บริษัท เอม็ไอ สแควร จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย 99.93 
 

(1) สัดสวนการถือหุน รอยละ 45.3 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด อีกรอยละ 23.7 เปนการถือหุนทางออมผาน
บริษัทยอย  

(2) สัดสวนการถือหุน รอยละ 51 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด อีกรอยละ 49 เปนการถือหุนทางออมผาน
บริษัทยอย 

(3) สัดสวนการถือหุน รอยละ 49.3 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) อีกรอยละ 41.5 เปนการถือหุนทางออมผาน
บริษัทยอย   

(4) สัดสวนการถือหุน รอยละ 99.86 เปนการถือหุนทางตรงในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี อีกรอยละ 0.14 เปนการถือหุนทางออมผาน
บริษัทยอย ทุนชําระแลวของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี เปนทุนของหนวยลงทุนประเภท ข และประเภท ค   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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4 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

บริษัทยอยของ MFG บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด 
(มหาชน) ที่รวมในการจัดทํางบการเงินรวม มีดังตอไปน้ี 
 

   สัดสวนของ 
  จัดตั้งขึ้นใน การถอืหุน 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ประเทศ (รอยละ) 

บริษัทยอยของ MFG    
บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 
บริษัท ซิซซเลอร ไทย จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 
บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด ผลิตและขายเนย ประเทศไทย 100 
บริษัท ไมเนอร แดร่ี จํากัด ผลิตและขายไอศครีม ประเทศไทย 100 
บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 
บริษัท อาร.จี.อาร.ฟูด เซอรวิส จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 
บริษัท เคเทอร่ิง แอสโซซิ เอตส จํากัด ใหบริการดานอาหาร ประเทศไทย 51 
 และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ   
บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 95 
International Franchise Holding  เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศมาเลเซีย 100 
   (Labuan) Limited    
บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 
บริษัท เอส.แอล.อาร.ที จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 100 
    
บริษัทยอยของบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด    
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย 100 
    
บริษัทยอยของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด     
บริษัท มันดารา สปา เวนเจอร จํากัด  ธุรกิจสปา เกาะบริติช เวอรจิน 100 
Mandara Spa Enterprise Management ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ 100 
    (Shianghai) Limited    ประชาชนจีน  
    

บริษัทยอยของบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)    

บริษัท ลักซเซอรี ลีมูซีน จํากัด  ขนสงในประเทศ ประเทศไทย 100 

บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด พัฒนาโครงการ ประเทศไทย 100 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
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4 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

 
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) 
 
ในระหวางงวด กลุมบริษัทไดลงทุนเพิ่มในหุนสามัญของ บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) จํานวน 14,927,490 หุน              
เปนจาํนวนเงินรวม 706 ลานบาท ซึ่งมีผลใหสัดสวนการถือหุนของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 40,873,155 หุน คิดเปนรอยละ 90.8 ในการ
ลงทุนเพิ่มดังกลาว มีคาความนิยมเกิดขึ้นจํานวน 62.6 ลานบาท 
 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 
 
ในระหวางงวด กลุมบริษัทไดลงทุนเพิ่มในหุนสามัญของ บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) จํานวน 136,700 หุน         
เปนจํานวนเงินรวม 15 ลานบาท ซึ่งมีผลใหสัดสวนการถือหุนของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 32,621,397 หุน คิดเปนรอยละ 99.67 ในการ
ลงทุนเพิ่มดังกลาว มีคาความนิยมเกิดขึ้นจํานวน 13.9 ลานบาท 

  
ข) เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 

   
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2548   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 126,912 91,251 
ซื้อเงินลงทุน 1,668 7,285 

สวนแบงผลขาดทุนของบริษัทรวม (11,877) (16,832) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 116,703 81,704 

 
บริษัทไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด 
 
ในระหวางไตรมาสแรก บริษัทไดซื้อหุนสามัญของบริษัท ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จํากัด จํานวน 60,000 หุน หรือรอยละ 15 เปนจํานวน
เงิน 7.3 ลานบาท จากบริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท มีผลทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนทางตรงใน
บริษัท ไมขาว เวเคช่ัน วิลลา จํากัด เปนรอยละ 50 บริษัทใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวในงบการเงินรวม
และในงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 
บริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด 
 
กลุมบริษัทไมไดนํางบการเงินของบริษัท ซีเลค เซอรวิส พารทเนอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมของ MFG มารวมในการจัดทํา              
งบการเงินรวม เน่ืองจากกลุมบริษัทไมมีอํานาจในการควบคุมเหนือบริษัทดังกลาว ถึงแมวากลุมบริษัทถือหุนในบริษัทดังกลาวใน
อัตรารอยละ 51 บริษัทใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวในงบการเงินรวม 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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4 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 
 
บริษัทรวมไดแก 

 
 งบการเงินรวม - วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2548 
  จัดตั้งขึ้น สัดสวนของการ 
 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ถือหุน (รอยละ) 

    

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

บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ขายสิทธิในสถานท่ี ประเทศไทย 50 
 พักผอนโดยแบงเวลา   
    

บริษัท ซีเลค เซอรวสิ พารทเนอร จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 51 
    

Arabian Spa (Dubai) Limited ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณ 
รัฐอาหรับเอมิเร็ตส 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท - วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2548 

  จัดตั้งขึ้น สัดสวนของการ 
 ประเภทธุรกิจ ในประเทศ ถือหุน (รอยละ) 
    

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

 
(1)  สัดสวนของการถือหุนในบริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด เทากับรอยละ 65.04 แตบริษัทมีสิทธิออกเสียงรอยละ 40 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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5 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 
  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

30 กันยายน 

พ.ศ. 2548 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2547 

30 กันยายน 

พ.ศ. 2548 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2547 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
 
บริษัทอื่น - สุทธิ 29,840 45,813 14 13 

บริษัทที่เก่ียวของกัน - สุทธิ 205,908 142,719 30,975 21,238 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 235,748 188,532 30,989 21,251 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทอื่น 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2548   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 45,813 13 
ซื้อเงินลงทุน 5 - 
คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน (15,000) - 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน (978) 1 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 29,840 14 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2548   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 142,719 21,238 
ซื้อเงินลงทุน 28,653 4,357 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 34,536 5,380 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 205,908 30,975 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 
 พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2548   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 10,127,656 490,489 
ซื้อสินทรัพย 832,260 20,572 
ตัดจําหนายสินทรัพย (50,472) - 
จําหนายสินทรัพย (42,174) (493) 
โอนกลับการดอยคาของสินทรัพย 13,436 - 
คาเส่ือมราคา (834,038) (41,915) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 10,046,668 468,653 

 
บริษัทยอยแหงหน่ึงซ่ึงดําเนินธุรกิจโรงแรมบนที่ดินเชา ไดจดจํานองสิทธิการเชาท่ีดินบางสวนรวมท้ังส่ิงปลูกสราง เคร่ืองจักรและอุปกรณ 
เพื่อค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะยาวท่ีไดรับจากสถาบันการเงิน และบริษัทยอยอีกแหงหน่ึงไดจดจํานองท่ีดินและอาคารของบริษัท เพื่อ             
ค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะยาวท่ีไดรับจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 8) 
 
ในระหวางป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 บริษัทยอยบางแหงไดทําสัญญาขายฝากและเชากลับคืนกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยและ     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี  การขายฝากดังกลาวมีเงื่อนไขใหบริษัทยอยไถถอนคืนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา โดย
บริษัทยอยไดรับสิทธิในการเชาและซ้ือคืนเปนอันดับแรก งบการเงินของกองทุนรวมดังกลาวไดถูกรวมในการจัดทํางบการเงินรวม รายการ  
ขายฝากและเชากลับคืนเสมือนเปนการค้ําประกันการกูยืม (หมายเหตุ 8) การแสดงท่ีดินและอาคารในงบการเงินรวมจึงไมเปลี่ยนแปลงจากผล    
ของการทําสัญญาดังกลาว 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 บริษัทยอยไดนําสินทรัพยซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 331 ลานบาท ไปค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว (หมายเหตุ 8) 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท  
 ลานบาท ลานบาท 

   
ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือสินทรัพย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 421.4 0.7 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 65.4 1.1 
   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 

27 

 
7 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

 งบการเงินรวม (พันบาท) 

 ตนทุน 
การพัฒนา 
แฟรนชายส 

 
 

คาลิขสิทธิ ์

 
 

คาความนิยม 

 
คาความนิยม 

ติดลบ 

 
 

รวม 

      
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด      
   วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2548      
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 6,154 20,743 1,567,153 (449,774) 1,144,276 
คาความนิยมท่ีเกิดจากการลงทุนเพิ่มใน RHC      
   (หมายเหตุ 4) - - 62,587 - 62,587 
คาความนิยมท่ีเกิดจากการลงทุนเพิ่มใน MFG      
   (หมายเหตุ 4) - - 13,852 - 13,852 
สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นในระหวางงวด 11 807 - - 818 
ตัดจําหนายสินทรัพย - - 59 - 59 
คาตัดจําหนาย (974) (2,804) (42,098) 25,599 (20,277) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 5,191 18,746 1,601,553 (424,175) 1,201,315 

 
8 เงินกูยืมระยะยาว 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 
พ.ศ. 2548 
พันบาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 
พันบาท 

30 กันยายน 
พ.ศ. 2548 
พันบาท 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 
พันบาท 

     
เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป     

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 485,900 263,250 54,040 - 

     
เงินกูยืมระยะยาว     

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 1,072,681 1,490,449 292,000 469,440 

เงินกูยืมอื่น 1,200,200 1,274,900 - - 

 2,272,881 2,765,349 292,000 469,440 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 2,758,781 3,028,599 346,040 469,440 

     



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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8 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยมืระยะยาว สามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
ครบกําหนดภายใน 1 ป 485,900 263,250 54,040 - 
ครบกําหนดภายในระหวาง  2 - 5 ป 1,072,681 1,443,449 292,000 469,440 
ครบกําหนดเกินกวา 5 ป 1,200,200 1,321,900 - - 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 2,758,781 3,028,599 346,040 469,440 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหดังน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 
 พันบาท พันบาท 

   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2548   
ราคาตามบัญชีตนงวด 3,028,599 469,440 
การกูเพิ่ม 1,076,600 976,600 
จายชําระเงินกู (1,347,040) (1,100,000) 
ตนทุนในการจัดหาเงินกูยืมระยะยาว 622 - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 2,758,781 346,040 

 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินในงบการเงินรวมจํานวน 1,559 ลานบาท ประกอบดวย 

 
ก) เงินกูยืมของบริษัทประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 292 ลานบาท และจํานวน 54 ลานบาท เงินกูยืมสวนแรกคิดดอกเบ้ียใน

อัตราเงินฝากประจํา 12 เดือนบวกอัตรารอยละคงท่ีตอปและมีกําหนดชําระคืนในป พ.ศ. 2552 บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไข               
ที่สําคัญบางประการที่กําหนดไวตลอดอายุสัญญาเงินกู เงินกูยืมอีกสวนหนึ่งจํานวน 54 ลานบาท คิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละคงท่ีตอป  
และมีกําหนดชําระคืนในป พ.ศ. 2549 บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไวตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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8 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 
 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (ตอ) 
 
ข) เงินกูยืมของบริษัทยอยสองแหงคงเหลือจํานวน 748 ลานบาท ค้ําประกันโดยการจดจํานองท่ีดินและสิทธิการเชาท่ีดิน รวมท้ัง              

สิ่งปลูกสราง เคร่ืองจักรและอุปกรณของบริษัทยอยสองแหง (หมายเหตุ 6) เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละคงที่ตอปในป 
พ.ศ. 2547 ถึงป พ.ศ. 2548 และในอัตรา MLR ลบอัตรารอยละคงท่ี และ MLR ตอป เร่ิมต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549  เงินกูยืม       
ดังกลาวมีกําหนดชําระคืนในระหวางป พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552 

 
ค) เงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหน่ึงประเภทไมมีหลักประกันจํานวน 92 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตรารอยละคงท่ีตอป    

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

 
ง) เงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหนึ่งประเภทไมมีหลักประกันจํานวน 165 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ใน 3 ปแรก และอัตราลอยตัว

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

 
จ) เงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหนึ่งประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 98 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและมีกําหนดชําระเงิน

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

 
ฉ) เงินกูยืมของบริษัทยอยแหงหน่ึงประเภทไมมีหลักประกันจํานวน 110 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีและมีกําหนดชําระเงินคืน     

ภายใน ป พ.ศ. 2549 
 
เงินกูยืมอื่น 
 
เงินกูยืมอื่นจํานวน 1,200 ลานบาท เปนเงินกูยืมโดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสองแหง 

 
ก) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 750 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และประเภท ข ในกองทุนรวมบริหาร               

สินทรัพยไทย ซึ่งถือโดยธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละคงท่ีและอัตรา
รอยละ MLR ลบดวยอัตรารอยละคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป 

 
 กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัทท่ีมี   

มูลคาทางบัญชีจํานวน 1,127 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกัน 
 
ข) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 450 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ซึ่งถือ

โดยธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละ MLR ลบดวยอัตรา รอยละคงที่
ตามท่ีระบุในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป  

 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัทท่ี

มีมูลคาทางบัญชีจํานวน 331 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกัน 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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9 หุนกู 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 
 พันบาท พันบาท 

   
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 212,500 212,500 
หุนกูระยะยาวถึงกําหนดนานกวาหนึ่งป 3,556,250 2,668,750 

รวมหุนกู 3,768,750 2,881,250 

 
การเปล่ียนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหดังน้ี 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบรษัิท 
 พันบาท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2548  
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 2,881,250 
ออกหุนกูเพิ่ม 1,100,000 
จายชําระเงินกู (212,500) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 3,768,750 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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9 หุนกู (ตอ) 
 

 หุนกูประกอบดวย 
 

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

 

ข) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท ออกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 มีอัตราดอกเบี้ย        
รอยละคงท่ีตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2553  

 

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

 

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

 

ที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2548 ไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 5,000 
ลานบาท โดยเปนหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดมีหลักประกันและ/หรือไมมีหลักประกันระยะยาว (ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีออก) และ
มีอายุไมเกิน 10 ป เพื่อชําระคืนเงินกูยืมของบริษัททั้งระยะส้ันและ/หรือระยะยาวและเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่  30 กันยายน        
พ.ศ. 2548 บริษัทไดออกและเสนอขายหุนกูแลวจํานวน 1,100 ลานบาท 

 

คณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหน่ึงไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูเพิ่มเติม โดยเปนหุนกูไมสามารถแปลงสภาพและไมควบ      
ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท และมีอายุไมเกิน 6 ป อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 บริษัทยอยดังกลาว
ยังไมไดเสนอขายหุนกูดังกลาว 

 

ราคาตามบัญชีของหุนกูระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคา
ยุติธรรม 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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10 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

 
 งบการเงินรวม 

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

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
   วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2548 

      

ยอดคงเหลือตนงวด 2,413,258 63,520 2,413,258 63,520 487,212 2,963,990 
โอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่       
   หมดอายุไปสวนเกินมูลคาหุน - - - - 19,711 19,711 
หุนปนผล (หมายเหตุ 14) 242,488 - 242,488 - - 242,488 
การออกหุน 12,504 - 12,504 - 7,153 19,657 

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,668,250 63,520 2,668,250 63,520 514,076 3,245,846 

 
 งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

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

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
   วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2548 

      

ยอคงเหลือตนงวด 2,413,258 63,520 2,413,258 63,520 481,270 2,958,048 
โอนใบสําคัญแสดงสิทธิที่       
   หมดอายุไปสวนเกินมูลคาหุน - - - - 19,711 19,711 
หุนปนผล (หมายเหตุ 14) 242,488 - 242,488 - - 242,488 
การออกหุน 12,504 - 12,504 - 7,153 19,657 

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,668,250 63,520 2,668,250 63,520 508,134 3,239,904 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 หุนจดทะเบียนทั้งหมดไดแกหุนสามัญ 3,097.9 ลานหุน และหุนบุริมสิทธิ 200 ลานหุน ซึ่งมีมูลคาหุนละ 1 บาท              
โดยมีหุนสามัญ จํานวน 2,668,249,669 หุน และหุนบุริมสิทธิจํานวน 63,520,000 หุนที่ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 บริษัทยังไมไดบันทึกเงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธิ จํานวน 6.9 ลานบาท เปนหนี้สินในงบการเงิน  
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10 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน (ตอ) 

 
 จากการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2548 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเร่ืองตางๆ ดังตอไปน้ี 

 
10.1 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,765.4 ลานบาท เปน 2,628.9 ลานบาท โดยการยกเลิกหุนบุริมสิทธิจดทะเบียนที่ยังไมได

ออกจําหนายจํานวน 136,480,000 หุน โดยมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  
 
10.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 2,628.9 ลานบาท เปน 3,297.9 ลานบาท โดยแบงเปนหุนสามัญ 3,097.9 ลานหุน ในมูลคา              

ที่ตราไวหุนละ 1 บาท และหุนบุริมสิทธิ 200 ลานหุน ในมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และการพิจารณาจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังน้ี 
 

- หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ กลุม ข. จํานวน 136,480,000 หุน เพื่อเสนอขายแกบุคคลในวงจํากัด และ/หรือ ผูลงทุนประเภทสถาบัน 
หรือผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในราคาเสนอขายสูง
กวาราคาตลาด ณ วันทําการท่ี 3 ยอนหลังกอนวันที่เสนอขาย 

 
- หุนสามัญจํานวน 242,969,098 หุน เพื่อจัดสรรสําหรับจายเงินปนผลในรูปหุนสามัญ 
 
- หุนสามัญจํานวน 287,695,792 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทที่ไดจัดสรรใหแก     

ผูถือหุนสามัญตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11.2  
 
- หุนสามัญจํานวน 1,785,320 หุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทที่ไดจัดสรรใหแก

กรรมการและพนักงานตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11.1 
 
11 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 
11.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 

 
บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่ออกใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยโดยไมคิดมูลคา
เปนจํานวน 5,000,000 หนวย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ไดมีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวแลวจํานวน 3,702,056 
หนวย ซึ่งในจํานวนน้ีเปนการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2548 จํานวน 
1,015,910 หนวย คิดเปนเงินลงทุนทั้งส้ิน 19,656,339 บาท และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิจํานวน 1,297,944 หนวย  
 
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ไดมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ
ของบริษัทเพื่อจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยอีก จํานวน 123,800,000 หุน โดยไมคิดมูลคา 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน ในราคา 2.98 บาท และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป นับจากวันที่ไดออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังแรก อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 บริษัทอยูระหวางการขออนุมัติการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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11 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (ตอ) 
 

11.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม  
 
เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2548 ที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท ไดมีมติใหบริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทจํานวนไมเกิน 287,695,792 หนวยใหแกผูถือหุนสามัญเดิมในอัตราสวน 10 หุนสามัญ ตอใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวย โดยไมคิดมูลคา ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุนในราคาไมเกิน 6 บาท และใบสําคัญแสดง
สิทธิมีอายุ 24 เดือนนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 บริษัทอยูระหวางการขออนุมัติการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 

11.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีออกโดยบริษัทยอย 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท MFG และ/หรือบริษัทยอย 
 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2545 ที่ประชุมคณะกรรมการไดเสนอใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 1.6 ลานหนวย ใหแกกรรมการ
และพนักงานของบริษัท MFG และ/หรือบริษัทยอยโดยไมคิดมูลคา  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุนในราคา 
หุนละ 10 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิมีกําหนดอายุระยะเวลาการใชสิทธิจนถึงป พ.ศ. 2550 มติดังกลาวไดมีการอนุมัติในท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2545 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 มีการจัดสรรสิทธิดังกลาวท้ังส้ินจํานวน 
420,000 หนวย โดยสิทธิจํานวน 126,000 หนวย สามารถเร่ิมใชไดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 สวนอีก 126,000 หนวย สามารถเร่ิม
ใชไดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 และสวนที่เหลือสามารถเร่ิมใชสิทธิไดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2548 ไดมีผูใชสิทธิแลว จํานวน 385,000 หนวย ซึ่งจํานวนน้ีไดรวมการใชสิทธิในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2548 จํานวน 148,000 หุน คิดเปนจํานวนเงิน 1,480,000 บาท 

 
12 กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักท่ีชําระแลวและ
ออกจําหนายอยูในระหวางงวด 
 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียไดปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลดโดยถือวาหุนสามัญ             
เทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด บริษัทและบริษัทยอยมีหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ (หมายเหตุ 10) และใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(หมายเหตุ 11) 
 
ในการคํานวณจํานวนหุนสามัญที่เพิ่มขึ้นหากมีการใชสิทธิ บริษัทคํานวณวาหากนําเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิจากใบสําคัญแสดงสิทธิ           
ที่เหลืออยูดังกลาวมาซ้ือหุนสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉล่ียของงวดแลวจะมีหุนสามัญเพิ่มขึ้นอีกเทาใด แลวนําจํานวนหุนสามัญสวนเพิ่ม
ดังกลาวมารวมกับหุนสามัญที่มีอยู ทั้งน้ีไมมีการปรับปรุงใดๆ ในงบกําไรขาดทุน 
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12 กําไรตอหุน (ตอ) 
 

ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กลุมบริษัทคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักภายใตขอสมมติที่มีการแปลงสภาพหุนสามัญปรับลด
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 มีจํานวน 68,896,346 หุน และ 67,933,608 หุน ตามลําดับ (วันท่ี 30 กันยายน 
พ. ศ. 2547 : จํานวน 110,520,888 หุน และ 110,925,493 หุน ตามลําดับ) 
 

กําไรตอหุนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 ไดแสดงภายหลังการปรับปรุงใหมเพื่อสะทอนถึงการใหหุน
ปนผลแกผูถือหุนของบริษัทในระหวางไตรมาสท่ี 2 ป พ.ศ. 2548 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 
 พันหุน พันหุน พันหุน พันหุน 

  ปรับปรุงใหม  ปรับปรุงใหม 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก     
   ที่ใชคํานวณกําไรตอหุน 2,667,802 2,588,401 2,665,091 2,555,826 
ปรับปรุงสําหรับหุนสามัญที่ถือ     

   โดยบริษัทยอย (166,798) (166,798) (166,798) (166,798) 

     
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก     

   ที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน - สุทธิ 2,501,004 2,421,603 2,498,293 2,389,028 

     
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด     
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 5,376 47,001 4,414 47,405 

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

หุนสามัญเทียบเทาปรับลด 68,896 110,521 67,934 110,925 

     
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก     

   ที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 2,569,900 2,532,124 2,566,227 2,499,953 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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12 กําไรตอหุน (ตอ) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2547 

  ปรับปรุงใหม  ปรับปรุงใหม 

     
กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 240,153 160,266 677,332 405,707 

หัก  เงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธิ (พันบาท) (2,302) (2,302) (6,905) (11,005) 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุน (พันบาท) 237,851 157,964 670,427 394,702 

     

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.10 0.07 0.27 0.17 

     
กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 240,153 160,266 677,332 405,707 

หัก  เงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธิ (พันบาท) - - - - 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุน (พันบาท) 240,153 160,266 677,332 405,707 

     

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 0.09 0.06 0.26 0.16 

 
13 การค้ําประกัน 
 

กลุมบริษัทไดใหหนังสือค้ําประกันตอไปน้ีในการดําเนินธุรกิจปกติ 
 

 30 กันยายน พ.ศ. 2548 

  
ลานบาท 

ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ 

 
ลานหยวน 

หนังสือค้ําประกันที่กลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงินเพื่อค้ําประกัน    
   สินเชือ่ของกลุมบริษัท  733.3 2.6 20.0 

 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

  
ลานบาท 

ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ 

 
ลานหยวน 

หนังสือค้ําประกันที่กลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงินเพื่อค้ําประกัน    
   สินเชือ่ของกลุมบริษัท  687.3 2.6 10.0 

 
 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” )  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทแบบยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2547 
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14 เงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย 
 
 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทเม่ือวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2548 ไดอนุมัติใหจัดสรรกําไรประจําป พ.ศ. 2547 เปนสํารอง

ตามกฎหมายจํานวน 35.6 ลานบาท และอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลกําไรของป พ.ศ. 2547 ใหแกผูถือหุนดังน้ี 
 
14.1 การจายเงินปนผลในรูปเงินสดใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 0.12 บาท และผูถือหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพในอัตราคงท่ีตลอดอายุ

ของหุนบุริมสิทธิรอยละ 3.75 ของราคาเสนอขาย รวมเปนเงินปนผลท้ังส้ิน 300.2 ลานบาท  
14.2 การจายเงินปนผลในรูปของหุนสามัญใหแกผูถือหุนสามัญในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล ในราคาหุนละ 1 บาท รวมเปนเงินปนผล

ทั้งส้ิน 242.5 ลานบาท    
 
 เงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เงินปนผลและหุนปนผลรวมถึงท่ีจายใหแกผูถือหุนท่ีเปนบริษัท

ยอยแหงหน่ึงของบริษัทจํานวน 18.2 ลานบาท และ 15.2 ลานหุนตามลําดับ เงินปนผลจํานวนน้ีไดถูกรวมกลับเขาในบัญชีกําไรสะสมรวมและ
บัญชีกําไรสะสมของบริษัท 

 
15 การขอถอนหุนของบริษัทยอยออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 12/2547 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ไดมีมติให           
ขอถอนหุนของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) ออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย         
มติดังกลาวไดมีการอนุมัติในท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2547 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2547 โดย บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด 
(มหาชน) ไดดําเนินการครบถวนตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียน       
พ.ศ. 2542 แลว คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหเพิกถอนหุนสามัญของบริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) 
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ต้ังแตวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 
 

 



 

 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ “บริษัท รอยัลการเดน รีซอรท จํากัด (มหาชน)” ) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
 
วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2548 



 

 

 


