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1 นโยบายการบัญชี 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติ 
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก (คือ งบดุล งบกําไรขาดทุน 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด) ไดจัดทําใหเปนรูปแบบที่สมบูรณตามประกาศคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สวนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลจัดทําเปนแบบยอใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีไทย
ฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล และไดเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทย ในกรณีที่มี          
เนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความแตกตางกัน ใหใชงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 
ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล นโยบายการบัญชีที่ใชเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับ 
งวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ยกเวนที่กลาวในเร่ืองการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทยซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2551 
และในหมายเหตุขอ 2 
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทยซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2551 
 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับใหมและมาตรฐานการบัญชีไทยที่มีการปรับปรุงโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังตอไปน้ีมีผลบังคับใชกับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 และเก่ียวของกับกลุมบริษัท 
 
มาตรฐานการบัญชีไทยท่ีมีการปรับปรุง 
 

 มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 25 เร่ือง งบกระแสเงินสด 
 มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 29 เร่ือง สัญญาเชา 
 มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 31 เร่ือง สินคาคงเหลือ 
 มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 33 เร่ือง ตนทุนการกูยืม 
 มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 35 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
 มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 39 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
 มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 
 มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 43 เร่ือง การรวมธุรกิจ 
 มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 49 เร่ือง สัญญากอสราง 

 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับใหม 

 
 มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 51 เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 
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1 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทยซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2551 (ตอ) 
 
มาตรฐานการบัญชีไทยท่ีมีการปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับใหมไมมีผลกระทบอยางสาระสําคัญตองบการเงินที่แสดง เวนแต 
 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 35 (ปรับปรุงใหม) ซึ่งมีผลตอการนําเสนองบการเงินในสวนของผูถือหุนสวนนอย และการเปดเผยขอมูลอื่น 
ตามท่ีไดกลาวไวในหมายเหตุขอ 1.1 และ 1.2 
 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 43 (ปรับปรุงใหม) ซึ่งกําหนดใหสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใชงานไมจํากัดตองมีการทดสอบการดอยคา
เปนประจําทุกป และไมอนุญาตใหตัดจําหนาย การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีโดยไมมีการปรับยอนหลังกับงบการเงินปกอน กลุมบริษัท
ไดหยุดการตัดจําหนายคาความนิยมต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 นอกจากน้ันกลุมบริษัทตองประเมินการวัดมูลคาสินทรัพย หน้ีสิน และ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อใหมที่เก่ียวของกันกับคาความนิยมติดลบและตองรับรูสวนเกินที่คงเหลือจากการประเมินใหมดังกลาว
ในกําไรหรือขาดทุนทันที ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีไดกลาวไวในหมายเหตุขอ 2.2 และ 2.3  
 
รายจายที่เกิดขึ้นเปนคร้ังคราวในระหวางงวดปบัญชีจะรับรูเปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชีโดยใชเกณฑเดียวกับการรับรูรายจายเปน     
คาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 
 
คาใชจายภาษีเงินไดจะใชวิธีประมาณการอยางดีที่สุดโดยใชอัตราภาษีเงินไดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่คาดวาจะเกิดขึ้นในรอบปบัญชี 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินของรอบปบัญชี พ.ศ. 2550 
 
ขอมูลที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงเพื่อใหเปรียบเทียบไดกับการแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงไปในงวดปจจุบัน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
 

1.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 
 

การประมาณการ ขอสมมติฐาน  และการใชดุลยพินิจไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่องและอยูบนพื้นฐานของประสบการณ 
ในอดีตและปจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะน้ัน 

 

1.1.1 การดอยคาของคาความนิยม 
 

ในแตละป กลุมบริษัทจะมีการทดสอบคาความนิยมวาเกิดผลกระทบจากการดอยคาหรือไม จํานวนเงินที่คาดวาจะไดรับคืน
จากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดจะพิจารณาจากการคํานวณมูลคาท่ีใชงาน ซึ่งเกิดจากการประมาณการของผูบริหาร 
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1 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

1.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ (ตอ) 
 

1.1.2 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 
 

ฝายบริหารเปนผูประมาณการอายุการใชงานและมูลคาซากสําหรับอาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนของกลุม
บริษัท โดยฝายบริหารจะมีการทบทวนคาเส่ือมราคาเม่ืออายุการใชงานและมูลคาซากมีความแตกตางไปจากการประมาณการ 
ในงวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือเลิกใช 

 

1.2 การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 
 
วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของกลุม
บริษัทเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมบริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแกผูถือหุน  
การออกหุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้ 

 
2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 
2.1 การเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดมีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และฉบับที่ 45 เร่ือง เงนิลงทุนในบริษัทรวม โดยกําหนดใหเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนสําหรับ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีแสดงไวในงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยตามวิธีราคาทุน รายไดจากเงินลงทุนจะรับรูเมื่อมีการ
ประกาศจายเงินปนผล การปรับปรุงดังกลาวมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกลาวมีผลกระทบตอรายการในงบการเงินเฉพาะบริษัทเทาน้ัน และไมมีผลกระทบตอการจัดทํางบการเงินรวม 
 
อนึ่ง ผูบริหารของบริษัทไดเคยตัดสินใจใชวิธีปรับปรุงงบการเงินไปขางหนาสําหรับงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550  
เน่ืองจากขอจํากัดในเง่ือนไขของการออกหุนกูของบริษัท อยางไรก็ตามในไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2550 บริษัทไดไถถอนคืนหุนกูบางสวน 
และขอจํากัดในเง่ือนไขของการออกหุนกูดังกลาวขางตนไดรับการผอนปรนโดยผูถือหุนกูสวนใหญ  ดังน้ันผูบริหารของบริษัทจึงได
ตัดสินใจใชวิธีการปรับปรุงงบการเงินแบบยอนหลังสําหรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป 
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2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.1 การเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 
 

ดังน้ันงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ไดถูกปรับปรุงแบบยอนหลังเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบโดยมีผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
ดังตอไปน้ี 

 
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 

พ.ศ. 2550 
 พันบาท 

งบดุล  
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมลดลง (2,618,708) 
สวนไดเสียทีเ่กินเงนิลงทุนในบริษัทยอยลดลง (59,842) 
สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายลดลง (245,921) 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินเพิ่มขึ้น 12,656 
ยอดกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกมาลดลง (2,406,029) 
ยอดกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรคงเหลือลดลง (2,216,265) 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญลดลง (19,711) 
หุนของบริษัทที่ถือโดยบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 15,164 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่ออกโดยบริษัทยอยที่หมดอายุแลวลดลง (104,789) 

 
 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเกาเดือน 
 สิ้นสุดวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี 
 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2550 
 พันบาท พันบาท 

งบกําไรขาดทุน   
เงินปนผลรับเพิ่มขึน้ 136,146 189,764 
กําไรกอนหักภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น 136,146 189,764 
กําไรสุทธิสําหรับงวดเพิ่มขึ้น 136,146 189,764 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.2 การหยุดตัดจําหนายคาความนิยม 

 
ตามหมายเหตุขอ 1 จากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 43 (ปรับปรุงใหม) ซึ่งไมอนุญาตใหตัดจําหนายสินทรัพยไมมี
ตัวตนที่มีอายุการใชงานไมจํากัด แตกําหนดใหตองมีการทดสอบการดอยคาเปนประจําทุกป การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีนี้ไมมี
การปรับยอนหลังกับงบการเงินงวดกอน ดังน้ันกลุมบริษัทไดหยุดการตัดจําหนายคาความนิยมต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป 
จึงไมมีการรับรูคาใชจายจากการตัดจําหนายคาความนิยมในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2551 (สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 : 17.8 ลานบาท และสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2550 : 53.3 ลานบาท) 
 

2.3 การหยุดตัดจําหนายและปรับปรุงคาความนิยมติดลบ 
 

ตามหมายเหตุขอ 1 จากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 43 (ปรับปรุงใหม) ซึ่งไมอนุญาตใหตัดจําหนายสินทรัพยที่ไมมีตัวตน
ที่มีอายุการใชงานไมจํากัด และกลุมบริษัทตองประเมินการวัดมูลคาสินทรัพย หนี้สิน และหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อใหม 
ที่เก่ียวของกับคาความนิยมติดลบ และตองรับรูสวนเกินที่คงเหลือจากการประเมินใหมดังกลาวในงบกําไรขาดทุนทันที ดังน้ันกลุม
บริษัทไดหยุดการตัดจําหนายคาความนิยมติดลบต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป จึงไมมีการรับรูรายไดจากการตัดจําหนาย 
คาความนิยมติดลบในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 (สําหรับงวด 
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 : 8.6 ลานบาท และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 : 25.7 ลานบาท) 
และปรับปรุงยอดยกมาคาความนิยมติดลบ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 จํานวน 351.8 ลานบาท กับยอดกําไรสะสมยกมา ณ วันท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2551 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

19 

 
3 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 
กลุมบริษัทและบริษัทดําเนินธุรกิจสวนใหญในประเทศไทยในหลายธุรกิจ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของงบการเงินรวม มีดังตอไปนี้  
 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (ลานบาท) 

  ธุรกิจใหเชา   ธุรกิจขายอาหาร   ธุรกิจลงทุน รายการ  
 ธุรกิจโรงแรม ศูนยการคา ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจสปา และเครื่องดื่ม ธุรกิจการจัดการ ธุรกิจพัฒนาที่ดิน ในบริษทัอื่น ระหวางกัน รวม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
                     

รายได 4,126 3,828 403 375 85 79 273 287 6,162 4,926 706 504 591 113 - - (480) (332) 11,866 9,780 

กําไรขั้นตน 2,772 2,561 306 281 52 46 101 118 3,945 3,163 706 504 257 45 - - (343) (230) 7,796 6,488 

คาเสื่อมราคาและ                     
   คาตัดจําหนาย                   (1,005) (988) 

กําไรหลังหักคาเสื่อมราคา                     
   และคาตัดจําหนาย                   6,791 5,500 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 สวนงานที่ดําเนินงานอยูในตางประเทศยังไมมีสาระสําคัญตองบการเงินรวม ดังนั้นบริษัทจึงยังไมไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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4 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

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

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



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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4 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

รายการคาท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 สามารถสรุปไดดังน้ี 
 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายไดจากการขาย     
บริษัทรวม 38,857 28,662 - - 
     

รายไดจากการขายในธุรกิจพัฒนา 
   อสังหาริมทรัพย     
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 15,000 113,000 - - 
     

รายไดคาเชา     
บริษัทยอย - - 33,337 32,499 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 13,491 12,941 - - 

รวมรายไดคาเชา 13,491 12,941 33,337 32,499 
     

ดอกเบ้ียรับ     
บริษัทยอย - - 277,372 195,198 
บริษัทรวม 13,499 27,198 - 524 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 100 153 - - 

รวมดอกเบ้ียรับ 13,599 27,351 277,372 195,722 
     

รายไดคาบริการจัดการ     
บริษัทยอย - - 125,606 115,568 
บริษัทรวม 81,361 52,941 1,122 450 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 38,054 9,433 1,728 2,484 

รวมรายไดคาบริการจัดการ 119,415 62,374 128,456 118,502 
     

รายไดจากการใหสทิธิแฟรนชายส     
บริษัทรวม 1,362 - - - 
     

เงินปนผลรับ     
บริษัทยอย - - 238,925 194,914 
บริษัทรวม - - 105,000 220,000 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 6,296 6,296 36,227 32,265 

รวมเงินปนผลรับ 6,296 6,296 380,152 447,179 
     

รายไดอื่น     
บริษัทยอย - - 11,907 14,155 
บริษัทรวม 8,119 - 7,452 - 

รวมรายไดอื่น 8,119 - 19,359 14,155 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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4 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ซื้อสินคา     

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 466 316 - - 

     
คาเชา     
บริษัทยอย - - 17,142 15,555 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 12,752 11,970 - - 

รวมคาเชา 12,752 11,970 17,142 15,555 

     
ดอกเบ้ียจาย     
บริษัทยอย - - 17,139 20,361 

บริษัทรวม - 1,339 - 1,339 

รวมดอกเบ้ียจาย - 1,339 17,139 21,700 

     
คาบริการจัดการจาย     
บริษัทยอย - - 22,292 18,249 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 4,988 31,877 - - 

รวมคาบริการจัดการจาย 4,988 31,877 22,292 18,249 

     
คาใชจายอื่น     

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 9,357 10,120 8,669 9,139 

     
คาลิขสิทธิ์ในการใชเครื่องหมายการคา     

บริษัทยอย - - 539 574 

     

คาตอบแทนกรรมการ 6,755 4,900 5,125 3,110 

 
คาตอบแทนกรรมการเปนเบี้ยประชุมท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทตามขอกําหนดของมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด          
คาตอบแทนดังกลาวเปนผลประโยชนที่จายใหกรรมการตามท่ีไดรับอนุมัติจากผูถือหุนในท่ีประชุมสามัญประจําป (โดยไมรวมเงินเดือนและ
ผลประโยชนที่เก่ียวของอื่น ๆ ที่จายใหแกกรรมการบริหาร) 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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4 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ยอดคงคางของรายการลูกหนี้ เจาหน้ี เงินทดรอง และเงินใหกูยืมแก/จาก
กิจการท่ีเก่ียวของกัน สรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย - - 586,671 423,061 
บริษัทรวม 33,742 92,874 3,349 292 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 2,390 5,914 53 437 

รวมลูกหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน  36,132 98,788 590,073 423,790 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย - - 6,360,239 4,782,104 
บริษัทรวม 397,085 488,313 - - 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 2,722 2,696 - - 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 399,807 491,009 6,360,239 4,782,104 

     
เจาหน้ีและเงินทดรองจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย  - - 42,430 38,103 
บริษัทรวม 686 3,038 - - 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 1,104 5,091 297 - 

รวมเจาหน้ีและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 1,790 8,129 42,727 38,103 

     
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน     

บริษัทยอย - - 866,172 1,416,394 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

บริษัทยอย - - 5,919,317 6,256,471 

บริษัทรวม 1,207,582 240,399 24,285 24,285 

รวมเงินลงทุน  1,207,582 240,399 5,943,602 6,280,756 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท 
  

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551  
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 6,256,471 
ลงทุนเพิ่มระหวางป 10,540 
การรับโอนกิจการท้ังหมดจากบริษัทยอย (หมายเหตุ 17) 12 
การลดทุนของบริษัทยอย (315,018) 

การจัดสรรคืนทุนของหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (32,688) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 5,919,317 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 
 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดเปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยและหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 

บริษัทยอยที่รวมอยูในงบการเงินรวมไดแก 
 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 
  จัดต้ังขึ้น 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
     

บริษัท เจาพระยา รซีอรท จํากัด โรงแรมและศูนยการคา ประเทศไทย 81.24 81.24 
บริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 45.30(1) 45.30(1) 
บริษัท สมุยรีซอรท แอนด สปา จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด ศูนยการคา ประเทศไทย 100 100 
บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ธุรกิจบันเทิง ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ธุรกิจสปา ประเทศไทย 51(2) 51(2) 
บริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด บริหารโรงแรม ประเทศไทย 100 100 
R.G.E. (HKG) Limited บริหารงาน ประเทศฮองกง 100 100 
RGR International Limited บริหารงาน หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 100 
M&H Management Limited บริหารงาน ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส 100 100 
Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศมาเลเซีย 100 100 
Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมาเลเซีย 100 100 
บริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด  ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 99.72 99.67 
   (มหาชน) (“MFG”)     
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) โรงแรม ประเทศไทย 54.28(3) 54.28(3) 
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรต้ี ฟนด ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 99.90 99.90 
กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 100 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ลงทุนในอสังหาริมทรัพย    ประเทศไทย 99.86(4) 99.86(4) 
บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมุย บีช เรสซเิดนท จํากัด ขายอสงัหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โคโค ปาลม โฮเต็ล แอนด รีสอรท จาํกัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัทโกโก รีครีเอช่ัน จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โกโก เรสซิเด็นซ จํากัด ขายอสงัหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จาํกัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ภูเก็ต บีช เรสซิเดนท จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เจาพระยา รซีอรท แอนด เรสซิเดนท จํากัด โรงแรมและ ประเทศไทย 100 - 
 ขายอสังหาริมทรัพย    
บริษัท ไมฝาด บีช  รซีอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 - 

 

(1) สัดสวนการถือหุนรอยละ 45.30 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด อีกรอยละ 25.74 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย  
(2) สัดสวนการถือหุนรอยละ 51 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด อีกรอยละ 49 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 
(3) สัดสวนการถือหุนรอยละ 54.28 เปนการถือหุนทางตรงในบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) อีกรอยละ 44.58 เปนการถือหุนทางออมผาน 

บริษัทยอย 
(4) สัดสวนการถือหุนรอยละ 99.86 เปนการถือหุนทางตรงในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี อีกรอยละ 0.14 เปนการถือหุนทางออมผานบริษัทยอย 

ทุนชําระแลวของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี เปนทุนของหนวยลงทุนประเภท ข และประเภท ค 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

บริษัทภายใตบริษัทยอยที่รวมในการจัดทํางบการเงินรวม มีดังตอไปน้ี 
 

   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 

  จัดต้ังขึ้น 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

     

บริษัทยอยของ MFG     
บริษัท สเวนเซนส (ไทย) จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร ชีส จํากัด ผลิตและขายเนย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด ผลิตและขายไอศครีม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร ดีคิว จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท อาร.จี.อาร.ฟูด เซอรวิส จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส จํากัด ใหบริการดานอาหาร ประเทศไทย 51 51 
 และอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ    
บริษัท เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 95 95 
International Franchise Holding (Labuan) Limited เจาของลิขสิทธิ์ ประเทศมาเลเซีย 100 100 
บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอส.แอล.อาร.ที จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
Primacy Investment Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส 100 100 
บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 - 
     
บริษัทยอยของ International Franchise Holding (Labuan) Limited     
Franchise Investment Corporation of Asia Ltd. เจาของลิขสิทธิ์ หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 100 
Beijing LeJazz Food & Beverage Co., Ltd. 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 - 

   
บริษัทยอยของ Delicious Food Holding (Singapore) Pte Ltd.    
Delicious Food Holding (Australia) Pte Ltd. ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
   
บริษัทยอยของบริษัท หัวหิน รีซอรท จํากัด     
บริษัท หัวหิน วิลเลจ จํากัด  โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท บานโบราณเชียงราย จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
   
บริษัทยอยของบริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด     
บริษัท เอ็ม สปา เวนเจอร จํากัด  ธุรกิจสปา หมูเกาะบริติชเวอรจิน 100 100 
M Spa Enterprise Management (Shianghai) Limited ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  ประชาชนจีน   



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 

  จัดต้ังขึ้น 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

     

บริษัทยอยของบริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด     
Hospitality Investment International Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน หมูเกาะบริติชเวอรจิน 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) บริหารโรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 93.3 93.3 
   
บริษัทยอยของบริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)     
บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนซ จํากัด โรงแรมและ 

ขายอสังหาริมทรัพย 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัทยอยของ ThaiExpress Concepts Pte Ltd.     

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

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ประกอบดวย 
 
การลงทุนในบริษัท ThaiExpress Concepts Pte Ltd. 
 
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ThaiExpress Concepts Pte Ltd. (“ThaiExpress”) 
จํานวน 210,000 หุน คิดเปนรอยละ 70 ของทุนที่ชําระแลวของ ThaiExpress โดยมีเงื่อนไขที่สําคัญดังน้ี 
- กลุมบริษัทชําระมูลคาการลงทุนในเบ้ืองตนจํานวน 952.3 ลานบาท 
- กลุมบริษัทจะชําระเงินลงทุนสวนเพิ่มในแตละปของ 3 ปขางหนาหากผลการดําเนินงานเปนไปตามสูตรการคํานวณซ่ึงมีผลใหเงิน

ลงทุนมีมูลคาเพิ่มขึ้น ทั้งน้ี การจายเงินลงทุนสวนเพิ่มจะขึ้นอยูกับความสามารถในการปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับผล
ประกอบการของ ThaiExpress ในแตละป   กลุมบริษัทไดทําการประเมินเงินลงทุนสวนเพิ่มน้ีโดยพิจารณาจากความสามารถใน
การดําเนินงานของ ThaiExpress ณ วันเร่ิมแรกท่ีเขาลงทุน โดยคาดวาเงินลงทุนสวนเพิ่มจะเปนจํานวนเงินไมเกิน 938.3 ลาน
บาท 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

การลงทุนในบริษัท ThaiExpress Concepts Pte Ltd. (ตอ) 
 

ในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไดบันทึกประมาณการหนี้สินสําหรับการชําระเงินสวนเพิ่มใน 3 ปขางหนาสําหรับเงินลงทุนใน
บริษัท ThaiExpress จํานวน 938.3 ลานบาท โดยรวมกับมูลคาเงินลงทุนในเบ้ืองตน และมีผลใหมีคาความนิยมในการลงทุนเกิดขึ้นจํานวน
ประมาณ 1,774.7 ลานบาท 
 

จากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท ThaiExpress สําหรับงวดต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 
และประมาณการผลการดําเนินงานท่ีปรับปรุงใหมภายหลังจากวันที่กลุมบริษัทลงทุนมีความแตกตางจากประมาณการผลการ
ดําเนินงานท่ีกลุมบริษัทใชประกอบการพิจารณาลงทุนในบริษัท ThaiExpress อยางมีสาระสําคัญ ซึ่งมีผลใหกลุมบริษัทอาจชําระเงินลงทุน
สวนเพิ่มตางไปจากประมาณการหนี้สินที่เคยบันทึกไวในไตรมาสกอน     ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไมสามารถ
ประมาณการหนี้สินไดอยางนาเช่ือถือ ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงไดกลับรายการประมาณการหนี้สินที่เคยบันทึกไวในไตรมาสท่ี 2 มีผลให
กลุมบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัท ThaiExpress จํานวน 952.3 ลานบาท และคาความนิยมจากการลงทุนจํานวน 836.4 ลานบาท 

 

รายละเอียดของการลงทุนมีดังน้ี 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2551 

 พันบาท 
  

ราคาท่ีตกลงซื้อขายเงินลงทุน 952,335 
มูลคาตามบัญชีสุทธิที่ไดรับมา (115,911) 

คาความนิยม  836,424 

  
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุน 952,335 
หัก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในบริษัทที่ลงทุน (84,007) 

กระแสเงินสดจายในการซื้อเงินลงทุน - สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท่ีไดมา 868,328 
 

ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียรอยละ 70 ของสินทรัพยและหนี้สินที่ไดมาจากการซื้อเงินลงทุนใน ThaiExpress 
มีดังน้ี 
 พันบาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 84,007 
สินคาคงเหลือ 6,124 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 13,139 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 91,138 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 104,951 
เจาหนี้การคา (78,525) 
หนี้สินอื่น ๆ  (55,247) 

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิ 165,587 
  

สวนไดเสียที่ไดรับมา รอยละ 70 
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับมาสุทธิ (พันบาท) 115,911 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

การลงทุนในบริษัท ThaiExpress Concepts Pte Ltd. (ตอ) 
 

สินทรัพยสุทธิที่ไดจากการซื้อเงินลงทุนใน ThaiExpress ที่แสดงไวในขางตนเปนราคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน กลุมบริษัท
อยูระหวางการคํานวณหามูลคายุติธรรมสุทธิของที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยสินทรัพยอื่นๆ ของ ThaiExpress มีมูลคายุติธรรม 
ใกลเคียงกับราคาตามบัญชี ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีสุทธิดังกลาวขางตนกับมูลคายุติธรรมสุทธิจะนําไปปรับปรุงกับคาความนิยม 
 
บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 บริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ไดโอนกิจการ สินทรัพย และหน้ีสินทั้งหมดใหแกบริษัท
ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 จากการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยดังกลาวเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม  
พ.ศ. 2551 ผูถือหุนใหเลิกกิจการของบริษัทยอยดังกลาวโดยไดจดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
และอยูระหวางการชําระบัญชี 
 
บริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด 
 
จากการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัท อารเอ็นเอส โฮลด้ิง จํากัด เม่ือวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติลดทุน 
จดทะเบียนของ บริษัทจากหุนสามัญจํานวน 4,200,237 หุน ซึ่งมีราคาตราไวหุนละ 100 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 1,050,060 หุน ซึ่งมีราคา
ตราไวหุนละ 100 บาท บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 และไดจายคืน 
เงินลดทุนใหแกบริษัทจํานวน 315,017,700 บาท ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 240,399 24,285 
สวนไดเสียที่เกินเงินลงทุนในบริษัทรวม (49,353) - 
ลงทุนเพิ่มระหวางป 1,046,843 - 
เงินปนผลรับ (105,000) - 

สวนแบงผลกําไรของบริษัทรวม 74,693 - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 1,207,582 24,285 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ประกอบดวย 
 
The Coffee Club Holdings Pty Ltd. 
 
ในระหวางไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไดลงทุนซื้อหุนสามัญของ The Coffee Club Holdings Pty Ltd. (“TCC”) จํานวน 
23,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 50 ของทนุที่ชําระแลวของ TCC โดยมีเงื่อนไขที่สําคัญดังน้ี 
- กลุมบริษัทชําระมูลคาการลงทุนในเบ้ืองตนจํานวน 689.3 ลานบาท 
- กลุมบริษัทจะชําระเงินลงทุนสวนเพิ่มในแตละปของ 2 ปขางหนาหากผลการดําเนินงานเปนไปตามสูตรการคํานวณซ่ึงมีผลใหเงิน

ลงทุนมีมูลคาเพิ่มขึ้น ทั้งน้ี การจายเงินลงทุนสวนเพิ่มจะขึ้นอยูกับความสามารถในการปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับผล
ประกอบการของ TCC ในแตละป   กลุมบริษัทไดทําการประเมินเงินลงทุนสวนเพิ่มน้ีโดยพิจารณาจากความสามารถในการ
ดําเนินงานของ TCC ณ วันเร่ิมแรกท่ีเขาลงทุน โดยคาดวาเงินลงทุนสวนเพิ่มจะเปนจํานวนเงินไมเกิน 202.6 ลานบาท 

 

ในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไดบันทึกประมาณการหนี้สินสําหรับการชําระเงินสวนเพิ่มใน 2 ปขางหนาสําหรับเงินลงทุนใน
บริษัท TCC จํานวน 202.6 ลานบาท โดยรวมกับมูลคาเงินลงทุนในเบ้ืองตน  
 

จากผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงของบริษัท TCC สําหรับงวดต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ
ประมาณการผลการดําเนินงานท่ีปรับปรุงใหมภายหลังจากวันที่กลุมบริษัทลงทุนมีความแตกตางจากประมาณการผลการดําเนินงานท่ี
กลุมบริษัทใชประกอบการพิจารณาลงทุนในบริษัท TCC อยางมีสาระสําคัญ ซึ่งมีผลใหกลุมบริษัทอาจชําระเงินลงทุนสวนเพิ่มตางไป
จากประมาณการหนี้สินที่เคยบันทึกไวในไตรมาสกอน      ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไมสามารถประมาณการหนี้สิน
ไดอยางนาเช่ือถือ ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงไดกลับรายการประมาณการหนี้สินที่เคยบันทึกไวในไตรมาสท่ี 2 มีผลใหกลุมบริษัทบันทึกเงิน
ลงทุนในบริษัท TCC จํานวน 689.3 ลานบาท  
 

กลุมบริษัทอยูระหวางการคํานวณหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของ TCC ผลแตกตางระหวางมูลคายุติธรรมสุทธิกับราคาท่ีตกลง 
ซื้อขายเงินลงทุนจะถือเปนคาความนิยม 
 
Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited และ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited 
 
ในระหวางไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไดลงทุนซื้อหุนสามัญของ Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited 
(“TTHIL”)  และของ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited (“ZTHIL”) บริษัทละจํานวน 1 หุน คิดเปนรอยละ 50 ของทุนท่ี
ชําระแลวของแตละบริษัท โดยมีเงื่อนไขที่สําคัญดังน้ี 
- กลุมบริษัทชําระมูลคาการลงทุนในเบ้ืองตนจํานวน 310.6 ลานบาท 
- กลุมบริษัทจะชําระเงินลงทุนสวนเพิ่มในแตละปของ 2 ปขางหนาหากผลการดําเนินงานเปนไปตามสูตรการคํานวณซ่ึงมีผลใหเงิน

ลงทุนมีมูลคาเพิ่มขึ้น ทั้งน้ี การจายเงินลงทุนสวนเพิ่มจะขึ้นอยูกับความสามารถในการปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีเก่ียวกับผล
ประกอบการของ TTHIL และ ZTHIL ในแตละป   กลุมบริษัทไดทําการประเมินเงินลงทุนสวนเพิ่มน้ีโดยพิจารณาจาก
ความสามารถในการดําเนินงานของ TTHIL และ ZTHIL ณ วันเร่ิมแรกท่ีเขาลงทุน โดยคาดวาเงินลงทุนสวนเพิ่มจะเปนจํานวน
เงินไมเกิน 94.1 ลานบาท 

 

ในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไดบันทึกประมาณการหนี้สินสําหรับการชําระเงินสวนเพิ่มใน 2 ปขางหนาสําหรับเงินลงทุนใน
บริษัท TTHIL และ ZTHIL จํานวน 94.1 ลานบาท โดยรวมกับมูลคาเงินลงทุนในเบ้ืองตน  



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 
 

Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited และ Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited (ตอ) 
 

จากผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงของบริษัท TTHIL และ ZTHIL สําหรับงวดต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ. 2551 และประมาณการผลการดําเนินงานท่ีปรับปรุงใหมภายหลังจากวันที่กลุมบริษัทลงทุนมีความแตกตางจากประมาณการผล
การดําเนินงานท่ีกลุมบริษัทใชประกอบการพิจารณาลงทุนในบริษัท TTHIL และ ZTHIL อยางมีสาระสําคัญ ซึ่งมีผลใหกลุมบริษัทอาจ
ชําระเงินลงทุนสวนเพิ่มตางไปจากประมาณการหนี้สินที่เคยบันทึกไวในไตรมาสกอน      ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 กลุมบริษัท
ไมสามารถประมาณการหนี้สินบางสวนไดอยางนาเช่ือถือ ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงไดกลับรายการประมาณการหนี้สินบางสวนท่ีเคย
บันทึกไวในไตรมาสท่ี 2 มีผลใหกลุมบริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัท TTHIL และ ZTHIL จํานวน 361.9 ลานบาท  
 

กลุมบริษัทอยูระหวางการคํานวณหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของ TTHIL และ ZTHIL ผลแตกตางระหวางมูลคายุติธรรม
สุทธิกับราคาท่ีตกลงซื้อขายเงินลงทุนจะถือเปนคาความนิยม 
 

บริษัทรวมไดแก 

 งบการเงินรวม  
   สัดสวนของการ 
   ถือหุน (รอยละ) 
  จัดตั้งขึ้น 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ขายสิทธิในสถานท่ี ประเทศไทย 50 50 
 พักผอนโดยแบงเวลา    

   

Eutopia Private Holding Limited โรงแรม ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส 50 50 
   

Tanzania Tourism and Hospitality  ลงทุนในบริษัทอื่น หมูเกาะบริติชเวอรจิน 50 - 
  Investment Limited     

   

Zanzibar Tourism and Hospitality ลงทุนในบริษัทอื่น หมูเกาะบริติชเวอรจิน 50 - 
    Investment Limited     

   

Arabian Spas (Dubai) (LLC) ธุรกิจสปา ประเทศสาธารณรัฐ 49 49 
  อาหรับเอมิเร็ตส   

   

บริษัท ซีเลค เซอรวสิ พารทเนอร จํากัด ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศไทย 51 51 
   

Sizzler China Pte Limited เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศสิงคโปร 50 50 
   

The Coffee Club Holdings Pty Ltd. ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศออสเตรเลีย 50 - 
   

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

แทนซาเนีย 
100 - 

 

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

แทนซาเนีย 
100 - 

   

บริษัทยอยของบริษัท ซีเลค เซอรรวิส พารทเนอร จํากัด    
Select Service Partner (Cambodia)    
   Limited 

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา
ประชาธิปไตย 

100 - 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 

 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 
 งบการเงินรวม  

   สัดสวนของการ 
   ถือหุน (รอยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

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

อสังหาริมทรัพย 
ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

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

ธุรกิจแฟรนไชส ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

The Coffee Club (NSW) Pty Ltd. ลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย 

ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

The Coffee Club (Vic) Pty Ltd. ลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย 

ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

The Coffee Club (Properties) Pty Ltd. ลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย 

ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

The Coffee Club Properties (NSW) 
   Pty Ltd. 

ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

The Coffee Club Pty Ltd. (as trustee for    
   the Coffee Club Unit Turst) 

เจาของลิขสิทธ ประเทศออสเตรเลีย 100 - 

The Coffee Club (International) Pty Ltd. เจาของลิขสิทธ ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
The Coffee Club (Korea) Pty Ltd. เจาของลิขสิทธ ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
The Coffee Club (Mena) Pty Ltd. เจาของลิขสิทธ ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
The Coffee Club (NZ) Pty Ltd. เจาของลิขสิทธ ประเทศออสเตรเลีย 100 - 
 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   สัดสวนของการ 
   ถือหุน (รอยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ขายสิทธิในสถานท่ี ประเทศไทย 50 50 
 พักผอนโดยแบงเวลา    
 

กลุมบริษัทไมไดควบคุมบริษัทขางตนหรือมีเพียงอํานาจควบคุมรวมกับผูถือหุนอื่นในบริษัทเหลาน้ัน ดังน้ันจึงไมไดนํางบการเงิน    
ของบริษัทเหลาน้ันมาจัดทํางบการเงินรวม บริษัทใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทเหลาน้ันในงบการเงินรวม 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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6 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 

 
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

บริษัทอื่น - สุทธิ 14,640 21,042 19 23 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ 1,121,497 1,288,885 589,434 617,018 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 1,136,137 1,309,927 589,453 617,041 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทอื่น 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2551   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 21,042 23 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน (6,402) (4) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 14,640 19 

 
ข) เงินลงทุนในกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2551   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 1,288,885 617,018 
ซื้อเงินลงทุน 53,207 53,207 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน (220,595) (80,791) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 1,121,497 589,434 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 11,201,401 461,699 
ซื้อสินทรัพย 928,877 19,219 
สินทรัพยไดมาจากการลงทุนใน ThaiExpress (หมายเหตุ 5) 91,138 - 
การรับโอนกิจการท้ังหมดจากบริษัทยอย (หมายเหตุ  17) - 44,948 
ตัดจําหนายสินทรัพย (42,931) - 
จําหนายสินทรัพย (26,290) - 
โอนไปบัญชีอื่น (7,111) (1,005) 
การดอยคา (1,284) - 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 16,769 - 
คาเส่ือมราคา (985,815) (48,608) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 11,174,754 476,253 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 บริษัทยอยบางแหงไดทําสัญญาขายฝากและเชากลับคืนกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยและ     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี การขายฝากดังกลาวมีเงื่อนไขใหบริษัทยอยไถถอนคืนไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญาโดย
บริษัทยอยไดรับสิทธิในการเชาและซ้ือคืนเปนอันดับแรก งบการเงินของกองทุนรวมดังกลาวไดถูกรวมในการจัดทํางบการเงินรวม รายการ  
ขายฝากและเชากลับคืนเสมือนเปนการค้ําประกันการกูยืม (หมายเหตุ 9) การแสดงท่ีดินและอาคารในงบการเงินรวมจึงไมเปล่ียนแปลงจาก                   
ผลของการทําสัญญาดังกลาว ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทยอยไดใชสินทรัพยซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 1,140 ลานบาท เพื่อค้ําประกัน
รายการดังกลาว (หมายเหตุ 9) 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

ภาระผูกพันเก่ียวกับการปรับปรุงอาคารและการซ้ืออุปกรณ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 176,314 - 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการปรับปรุงอาคารและการซ้ืออุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 55,621 - 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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8 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

 งบการเงินรวม (พันบาท) 

 ตนทนุ      
 การพัฒนา   คาความนิยม โปรแกรม  

 แฟรนชายส คาลิขสิทธิ์ คาความนิยม ติดลบ คอมพิวเตอร รวม 

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด       
   วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2551       
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 5,839 40,810 1,606,885 (351,802) 9,973 1,311,705 
สินทรัพยท่ีเพิ่มข้ึนในระหวางงวด 27 1,501 836,787 - 25,420 863,735 
โอนมาจากบัญชีอืน่ - - - - 48,592 48,592 
ปรับปรุงเนื่องจากการเปล่ียนนโยบายบัญช ี 
   (หมายเหตุ 2.3) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
351,802 

 
- 

 
351,802 

สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงนิท่ีเปน       
   เงินตราตางประเทศ - 1,709 - - 242 1,951 

คาตัดจําหนาย (644) (4,374) - - (14,104) (19,122) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 5,222 39,646 2,443,672 - 70,123 2,558,663 

 

9 เงินกูยืมระยะยาว 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระ     
   ภายในหนึ่งป     
   เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 189,194 312,600 120,000 120,000 

   เงินกูยืมอื่น 164,260 164,260 - - 

 353,454 476,860 120,000 120,000 
     

เงินกูยืมระยะยาว     
   เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 934,178 615,341 360,000 420,000 

   เงินกูยืมอื่น 558,495 681,391 - - 

 1,492,673 1,296,732 360,000 420,000 
     

รวมเงินกูยืมระยะยาว 1,846,127 1,773,592 480,000 540,000 
 

ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยมืระยะยาว สามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ครบกําหนดภายใน 1 ป 353,454 476,860 120,000 120,000 

ครบกําหนดภายในระหวาง 2 ถึง 5 ป 1,492,673 1,296,732 360,000 420,000 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 1,846,127 1,773,592 480,000 540,000 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

36 

 
9 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหดังน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551   
ราคาตามบัญชีตนงวด 1,773,592 540,000 
การกูเพิ่ม 654,400 - 
จายชําระเงินกู (572,495) (60,000) 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปล่ียน (11,028) - 

ตนทุนในการจัดหาเงินกูยืมระยะยาว 1,658 - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 1,846,127 480,000 

 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่รวมอยูในงบการเงินรวมจํานวน 1,123 ลานบาท ประกอบดวย 
 
ก) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึงของบริษัทประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 480 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย 

ในอัตราเงินฝากประจํา 12 เดือนบวกอัตรารอยละคงท่ีตอปและมีเงื่อนไขในการชําระคืนเงินตนทุกคร่ึงป จํานวน 10 งวด งวดละ 60 ลานบาท 
โดยเร่ิมชําระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอดอายุ
สัญญาเงินกู 

 
ข) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่งของบริษัทยอยแหงหนึ่งประเภทไมมีหลักประกันจํานวน 20 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมี

อัตราดอกเบ้ีย LIBOR บวกอัตรารอยละคงท่ีตอป และมีเงื่อนไขการชําระคืนเงินตนทุกคร่ึงป จํานวน 9 งวด งวดละ 2.22 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยเร่ิมการชําระคืนงวดแรกวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งบริษัทยอยดังกลาวจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญ 
บางประการที่กําหนดไวตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 กลุมบริษัทไดทําสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย (Cross Currency Swap) สําหรับเงินกู
ขางตนจํานวน 20 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยแปลงเงินกูสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาจํานวน 20 ลานเหรียญเปนเงินกูสกุล
เงินดอลลารออสเตรเลียจํานวน 23 ลานเหรียญ ที่อัตราดอกเบ้ียคงท่ี นอกจากนี้กลุมบริษัทยังไดทําสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาเพื่อซื้อเงินดอลลารออสเตรเลียจํานวน 23 ลานเหรียญ  

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

โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR ลบดวยอัตรารอยละคงที่ตอปและมีกําหนดชําระเงินคืนในระหวางป พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 บริษัทยอย
จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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9 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 

 
เงินกูยืมอื่น 
 
เงินกูยืมอื่นจํานวน 723 ลานบาท เปนเงินกูยืมโดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสองแหง 
 
ก) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 450 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และประเภท ข ในกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย 

ซึ่งถือโดยธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละคงที่และอัตรารอยละ MLR 
ลบดวยอัตรารอยละคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป 

 
 กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัทท่ีมี   

มูลคาทางบัญชีจํานวน 882 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกันการกูยืม 
 
ข) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 273 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวีซึ่งถือโดย

ธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดรับผลตอบแทนในอัตรารอยละ MLR ลบดวยอัตรารอยละคงท่ีตามท่ีระบุ
ในสัญญาผูถือหนวยลงทุน เงินกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป  

 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัท     
ที่มีมูลคาทางบัญชีจํานวน 258 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกันการกูยืม 

 
10 หุนกู 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 พันบาท พันบาท 
   

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 550,000 275,000 

หุนกูระยะยาวถึงกําหนดนานกวาหนึ่งป 5,450,000 5,725,000 

รวมหุนกู 6,000,000 6,000,000 
 

การเปล่ียนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหดังน้ี 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบรษัิท 
 พันบาท 

  

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551  
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 6,000,000 
ออกหุนกูเพิ่ม - 

ไถถอนคืน - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 6,000,000 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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10 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 มีอัตราดอกเบี้ย

รอยละคงท่ีตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2555  
 
ค) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท ออกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 มีอัตราดอกเบ้ีย

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

รอยละคงท่ีตอป และกําหนดชําระคืนเงินตนทุกคร่ึงป จํานวน 4 งวด งวดละ 275 ลานบาท โดยเร่ิมชําระคืนงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2551 

 
หุนกูทั้งหมดดังกลาวขางตนมีเงื่อนไขของขอกําหนดและสิทธิของผูถือหุนกูซึ่งไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การดํารง 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน การจายเงินปนผลและการจําหนายจายโอนหรือจํานําทรัพยสินอันเปนสาระสําคัญที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจหลัก 
 
ที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 
15,000 ลานบาท โดยเปนหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดมีหลักประกันและ/หรือไมมีหลักประกันระยะยาว (ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ี
ออก) และมีอายุไมเกิน 15 ป เพื่อจัดหาเงินทุนสําหรับเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชําระเงินกูยืมและหุนกูของ
บริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทยังไมไดออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว 
 
คณะกรรมการของบริษัทยอยแหงหนึ่งไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูเพิ่มเติม โดยเปนหุนกูไมสามารถแปลงสภาพและไมควบใบสําคัญ
แสดงสิทธิจํานวนเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท และมีอายุไมเกิน 6 ป อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทยอยดังกลาวยังไมได
เสนอขายหุนกูดังกลาว 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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11 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

 

 งบการเงินรวม 

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

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด       

   วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551       
ยอดคงเหลือตนงวด 2,958,216 63,520 2,958,216 63,520 1,782,392 4,804,128 
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพเปน 
   หุนสามัญ 

 
63,520 

 
(63,520) 

 
63,520 

 
(63,520) 

 
- 

 
- 

หุนปนผล (หมายเหตุ 16) 328,474 - 328,474 - - 328,474 
การออกหุน 263,916 - 263,916 - 1,257,199 1,521,115 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,614,126 - 3,614,126 - 3,039,591 6,653,717 
 

 งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

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

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด       

   วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551       
ยอดคงเหลือตนงวด 2,958,216 63,520 2,958,216 63,520 1,756,739 4,778,475 
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพเปน 
   หุนสามัญ 

 
63,520 

 
(63,520) 

 
63,520 

 
(63,520) 

 
- 

 
- 

หุนปนผล (หมายเหตุ 16) 328,474 - 328,474 - - 328,474 
การออกหุน 263,916 - 263,916 - 1,257,199 1,521,115 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,614,126 - 3,614,126 - 3,013,938 6,628,064 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ทุนจดทะเบียนทั้งหมดประกอบดวยหุนสามัญ 3,689.6 ลานหุน ซึ่งมีมูลคาหุนละ 1 บาท โดยมีหุนสามัญ จํานวน 
3,614.1 ลานหุนที่ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว 
 
จากการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ซึ่งเปนหุนสามัญ 350.8 ลานหุน ในมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และการพิจารณาจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังน้ี 

-  หุนสามัญจํานวน 329.4 ลานหุน เพื่อจัดสรรสําหรับการจายเงินปนผลในรูปหุนสามัญ 
-  หุนสามัญจํานวน 20 ลานหุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทที่ไดจัดสรรใหแก กรรมการ
และพนักงานตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 

-  หุนสามัญจํานวน 1.4 ลานหุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทที่ไดจัดสรรใหแกกรรมการ
และพนักงาน 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 
กลุมบริษัทไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย โดยผานการอนุมัติจากการประชุมผูถือหุน 
 
กลุมบริษัทไมไดบันทึกตนทุนสําหรับมูลคายุติธรรมหรือมูลคาที่แทจริงของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวในงบการเงินนี้  
 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 30 กันยายน 
  พ.ศ. 2550 ระหวางงวด ลดลงระหวางงวด พ.ศ. 2551 

 กําหนดวันที่ใชสิทธิ จํานวนคงเหลือ จํานวน หมดอายุ ใชสิทธิ

 อัตราการ
ใชสิทธิ

ซื้อหุนสามัญ
ตอใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

หุนสามัญ
ออกเพิ่ม
ระหวางป

 ราคาในการ
ใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญ จํานวนเงิน จํานวนคงเหลือ

ออกโดย จัดสรรใหแก วันที่อนุมัติโดย ก.ล.ต. ครั้งแรก ครั้งสุดทาย (หนวย) (หนวย) (หนวย) (หนวย)  1 หนวย (หุน)  (บาท) (บาท) (หนวย)
     

บริษัท ผูถือหุนเดิมครั้งที่ 1 15 มีนาคม 28 เมษายน 29 มีนาคม 239,140,292(1) - (525,925) (238,614,367) 1.00169 239,017,415 5.99 1,431,719,259 -
 
 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551 

 กรรมการและพนักงานของ 20 กุมภาพันธ 31 พฤษภาคม 28 กุมภาพันธ 558,595(1) - (489,000) (69,595) 14.09897 980,200 ราคาตลาด 10,147,835 -
 บริษัทและบริษัทยอย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2551 หลังหักสวนลด
     รอยละ 5
 กรรมการและพนักงานของบริษัท 15 ธันวาคม 28 กุมภาพันธ 16 มกราคม 49,251,000(1) - - (21,883,000) 1.12645 22,479,900 2.645 65,199,415 27,368,000
 และบริษัทยอย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554 
 กรรมการและพนักงานของบริษัท 14 พฤศจิกายน 31 มกราคม 30 พฤศจิกายน 12,254,967(1) - - (1,432,600) 1.10000 1,438,100 8.918 14,047,908 10,822,367
 และบริษัทยอย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555 
 รวมการออกโดยบริษัท    301,204,854 - (1,014,925) (261,999,562) 263,915,615 1,521,114,417 38,190,367

              
 

(1) ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ ออกใหโดยไมคิดมูลคา 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (ตอ) 
 

ที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551ไดมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ
ของบริษัทเพื่อจัดสรรใหแกกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย อีกจํานวน 20 ลานหนวย โดยไมคิดมูลคา ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน ในราคา 16.43 บาท และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ป นับจากวันที่ไดออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิคร้ังแรก อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทอยูระหวางการขออนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ดังกลาวกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
13 กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 
 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ชําระแลวและ       
ออกจําหนายอยูในระหวางงวด 

 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียไดปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลดโดยถือวาหุนสามัญ             
เทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด บริษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 12) 

 
ในการคํานวณจํานวนหุนสามัญที่เพิ่มขึ้นหากมีการใชสิทธิ บริษัทคํานวณวาหากนําเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิจากใบสําคัญแสดงสิทธิ           
ที่เหลืออยูดังกลาวมาซ้ือหุนสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉล่ียของงวดเพื่อกําหนดจํานวนหุนสามัญที่ตองออกเพ่ิม แลวนําจํานวนหุนสามัญ
สวนเพิ่มดังกลาวมารวมกับหุนสามัญที่มีอยู ทั้งน้ีไมมีการปรับปรุงใด ๆ ในงบกําไรขาดทุน 

 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กลุมบริษัทคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักภายใตขอสมมติที่มีการแปลงสภาพหุนสามัญปรับลด
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 มีจํานวน 27,510,612 หุน และ 30,050,104 หุน ตามลําดับ (วันท่ี 30 กันยายน 
พ. ศ. 2550 : จํานวน 173,315,182 หุน และ 158,781,436 หุน ตามลําดับ) 

 
กําไรตอหุนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ไดแสดงภายหลังการปรับปรุงใหมเพื่อสะทอนถึงการให 
หุนปนผลแกผูถือหุนของบริษัทและการแปลงสภาพของหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญในระหวางไตรมาสท่ี 2 ป พ.ศ. 2551 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 พันหุน พันหุน พันหุน พันหุน 

  ปรับปรุงใหม  ปรับปรุงใหม 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชคํานวณกําไรตอหุน 3,613,923 3,342,779 3,564,634 3,326,257 

ปรับปรุงสําหรับหุนสามัญที่ถือโดยบริษัทยอย (215,313) (197,492) (215,313) (197,492) 

     
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก     

   ที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน - สุทธิ 3,398,610 3,145,287 3,349,321 3,128,765 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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13 กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (ตอ) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
 พันหุน พันหุน พันหุน พันหุน 

  ปรับปรุงใหม  ปรับปรุงใหม 
     

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด     
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 27,510 173,315 30,050 158,781 

หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ - - - - 

หุนสามัญเทียบเทาปรับลด 27,510 173,315 30,050 158,781 

     
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก     

   ที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 3,426,120 3,318,602 3,379,371 3,287,546 

 

 งบการเงินรวม 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

  ปรับปรุงใหม  ปรับปรุงใหม 
     

กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 376,130 371,398 1,476,801 1,052,070 

หัก  เงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธิ (พันบาท) - - - - 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุน (พันบาท) 376,130 371,398 1,476,801 1,052,070 

     

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.1107 0.1181 0.4409 0.3363 

     
กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 376,130 371,398 1,476,801 1,052,070 

หัก  เงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธิ (พันบาท) - - - - 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุน (พันบาท) 376,130 371,398 1,476,801 1,052,070 

     

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 0.1098 0.1119 0.4370 0.3200 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

43 

 
13 กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (ตอ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
วันท่ี 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

  ปรับปรุงใหม  ปรับปรุงใหม 
     

กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 115,957 244,144 437,378 431,593 

หัก  เงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธิ (พันบาท) - - - - 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุน (พันบาท) 115,957 244,144 437,378 431,593 

     

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.0341 0.0776 0.1306 0.1379 

     
กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 115,957 244,144 437,378 431,593 

หัก  เงินปนผลสะสมของหุนบุริมสิทธิ (พันบาท) - - - - 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุน (พันบาท) 115,957 244,144 437,378 431,593 

     

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 0.0338 0.0736 0.1294 0.1313 

 
14 ภาระผูกพัน 
 

กลุมบริษัทมีภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ดังตอไปน้ี 
 

14.1 ภาระผูกพันจากการทําสัญญากอสรางและการซื้อสินทรัพยสําหรับโครงการระหวางการพัฒนาท่ียังมิไดบันทึกเปนหนี้สิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 ลานบาท ลานบาท 
   

ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือสินทรัพย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 1,522.8 - 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 771.1 - 

 
14.2 ภาระผูกพันจากการทําสัญญากอสรางโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายท่ียังมิไดบันทึกเปนหนี้สิน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 ลานบาท ลานบาท 
   

ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือสินทรัพย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 22.2 - 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการซ้ือสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 54.0 - 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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15 หนังสือค้ําประกัน 
 

บริษัทและกลุมบริษัทไดใหหนังสือค้ําประกันตอไปน้ีในการดําเนินธุรกิจปกติ 
 
 30 กันยายน พ.ศ. 2551 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ลาน ลานเหรียญ ลาน ลาน ลานเหรียญ ลาน 
 บาท สหรัฐฯ หยวน บาท สหรัฐฯ หยวน 

       

หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 121.7 - - 2.6 - - 
หนังสือค้ําประกันที่กลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงิน       
   เพื่อค้ําประกันสนิเชื่อของกลุมบริษัท 1,064.6 24.2 220.0 - 22.4 - 

 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ลาน ลานเหรียญ ลาน ลาน ลานเหรียญ ลาน 
 บาท สหรัฐฯ หยวน บาท สหรัฐฯ หยวน 

       

หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 101.5 - - 2.6 - - 
หนังสือค้ําประกันที่กลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงิน       
   เพื่อค้ําประกันสนิเชื่อของกลุมบริษัท 969.6 15.1 135.0 - 12.4 - 

 
16 เงินปนผล 
 

ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลกําไรของป พ.ศ. 2550 
ใหแกผูถือหุนดังน้ี 
 
16.1 การจายเงินปนผลในรูปเงินสดใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 0.15 บาท และผูถือหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพในอัตรารอยละ 3.75  

ของราคาเสนอขาย รวมเปนเงินปนผลท้ังส้ินไมเกิน 503.3 ลานบาท 
16.2 การจายเงินปนผลในรูปของหุนสามัญใหแกผูถือหุนสามัญในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล ในราคาหุนละ 1 บาท รวมเปนเงินปนผล

ทั้งส้ิน 328.5 ลานบาท 
 

เงินปนผลท้ังส้ินจํานวน 821.2 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยเงินปนผลและหุนปนผลจํานวน 492.7 ลานบาท และ 328.5 ลานบาท ตามลําดับไดจาย
ใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2550 : เงินปนผล 448.62 ลานบาท, หุนปนผล 0 บาท) เงินปนผลและหุนปนผล
ดังกลาวรวมถึงท่ีจายใหแกผูถือหุนที่เปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทจํานวน 29.36 ลานบาท และ 19.57 ลานหุน ตามลําดับ (พ.ศ. 2550 :  
เงินปนผล 26.69 ลานบาท, หุนปนผล 0 หุน) เงินปนผลจํานวนน้ีไดถูกรวมกลับเขาในบัญชีกําไรสะสมรวมและบัญชีกําไรสะสมของบริษัท 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
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17 การรับโอนกิจการท้ังหมดจากบริษัทยอย 

 

จากการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที ่24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการของบริษัทไดมีมติใหบริษัทรับโอนกิจการทั้งหมด
ของบริษัท รอยัลการเดน เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยมายังบริษัท และไดมีการจดทะเบียนยกเลิกกิจการของบริษัทยอยดังกลาว
ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
 
ตามสัญญาซ้ือขายสินทรัพยและหนี้สิน บริษัทยอยดังกลาวตกลงโอนสินทรัพยทั้งหมดยกเวนเงินฝากธนาคาร และหนี้สินทั้งหมดใหกับบริษัท
ในราคาตามบัญชี มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินที่รับโอนมาจากบริษัทยอย ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 มีดังน้ี 

 
 งบการเงินเฉพาะบรษัิท 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2551 

 พันบาท 
  

เงินสด 315 
ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 828 
สินคาคงเหลือ 751 
เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวของกัน 12 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,077 
อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 44,948 
เงินกูยืมระยะสั้นและเจาหนี้บริษัทที่เก่ียวของกัน (21,538) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (2,437) 

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับมา 24,956 

  
ราคาท่ีตกลงซื้อขาย 24,956 
หัก เงินสดในบริษัทที่โอนกิจการ (315) 

กระแสเงินสดจายในการรับโอนกิจการ – สุทธิจากเงินสดท่ีไดมา 24,641 

 
18 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 
 

18.1 จากการประชุมวิสามัญของผูถือหุนของบริษัท อารเอ็นเอส โฮลดิ้ง จํากัด เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติลดทุน 
จดทะเบียนของ บริษัทจากหุนสามัญจํานวน 1,050,060 หุน ซึ่งมีราคาตราไวหุนละ 100 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 262,515 หุน ซึ่งมีราคา
ตราไวหุนละ 100 บาท 

 
18.2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551 บริษัทไดออกหุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 1 ลานหนวย มูลคาท่ี

ตราไวหุนละ 1,000 บาท รวมมูลคา 1,000 ลานบาท หุนกูมีอายุ 3 ป โดยมีเงื่อนไขการชําระคืนเงินตนทั้งจํานวนในวันครบกําหนดไถ
ถอนหุนกู และมีอัตราดอกเบ้ียรอยละคงท่ีตอป โดยบริษัทจะชําระเปนงวดรายหกเดือน ทุกวันที่ 24 ตุลาคม และวันที่ 24 เมษายน 

 
 

 



 

 

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล  
(ยังไมไดตรวจสอบ) 
วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 


