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1 ขอมูลท่ัวไป 

 
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดต้ังอยูในประเทศไทยตามท่ีอยูที่ไดจดทะเบียนไวดังน้ี 
 
กรุงเทพฯ :  ชั้น 16  อาคารเบอรลี่ยุคเกอร 99 ซอย รูเบีย ถ.สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  ประเทศไทย 
พัทยา : 218/2-4  ม.10  ถ.เลียบชายหาด  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  ประเทศไทย 
 
บริษัทไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายไทยและเขาเปนสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2531 บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ดําเนินธุรกิจหลักในดานการลงทุน การประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร และ
การจัดจําหนายและผลิตสินคา กลุมบริษัทประกอบกิจการสวนใหญในประเทศไทยและประกอบกิจการในประเทศตาง ๆ ไดแก ประเทศสิงคโปร 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส เปนตน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลท่ีนําเสนอน้ีไดมีการสอบทานแตยังไมไดตรวจสอบ 
 

2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติ 
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก (คือ งบดุล งบกําไรขาดทุน 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด) ไดจัดทําใหเปนรูปแบบที่สมบูรณตามประกาศคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สวนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลจัดทําเปนแบบยอใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีไทย
ฉบับที่ 34 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล และไดเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทย ในกรณีที่มี          
เนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความแตกตางกัน ใหใชงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 
ตัวเลขเปรียบเทียบไดปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงการนําเสนอขอมูลในงวดปจจุบันเทาท่ีจําเปนตามท่ีไดกําหนดไว เชน  
การแสดงรายการคาตอบแทนผูบริหาร 
 
ในป พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทไดเลือกที่จะนํามาตรฐานการบัญชีเร่ืองผลประโยชนพนักงานมาใชกอนวันที่มีผลบังคับ ในการเร่ิมนํามาตรฐาน
ดังกลาวมาใช ไดใชวิธีปรับงบการเงินยอนหลังเสมือนวากลุมบริษัทใชนโยบายการบัญชีดังกลาวมาโดยตลอด ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ซึ่งการตัดสินใจดังกลาวเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดทํางบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 
30 กันยายน พ.ศ. 2552 ดังน้ัน กลุมบริษัทจึงไดจัดทํางบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ. 2552 ขึ้นใหมจากเดิมท่ีรายงานไวแลวเพื่อการแสดงเปรียบเทียบ โดยปรับปรุงยอดกําไรสะสมยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ของ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท จํานวน 98.96 ลานบาท และ 22.29 ลานบาท ตามลําดับ อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไมไดปรับปรุงใหม
งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ที่แสดง
เปรียบเทียบเน่ืองจากผลกระทบตองบกําไรขาดทุนดังกลาวไมมีสาระสําคัญ  
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3 นโยบายการบัญชี 

 
ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล นโยบายการบัญชีที่ใชเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับ 
งวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  

 
มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีและแมบทการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง 
 
ก) แมบทการบัญชี 

 
แมบทการบัญชีฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง 
 
มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและมีผลบังคับใชสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และกลุมบริษัทยังไมไดนํามาถือ
ปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช มีดังตอไปน้ี 
 
มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึน้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง สินทรัพยไมมตัีวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 
   (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5  
   (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพือ่ขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6  เร่ือง การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
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3 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
ข) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง (ตอ) 

 
มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ 

   ความชวยเหลือจากรัฐบาล 
 
ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชี
ที่มีการปรับปรุงดังกลาวจะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได 
ซึ่งจะมีผลกระทบตอสินทรัพยภาษีเงินได หนี้สินภาษีเงินไดและภาษีเงินได ซึ่งตองมีการประเมินมูลคาและบันทึกบัญชีในงบการเงิน 
อยางไรก็ตามผูบริหารยังไมไดมีการประเมินและถือปฏิบัติในงบการเงินระหวางกาลปจจุบัน 
 

รายจายท่ีเกิดขึ้นเปนคร้ังคราวในระหวางงวดปบัญชีจะรับรูเปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชีโดยใชเกณฑเดียวกับการรับรูรายจาย
เปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 
 
คาใชจายภาษีเงินไดจะใชวิธีประมาณการอยางดีที่สุดโดยใชอัตราภาษีเงินไดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่คาดวาจะเกิดขึ้นในรอบปบัญชี 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินของรอบปบัญชี พ.ศ. 2552 
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สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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4 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 
4.1 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ 

 
กลุมบริษัทและบริษัทดําเนินกิจการในหลายธุรกิจ ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจของงบการเงินรวมมีดังตอไปนี้ 
 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน (ลานบาท) 

  
ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจใหเชา 
ศูนยการคา 

 
ธุรกิจบันเทิง 

 
ธุรกิจสปา 

ธุรกจิขายอาหาร 
และเครื่องดื่ม 

 
ธุรกจิการจดัการ 

ธุรกิจ 
จัดจําหนาย 

 
ธุรกิจการผลติ 

รายการ 
ระหวางกัน 

 
รวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
                     

รายได 3,081 3,025 358 378 88 67 213 226 7,358 7,102 717 564 1,110 361 831 355 (640) (464) 13,116 11,614 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 1,409 1,384 190 215 38 31 53 68 4,969 4,781 717 564 648 218 81 41 (566) (386) 7,539 6,916 

 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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4 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 
4.2 ขอมูลทางการเงินจาํแนกตามสวนงานภูมิศาสตร 
 

กลุมบริษัทไดมีการจัดการสวนงานธุรกิจทั่วโลกในลักษณะเดียวกัน สวนงานธุรกิจเหลาน้ีดําเนินงานในเขตภูมิศาสตรหลัก ดังน้ี 
 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน (ลานบาท) 

 รายได ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

ประเทศไทย 11,699 9,910 6,573 5,679 
ประเทศสิงคโปร 1,523 1,588 1,169 1,221 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 353 343 232 222 
ประเทศสาธารณรัฐมัลดีฟส 100 115 70 83 
ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเร็ตส 12 46 10 44 
ประเทศอื่น 69 76 51 53 

รายการระหวางกัน (640) (464) (566) (386) 

รวม 13,116 11,614 7,539 6,916 

 
5 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 

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

 
ในระหวางงวด กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคาท่ีสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการคาดังกลาวเปนไปตามเกณฑ
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) 
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5 รายการคากับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
รายการคาท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 สามารถสรุปไดดังน้ี 
 
 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

รายไดจากการขาย     
บริษัทรวม 47,224 45,743 - - 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน - 78 - - 

รวมรายไดจากการขาย 47,224 45,821 - - 
     

รายไดคาเชา     
บริษัทยอย - - 31,332 32,955 
บริษัทรวม 630 630 - - 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 165 7,689 - - 

รวมรายไดคาเชา 795 8,319 31,332 32,955 
     

ดอกเบ้ียรับ     
บริษัทยอย - - 323,902 306,236 

บริษัทรวม 10,756 11,285 - - 

รวมดอกเบ้ียรับ 10,756 11,285 323,902 306,236 
     

รายไดคาบริการจัดการ     
บริษัทยอย - - 146,036 113,951 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 65,932 76,014 - 1,917 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 2,604 19,508 8,013 900 

รวมรายไดคาบริการจัดการ 68,536 95,522 154,049 116,768 
     

เงินปนผลรับ     
บริษัทยอย - - 230,300 226,810 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 80,211 46,903 80,211 46,904 

รวมเงินปนผลรับ 80,211 46,903 310,511 273,714 

     
รายไดอื่น     
บริษัทยอย - - 4,079 - 

บริษัทรวม 6,056 8,676 129 - 

รวมรายไดอื่น 6,056 8,676 4,208 - 



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

 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ซื้อสินคา     

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 32,187 34,747 - - 

     
คาเชา     
บริษัทยอย - - 54,349 38,196 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 6,900 6,472 - - 

รวมคาเชา 6,900 6,472 54,349 38,196 

     
ดอกเบ้ียจาย     

บริษัทยอย - - 11,136 8,842 

     
คาบริการจัดการจาย     
บริษัทยอย - - 46,404 38,494 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน - 10,089 - 1,080 

รวมคาบริการจัดการจาย - 10,089 46,404 39,574 

     
คาใชจายอื่น     
บริษัทยอย - - 86 156 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน 10,762 18,424 10,496 9,608 

รวมคาใชจายอื่น 10,762 18,424 10,582 9,764 

     
คาลิขสิทธิ์ในการใชเครื่องหมายการคา     

บริษัทยอย - - 434 382 



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

 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ยอดคงคางของรายการลูกหนี้ เจาหนี้และเงินทดรอง และเงินใหกูยืมแก/จากกิจการ 
ที่เก่ียวของกัน สรุปไดดังน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ลูกหนี้บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย - - 465,883 528,280 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 43,158 63,468 1,626 2,297 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 5,545 1,801 542 360 

รวมลูกหนี้บริษัทที่เก่ียวของกัน  48,703 65,269 468,051 530,937 

     
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย  - - 11,157,277 8,820,858 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา 402,712 445,350 50 - 

รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เก่ียวของกัน 402,712 445,350 11,157,327 8,820,858 

     
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย - - 1,289,079 1,233,053 

     
เจาหน้ีและเงินทดรองจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย  - - 12,755 5,543 
บริษัทรวมและกิจการรวมคา - 21,422 - - 
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 5,909 7,748 252 - 

รวมเจาหน้ีและเงินทดรองจากบริษัทที่เก่ียวของกัน 5,909 29,170 13,007 5,543 

 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทที่เก่ียวของกันเปนเงินใหกูยืมท่ีไมมีหลักประกันในสกุลเงินบาท และมีอัตราดอกเบ้ียตามอัตราตลาดซ่ึงอางอิงจาก
อัตราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย เงินใหกูยืมดังกลาวมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามแตกลุมบริษัทจะไมเรียกชําระคืนเงินใหกูยืมดังกลาวภายในปหนา 
 
เงินกูยืมระยะส้ันจากบริษัทยอยเปนเงินกูยืมท่ีไมมีหลักประกันในสกุลเงินบาท มีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม และมีอัตราดอกเบ้ียตามอัตรา
ตลาดซ่ึงอางอิงจากอัตราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

บริษัทยอย - - 6,640,405 6,659,262 

บริษัทรวมและกิจการรวมคา 1,467,724 1,353,097 24,285 24,285 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม     

   และกิจการรวมคา 1,467,724 1,353,097 6,664,690 6,683,547 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท 
  

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553  
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 6,659,262 
ลงทุนเพิ่มระหวางงวด 14,000 
ขายเงินลงทุนระหวางงวด (250) 

การจัดสรรคืนทุนของหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (32,607) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 6,640,405 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมดเปนเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยและหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ไดแก 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 

  จัดต้ังขึ้น 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

     

บริษัท เจาพระยา รีซอรท จํากัด โรงแรมและศูนยการคา ประเทศไทย 81.24 81.24 
บริษัท หวัหิน รีซอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท แมริมเทอเรซ รีซอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 45.30(1) 45.30(1) 
บริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100  100  
บริษัท สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โรงแรมราชดาํริ จํากัด (มหาชน) โรงแรม ประเทศไทย 98.91 98.91 
บริษัท เอ็มไอ สแควร จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท หวัหิน วิลเลจ จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท บานโบราณเชียงราย จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมุย วิลเลจ จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัทโคโค ปาลม โฮเตล็ แอนด รีสอรท จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัทโกโก รีครีเอชั่น จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท สมุย  บีช คลับ โอนเนอร จํากัด โรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ราชดาํริ ลอดจจ้ิง จํากัด  
   (ชื่อเดิม “บริษัท ไมฝาด บีช  รีซอรท จํากัด”) 

โรงแรม ประเทศไทย - 100 

บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) (“MFG”) ขายอาหารและเคร่ืองดืม่ ประเทศไทย 99.72 99.72 
บริษัท รอยัลการเดน พลาซา จํากัด ศูนยการคา ประเทศไทย 100 100 
บริษัท เอ็ม สปา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (“MST”) ธุรกิจสปา ประเทศไทย 51(2) 51(2) 
บริษัท สมุย บีช เรสซิเดนท จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท โกโก เรสซิเดน็ซ จํากัด ขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด บริหารโรงแรม ประเทศไทย 100 100 
บริษัท อารเอน็เอส โฮลดิ้ง จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร โกลบอล โซลูชัน่ จํากัด บริหารงาน ประเทศไทย 100 100 
   (ชื่อเดิม “บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมชัน่ เทคโนโลยี จํากัด”)     
บริษัท เจาพระยา รีซอรท แอนด เรสซิเดนท จํากัด โรงแรมและขายอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 100 
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) จําหนายสินคา ประเทศไทย 91. 35(3) 91. 35(3) 
RGR International Limited บริหารงาน หมูเกาะบริตชิ 

เวอรจิน 
100 100 

R.G.E. (HKG) Limited บริหารงาน ประเทศฮองกง 100 100 
M&H Management Limited บริหารงาน ประเทศสาธารณรัฐ

มอริเชียส 
100 100 

Lodging Investment (Labuan) Limited ลงทุนในบริษัทอื่น ประเทศมาเลเชีย 100 100 
Minor International (Labuan) Limited โรงแรม ประเทศมาเลเชีย 100 100 
กองทุนรวมไทยโปรเจ็คท พร็อพเพอรตี้ ฟนด ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 99.90 99.90 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 99.86(4) 99.86(4) 
กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 100 100 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
 

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

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

ทางออมผานบริษัทยอย ทุนชําระแลวของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี เปนการลงทุนในหนวยลงทุนประเภท ข และ
ประเภท ค 

 

บริษัทภายใตบริษัทยอยที่รวมในการจัดทํางบการเงินรวม มีดังตอไปน้ี 

   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 
  จัดต้ังขึ้น 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
   

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 
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 
บริษัท เอส.แอล.อาร.ที จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
Primacy Investment Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส 100 100 
บริษัท เดอะ คอฟฟ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด ขายอาหารและเครื่องด่ืม ประเทศไทย 100 100 
   

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

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

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

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



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 
   สัดสวนของการถอืหุน (รอยละ) 

  จัดต้ังขึ้น 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกิจ ในประเทศ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

     

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

บริษัทยอยของ Hospitality Investment International Limited    
Lodging Management (Labuan) Limited บริหารโรงแรม ประเทศมาเลเซีย 100 100 
Lodging Management (Mauritius) Limited บริหารโรงแรม ประเทศสาธารณรัฐ 100 100 
  มอริเชียส   
PT Lodging Management (Indonesia) Limited บริหารโรงแรม ประเทศอินโดนีเซีย 93.3 93.3 
Cyprea Lanka (Private) Limited โรงแรม ประเทศศรีลังกา 80.1 - 
   

บริษัทยอยของบริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด      
บริษัท ราชดําริ เรสซิเดนท จํากัด โรงแรมและ 

ขายอสังหาริมทรัพย 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัท ราชดําริ ลอดจจิ้ง จํากัด      
   (ช่ือเดิม “บริษัท ไมฝาด บีช รีซอรท จํากัด”) โรงแรม ประเทศไทย 100 - 
   

บริษัทยอยของ ThaiExpress Concepts Pte. Ltd.     

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

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

และกระเปาเดินทาง 
ประเทศไทย 100 100 

บริษัท เรด เอิรธ ไทย จํากัด การจัดจําหนาย - เครื่องสําอาง
และนํ้าหอม 

ประเทศไทย 100 100 

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

และนํ้าหอม 
ประเทศไทย 70 70 

Marvelous Wealth Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน หมูเกาะบริติช เวอรจิน 100 100 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ประกอบดวย 
 
บริษัท ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่น จํากัด (ชื่อเดิม “บริษัท ไมเนอร อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด”)  
 
ในไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2553 บริษัท ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 
140,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ซึ่งคิดเปนจํานวนเงิน 14 ลานบาท โดยบริษัทไดซื้อหุนดังกลาวทั้งหมดเปนจํานวนเงิน 14 ลานบาท
และเปลี่ยนชื่อจากบริษัท ไมเนอร อินฟอรเมช่ัน เทคโนโลยี จํากัด เปน บริษัท ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่น จํากัด  
 
บริษัท ราชดําริ ลอดจจิ้ง จํากัด (ชื่อเดิม “บริษัท ไมฝาด บีช รีซอรท จํากัด”) 
 
ในไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัทไดเปล่ียนชื่อจากบริษัท ไมฝาด บีช รีซอรท จํากัด เปน บริษัท ราชดําริ ลอดจจิ้ง 
จํากัด  
 
ในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2553 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ราชดําริ ลอดจจิ้ง จํากัด ใหแก บริษัท รอยัล การเดน  
ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัท ในราคาตามมูลคาหุนที่ชําระแลวเปนจํานวนเงิน 250,000 บาท และบริษัทยอย
ดังกลาวไดเรียกชําระหุนสามัญเดิมจํานวน 10,000 หุนอีกรอยละ 75 จนเต็มมูลคาและเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 190,000 หุน มูลคา
หุนละ 100 บาท ซึ่งคิดเปนจํานวนเงิน 19.75 ลานบาท โดยบริษัท รอยัล การเดน ดีเวลลอปเมนท จํากัด ไดซื้อหุนดังกลาวท้ังหมด 
เปนจํานวนเงิน 19.75 ลานบาท 
 
บริษัท อาร.จี.อาร. ฟูด เซอรวิส จํากัด 
 
ในไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2553 บริษัท อาร.จี.อาร. ฟูด เซอรวิส จํากัด ไดจดทะเบียนชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลวและไดมีการคืนทุนแก MFG
เปนจํานวนเงิน 0.004 ลานบาท 
 
บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด 
 
ในไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2553 บริษัท เดอะ พิซซา เรสตัวรองทส จํากัด ไดจดทะเบียนชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลวและไดมีการคืนทุนแก MFG 
เปนจํานวนเงิน 2 ลานบาท 
 
Cyprea Lanka (Private) Limited  
 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553 Hospitality Investment International Limited ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของกลุมบริษัท ไดทําสัญญา
ซื้อหุนสามัญของบริษัท Cyprea Lanka (Private) Limited ซึ่งบริษัทดังกลาวประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศศรีลังกา จํานวน 
82,010,192 หุน โดยมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 ศรีลังการูป เปนจํานวนเงิน 11,399,948 เหรียญสหรัฐ หรือ 366.1 ลานบาท คิดเปน 
รอยละ 80.10 ของทุนที่ชําระแลวของบริษัทดังกลาว 
 
งบการเงินของบริษัท Cyprea Lanka (Private) Limited ไดนํามารวมในงบการเงินรวมของกลุมบริษัทต้ังแตวันที่กลุมบริษัทมีการควบคุม 
ในบริษัทยอยแหงน้ี 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

 
รายละเอียดของการลงทุนแสดงไดดังน้ี 

 บาท 
  

ราคาท่ีตกลงซื้อขายเงินลงทุน 366,103,630 
มูลคาตามบัญชีสุทธิของ Cyprea Lanka (Private) Limited ตามสวนไดเสียที่ไดมา (112,666,644) 
คาความนิยม 253,436,986 
 
ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินที่ไดมาจากการซื้อเงินลงทุนใน Cyprea Lanka (Private) Limited ตาม
สวนไดเสียรอยละ 80.10 มีดังน้ี 

 บาท 
  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,784,739 
ลูกหนี้การคา 16,239,742 
สินคาคงเหลือ 3,666,692 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 162,336,856 
เจาหนี้การคา (7,464,705) 
เจาหนี้จากกิจการท่ีเก่ียวของกัน (16,837,453) 
เงินกูยืมระยะยาวท่ีจะถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (3,469,622) 
คาใชจายคางจายและหน้ีสินอื่น (15,598,766) 

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิ 140,657,483 
  

สัดสวนการลงทุน รอยละ 80.10 
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับมาสุทธิ (บาท) 112,666,644 
 
สินทรัพยสุทธิที่ไดจากการซื้อเงินลงทุนใน Cyprea Lanka (Private) Limited ที่แสดงขางตนเปนราคาตามบัญชี ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน 
กลุมบริษัทอยูระหวางการคํานวณหามูลคายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยสินทรัพยและหนี้สินอื่นๆ ของ Cyprea Lanka 
(Private) Limited มีมูลคายุติธรรมใกลเคียงกับราคาตามบัญชี ผลตางระหวางราคาตามบัญชีสุทธิกับมูลคายุติธรรมสุทธิ จะนําไปปรับปรุง
กับคาความนิยม 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 1,353,097 24,285 
โอนจากเงินจายลวงหนาคาหุน (HVC) 17,708 - 
ประมาณการหนี้สินทางการลงทุน 22,775 - 
เงินปนผลรับ (60,140) - 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 134,284 - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 1,467,724 24,285 
 

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

บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

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

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

แทนซาเนีย 
100 100 

Parrots Limited โรงแรม ประเทศเคนยา 100 100 
 

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

แทนซาเนีย 
100 100 

   

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

ขายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา
ประชาธิปไตย 

100 100 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 
 งบการเงินรวม  

   สัดสวนของ 
   การถอืหุน (รอยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

    

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

อสังหาริมทรัพย 
ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

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

ธุรกิจแฟรนไชส ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

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

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

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

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

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

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club Properties (NSW) 
   Pty. Ltd. 

ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

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

เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 

The Coffee Club (International) Pty. Ltd. เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club (Korea) Pty. Ltd. เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club (Mena) Pty. Ltd. เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
The Coffee Club (NZ) Pty. Ltd. เจาของลิขสิทธิ ์ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
First Avenue Company Pty. Ltd. ขายอาหารและ ประเทศออสเตรเลีย 100 100 
 เคร่ืองด่ืม    
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   สัดสวนของ 
   การถอืหุน (รอยละ) 

  จัดตั้งขึ้น 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
บริษัท ประเภทธุรกจิ ในประเทศ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

     

บริษัท ไมขาว เวเคชั่น วิลลา จํากัด ขายสิทธิในสถานท่ี ประเทศไทย 50 50 
 พักผอนโดยแบงเวลา    
 

กลุมบริษัทไมไดควบคุมบริษัทขางตนหรือมีเพียงอํานาจควบคุมรวมกับผูถือหุนอื่นในบริษัทเหลาน้ัน ดังน้ันจึงไมไดนํางบการเงินของ
บริษัทเหลาน้ันมาจัดทํางบการเงินรวม บริษัทใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทเหลาน้ันในงบการเงินรวม 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ข) เงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคาสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ประกอบดวย 
 
Harbour View Corporation Limited (“HVC”) 
 
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 บริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัทไดลงทุนเพิ่มในบริษัท Harbour View Corporation Limited ซึ่งต้ังอยู 
ในประเทศเวียดนาม ทําใหสัดสวนการลงทุนเปลี่ยนจากรอยละ 19.98 เปนรอยละ 30.39 ดังน้ัน เงินลงทุนดังกลาวจึงเปลี่ยนจากเงินลงทุน
ทั่วไปเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม  
 
กลุมบริษัทเสร็จสิ้นการคํานวณหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของ HVC โดยการหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยไดพิจารณาการ 
วัดมูลคาของสินทรัพยและคํานึงถึงความเปนไปไดที่กิจการจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยอยางนาเช่ือถือ รายละเอียดของ 
คาความนิยมจากการลงทุนซึ่งรวมแสดงอยูในเงินลงทุนในบริษัทมีดังน้ี 

 
 บาท 
  

ราคาท่ีตกลงซื้อขายเงินลงทุนทั้งส้ิน 17,707,880 

มูลคายุติธรรมของหน้ีสินสุทธิตามสวนไดเสียที่ไดมา 7,178,760 

คาความนิยม 24,886,640 

 
ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียรอยละ 10.41 ของสินทรัพยและหนี้สินที่ไดมาจากการซื้อเงินลงทุนใน HVC มีดังน้ี 
 

 บาท 
  

เงินสด 17,666,728 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 11,672,940 
อาคารและอุปกรณ 333,480,781 
สิทธิการเชา 70,711,843 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (339,810,450) 
หนี้สินอื่น (162,682,076) 

มูลคายุติธรรมของหน้ีสินสุทธิ (68,960,234) 

  
สวนไดเสียที่ไดรับมา รอยละ 10.41 
มูลคายุติธรรมของหน้ีสินสุทธิที่ไดรับมาสุทธิ (บาท) (7,178,760) 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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7 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 

 
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

บริษัทอื่น - สุทธิ 63,583 27,410 25 19 

กิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ 1,498,284 812,421 1,366,282 743,793 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 1,561,867 839,831 1,366,307 743,812 

 
ก) เงินลงทุนในบริษัทอื่น 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 27,410 19 
ซื้อเงินลงทุน 2,735 - 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 33,438 6 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 63,583 25 

 
ข) เงินลงทุนในกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 812,421 743,793 
ซื้อเงินลงทุน 67,982 67,982 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 617,881 554,507 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 1,498,284 1,366,282 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 11,107,944 500,717 
ซื้อสินทรัพย 791,277 26,643 
สินทรัพยที่ไดจากการลงทุนในบริษัทยอย 151,345 - 
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ (26,269) - 
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ (20,157) - 
โอนไปบัญชีอื่น (21,683) - 
คาเส่ือมราคา (1,037,033) (56,652) 
การดอยคา (8,014) - 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (22,395) - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 10,915,015 470,708 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 บริษัทยอยบางแหงไดทําสัญญาขายและเชากลับคืนกับกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยและกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี การขายและเชากลับคืนดังกลาวมีเงื่อนไขใหบริษัทยอยไถถอนคืนไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในสัญญา โดยบริษัทยอย
ไดรับสิทธิในการเชาและซ้ือคืนเปนอันดับแรก งบการเงินของกองทุนรวมดังกลาวไดถูกรวมในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมบริษัท 
รายการขายและเชากลับคืนเสมือนเปนการค้ําประกันการกูยืม (หมายเหตุ 11) การแสดงท่ีดินและอาคารในงบการเงินรวมจึงไมเปล่ียนแปลง 
จากผลของการทําสัญญาดังกลาว ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทยอยเหลาน้ีไดนําสินทรัพยซึ่งมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 962 ลานบาท 
เพื่อค้ําประกันรายการดังกลาว (หมายเหตุ 11) 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 กลุมบริษัทไดจํานองสินทรัพยจํานวน 3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคารใน
ตางประเทศ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ลานบาท ลานบาท 
   

ภาระผูกพันเก่ียวกับการปรับปรุงอาคารและการซ้ืออุปกรณ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 65.6 24.4 
ภาระผูกพันเก่ียวกับการปรับปรุงอาคารและการซ้ืออุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 92.0 - 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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9 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ตนทุนการพัฒนา 
แฟรนชายส 

 
คาลิขสิทธิ ์

 
คาความนิยม 

 
เครื่องหมายการคา 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร 

 
รวม 

       

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553       
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 13,391 43,251 3,008,950 560,030 124,557 3,750,179 
เพิ่มขึ้น - 619 - - 28,626 29,245 
สินทรัพยที่ไดจากการลงทุนในบริษัทยอย - - 253,436 - - 253,436 
ตัดจําหนายสินทรัพย (424) - - - (6,274) (6,698) 
โอนมาจากบัญชีอื่น - - - - 178,437 178,437 
โอนไปบัญชีอื่น (6,494) - - - - (6,494) 
สวนปรับปรุงตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง - - (14,662) - - (14,662) 
คาตัดจําหนาย (2,932) (3,576) - - (38,148) (44,656) 
กลับรายการการดอยคา - - - - 4,924 4,924 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ - (993) - - (169) (1,162) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 3,541 39,301 3,247,724 560,030 291,953 4,142,549 

 
 
 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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9 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ (ตอ) 
 

  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
(พันบาท) 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร 
   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553   
ราคาตามบัญชีตนงวด  11,845 
ซื้อสินทรัพย  3,415 
คาตัดจําหนาย  (4,364) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ  10,896 

 
10 สิทธิการเชา - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 
พันบาท 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 
พันบาท 

   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553   
ราคาตามบัญชีตนงวด 1,963,582 5,607 
ซื้อสินทรัพย 4,968 - 
สินทรัพยที่ไดจากการลงทุนในบริษัทยอย 9,091 - 
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ (6,611) - 
คาตัดจําหนาย (95,722) (466) 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (29,251) - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 1,846,057 5,141 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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11 เงินกูยืมระยะยาว 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระ     
   ภายในหนึ่งป     
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 372,669 370,762 244,000 244,000 

เงินกูยืมอื่น 164,260 164,260 - - 

 536,929 535,022 244,000 244,000 
     

เงินกูยืมระยะยาว     
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 1,934,064 1,783,682 1,174,000 1,396,000 

เงินกูยืมอื่น 229,976 352,871 - - 

 2,164,040 2,136,553 1,174,000 1,396,000 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 2,700,969 2,671,575 1,418,000 1,640,000 

 
ระยะเวลาการครบกําหนดของเงินกูยมืระยะยาว สามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ครบกําหนดภายใน 1 ป 536,929 535,022 244,000 244,000 
ครบกําหนดภายในระหวาง 2 ถึง 5 ป 2,133,673 2,136,553 1,174,000 1,396,000 

ครบกําหนดเกินกวา 5 ป 30,367 - - - 

รวมเงินกูยืมระยะยาว 2,700,969 2,671,575 1,418,000 1,640,000 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 
   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553   
ราคาตามบัญชีตนงวด 2,671,575 1,640,000 
การกูเพิ่ม 438,885 - 
เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทยอย 3,470 - 
จายชําระคืนเงินกู (408,276) (222,000) 

สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (4,685) - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 2,700,969 1,418,000 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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11 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 

 
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินที่รวมอยูในงบการเงินรวมจํานวน 2,307 ลานบาท ประกอบดวย 
 
ก) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึงของบริษัทประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 240 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยใน

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

 
ข) เงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศสาขาในประเทศแหงหนึ่งของบริษัทประเภทไมมีหลักประกันจํานวน 1,178 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ีย

ในอัตราเงินฝากประจําบวกอัตรารอยละคงท่ีตอป โดยมีเงื่อนไขในการชําระคืนเงินตนทุก 6 เดือน จํานวน 9 งวด โดยเร่ิมชําระงวดแรก 
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 

 
ค) เงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศสาขาในประเทศแหงหนึ่งของบริษัทยอยแหงหนึ่งประเภทไมมีหลักประกันคงเหลือจํานวน 13.3 ลานเหรียญ

สหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR บวกอัตรารอยละคงท่ีตอป โดยมีเงื่อนไขการชําระคืนเงินตนทุกคร่ึงป จํานวน 9 งวด  
งวดละ 2.22 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยเร่ิมการชําระคืนงวดแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งบริษัทยอยดังกลาวจะตอง 
ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 กลุมบริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย (Cross Currency Swap) สําหรับเงินกูขางตน
จํานวน 13.3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เปนเงินกูสกุลเงินดอลลารออสเตรเลียจํานวน 15.3 ลานเหรียญ ที่อัตราดอกเบ้ียคงท่ี นอกจากน้ี
กลุมบริษัทยังไดทําสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อซื้อเงินดอลลารออสเตรเลียจํานวนดังกลาว ทําใหบริษัทมีภาระหนี้ 
ที่จะตองจายเปนเงินบาท ซึ่งยอดหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 เทากับ 380.9 ลานบาท 
 

ง) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศสองแหงของบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวนท้ังส้ิน 20 ลานบาท (วงเงินกูยืมท้ังส้ินจํานวน 3,050 ลานบาท) 
โดยมีอัตราดอกเบ้ีย MLR ลบดวยอัตรารอยละคงท่ีตอป โดยมีกําหนดชําระเงินคืนในระหวางป พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2560 บริษัทยอย
จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 
 

จ) เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่งของบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวนทั้งส้ิน 16 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (วงเงินกูยืมท้ังส้ินจํานวน 
30 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยมีอัตราดอกเบ้ีย 6 เดือน SIBOR บวกดวยอัตรารอยละคงท่ีตอป และมีกําหนดชําระเงินคืนในระหวางป 
พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 บริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู 
 
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 กลุมบริษัทมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) สําหรับเงินกูขางตนจํานวน  
10 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา จากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวที่ SIBOR บวกดวยอัตรารอยละคงท่ีตอป เปนอัตราดอกเบี้ยรอยละคงที่ตอป 
โดยมีผลต้ังแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

ฉ) เงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศของบริษัทยอยแหงหน่ึงประเภทมีหลักประกันจํานวน 236,139 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตรา
ดอกเบ้ีย 6 เดือน LIBOR บวกดวยอัตรารอยละคงท่ีตอป โดยมีเงื่อนไขในการชําระคืนเงินตนทุกเดือน ซึ่งยอดหน้ีคงเหลือ ณ วันท่ี  
30 กันยายน พ.ศ. 2553 เทากับ 61,224.5 เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสําคัญบางประการที่กําหนดไว ตลอด
อายุสัญญาเงินกู 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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11 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 

 
เงินกูยืมอื่น 
 
เงินกูยืมอื่นจํานวน 394 ลานบาท เปนเงินกูยืมผานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสองแหง 
 
ก) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 250 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก และประเภท ข ในกองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย 

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

 
 กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทยไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในท่ีดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัทท่ีมี

มูลคาทางบัญชีจํานวน 741 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกัน 
 
ข) เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 144 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ซึ่งถือโดย

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

 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี ไดรับโอนสิทธิ์และความเปนเจาของทางกฎหมายในที่ดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัท 
ที่มีมูลคาทางบัญชีจํานวน 221 ลานบาท เพื่อเปนหลักประกัน 

 
วงเงินกูยืม 
 
กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินกูยืมระยะยาวท่ียังไมไดใชดังตอไปน้ี 
 

 30 กันยายน พ.ศ. 2553 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ลานเหรียญ  ลานเหรียญ 
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานบาท สหรัฐฯ 
     

อัตราดอกเบ้ียลอยตัว     
- ครบกําหนดภายใน 1 ป 500 14 500 - 
- ครบกําหนดเกิน 1 ป 8,030 - 5,000 - 
 8,530 14 5,500 - 
 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ลานเหรียญ  ลานเหรียญ 
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานบาท สหรัฐฯ 
     

อัตราดอกเบ้ียลอยตัว     
- ครบกําหนดภายใน 1 ป 2,500 28.5 2,500 - 
- ครบกําหนดเกิน 1 ป 7,930 - 4,900 - 
 10,430 28.5 7,400 - 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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12 หุนกู 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 พันบาท พันบาท 
   

หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,000,000 1,275,000 

หุนกูระยะยาวถึงกําหนดนานกวาหนึ่งป 9,400,000 6,900,000 

รวมหุนกู 10,400,000 8,175,000 
 

การเปล่ียนแปลงของหุนกูสามารถวิเคราะหดังน้ี 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 พันบาท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553  
ราคาตามบัญชีตนงวด 8,175,000 
ออกหุนกูเพิ่ม 2,500,000 

ไถถอนคืน (275,000) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 10,400,000 
 

หุนกูประกอบดวย 
 

ก) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาท ออกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 มีอัตราดอกเบ้ีย
รอยละคงท่ีตอป และกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2553 
 

ข) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 2,060 ลานบาท ออกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 เพื่อใชไถถอน
หุนกูและจายคืนเงนิกูยืมระยะส้ันมีอตัราดอกเบ้ียรอยละคงท่ีตอปและกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2557 
 

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

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

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

ฉ) หุนกูไมดอยสิทธิไมมีหลักประกันและมีผูแทนผูถือหุนกูจํานวน 2,500 ลานบาท ออกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 มีอัตราดอกเบ้ีย
รอยละคงท่ีตอป ชําระดอกเบ้ียทุกๆ 6 เดือนและกําหนดชําระคืนภายในป พ.ศ. 2558 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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12 หุนกู (ตอ) 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) สําหรับหุนกูจํานวน 1,000 ลานบาทขางตนกับสถาบัน
การเงินแหงหนึ่ง โดยบริษัทจายดอกเบ้ียในอัตราลอยตัวของเงินบาท และรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละคงท่ีตอป กําหนดจายชําระดอกเบ้ียทุกงวด 
6 เดือน 
 
หุนกูทั้งหมดดังกลาวขางตนมีเงื่อนไขของขอกําหนดและสิทธิของผูถือหุนกูซึ่งไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การดํารง
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน การจายเงินปนผลและการจําหนายจายโอนหรือจํานําทรัพยสินอันเปนสาระสําคัญที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจหลัก 
 
ที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ไดมีมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 15,000 ลานบาท 
โดยเปนหุนกูไมดอยสิทธิ ชนิดมีหลักประกันและ/หรือไมมีหลักประกันระยะยาว (ตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ีออก) และมีอายุไมเกิน 
15 ป เพื่อจัดหาเงินทุนสําหรับเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชําระเงินกูยืมและหุนกูของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2553 บริษัทไดออกและเสนอขายหุนกูแลวเปนจํานวนเงิน 5,500 ลานบาท 
 

13 ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

ยอดคงเหลือตนงวด 167,065 133,948 39,130 41,157 
เพิ่มขึ้น 14,412 19,369 2,301 3,369 
เพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสรางการถือหุนกับ MINOR - 20,987 - - 

ลดลง (29,458) (7,239) (9,577) (5,396) 

ยอดคงเหลือสิ้นงวด 152,019 167,065 31,854 39,130 

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



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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14 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

 งบการเงินรวม 
   สวนเกิน  
 จํานวนหุนสามัญ หุนสามัญ มูลคาหุน รวม 
 พันหุน พันบาท พันบาท พันบาท 
     

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553     
ยอดคงเหลือตนงวด 3,246,416 3,246,416 3,065,856 6,312,272 
การออกหุน (หมายเหตุ 15) 13,220 13,220 54,061 67,281 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,259,636 3,259,636 3,119,917 6,379,553 

 
 งบการเงินเฉพาะบรษัิท 
   สวนเกิน  
 จํานวนหุนสามัญ หุนสามัญ มูลคาหุน รวม 
 พันหุน พันบาท พันบาท พันบาท 
     

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553     
ยอดคงเหลือตนงวด 3,246,416 3,246,416 3,040,204 6,286,620 
การออกหุน (หมายเหตุ 15) 13,220 13,220 54,061 67,281 

ยอดคงเหลือปลายงวด 3,259,636 3,259,636 3,094,265 6,353,901 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ทุนจดทะเบียนทั้งหมดประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 3,678.0 ลานหุน ซึ่งมีมูลคาหุนละ 1 บาท โดยมี 
หุนสามัญจํานวน 3,259.6 ลานหุน ที่ไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว 
 
จากการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเร่ืองตางๆ ดังตอไปน้ี 

 
ก) ใหมีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 3,351,850,736 บาท เปน 3,350,746,158 บาท โดยเปนการตัดหุนจดทะเบียน

ที่ยังมิไดออกจําหนายจํานวน 1,104,578 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนที่ยังมิไดออกและจําหนายดังกลาวจํานวน 
1,104,578 บาท เปนทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการสํารองไวเพื่อรองรับการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพยของ MINOR ตามแผนการปรับ
โครงสรางการถือหุน (หมายเหตุ 19)  

 
ข) ใหมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 327,242,615 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับ 

การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 4 (MINT - W4) ซึ่งทําใหทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 
3,350,746,158 บาท เปน 3,677,988,773 บาท  

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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15 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 
กลุมบริษัทไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย โดยผานการอนุมัติจากการประชุมผูถือหุน 
 
กลุมบริษัทไมไดบันทึกตนทุนสําหรับมูลคายุติธรรมหรือมูลคาที่แทจริงของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญดังกลาวในงบการเงินนี้  
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2552 ระหวางงวด ลดลงระหวางงวด พ.ศ. 2553 

 
 

กําหนดวันที่ใชสิทธิ จํานวนคงเหลือ จํานวน หมดอายุ ใชสิทธิ

 อัตราการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญตอ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ

หุนสามัญ
ออกเพิ่ม
ระหวางป

 ราคาในการ
ใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญ จํานวนเงิน จํานวนคงเหลือ

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

บริษัท กรรมการและพนักงานของบริษัท 15 ธันวาคม 28 กุมภาพันธ 16 มกราคม 
    และบริษัทยอย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2554 21,200,000 - - (6,351,000) 1.12645 7,152,800 2.645 18,919,157 14,849,000
     

 กรรมการและพนักงานของบริษัท 14 พฤศจิกายน 31 มกราคม 17 ธันวาคม  
    และบริษัทยอย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555 9,629,367 - - (1,078,460) 1.10000 1,185,500 8.918 10,572,289 8,550,907
     

 กรรมการและพนักงานของบริษัท 6 มีนาคม 30 ตุลาคม  21 ตุลาคม  
    และบริษัทยอย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2556 33,065,750 - - (4,407,600) 1.00000 4,407,600 7.65 33,718,140 28,658,150
     

 กรรมการและพนักงานของบริษัท 6 มีนาคม 30  มิถุนายน  12 มิถุนายน  
    และบริษัทยอย (MINT - W) พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2557 2,629,377 - - (426,100) 1.00000 426,100 8.08 3,442,888 2,203,277
     

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

  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2556 - 325,429,928 - (48,346) 1.00000 48,346 13.00 628,498 325,381,582
     

 รวมการออกโดยบริษัท    66,524,494 325,429,928 - (12,311,506) 13,220,346 67,280,972 379,642,916

 
ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 ไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (MINT - W4) จํานวนไมเกิน 327,242,615 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม โดยไมคิด
มูลคา และมีอัตราการจัดสรรเทากับ 10 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 3 ป นับจากวันที่ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งแรก มีอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 
1 หุนที่ราคาใชสิทธิ 13 บาทตอหุน 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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16 กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 

 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ชําระแลวและ       
ออกจําหนายอยูในระหวางงวด 
 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียไดปรับปรุงดวยจํานวนหุนสามัญเทียบเทาปรับลดโดยถือวาหุนสามัญ             
เทียบเทาปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด บริษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 15) 
 
ในการคํานวณจํานวนหุนสามัญที่เพิ่มขึ้นหากมีการใชสิทธิ บริษัทคํานวณวาหากนําเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ที่เหลืออยูดังกลาวมาซ้ือหุนสามัญกลับคืนในราคาตลาดถัวเฉล่ียของงวดเพื่อกําหนดจํานวนหุนสามัญที่ตองออกเพ่ิม แลวนําจํานวนหุนสามัญ
สวนเพิ่มดังกลาวมารวมกับหุนสามัญที่มีอยู ทั้งน้ีไมมีการปรับปรุงใด ๆ ในงบกําไรขาดทุน 
 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กลุมบริษัทคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักภายใตขอสมมติที่มีการแปลงสภาพหุนสามัญปรับลด
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 มีจํานวน 25,282,478 หุน และ 22,874,953 หุน ตามลําดับ (วันที่  
30 กันยายน พ. ศ. 2552 : จํานวน 19,317,791 หุน และ 16,737,296 หุน ตามลําดับ) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 พันหุน พันหุน พันหุน พันหุน 
     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชคํานวณกําไรตอหุน 3,258,169 3,026,917 3,254,006 3,276,639 
     

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด     

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 25,282 19,318 22,875 16,737 

หุนสามัญเทียบเทาปรับลด 25,282 19,318 22,875 16,737 
     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก     

   ที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 3,283,451 3,046,235 3,276,881 3,293,376 

 

 งบการเงินรวม 

 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 127,379 151,977 807,565 782,493 
     

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.0391 0.0502 0.2482 0.2388 
     

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 0.0388 0.0499 0.2464 0.2376 

 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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16 กําไรตอหุนสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (ตอ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

กําไรสุทธิสําหรับงวด (พันบาท) 34,793 47,646 238,285 263,394 
     

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.0107 0.0157 0.0732 0.0804 
     

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 0.0106 0.0156 0.0727 0.0800 

 
17 ภาระผูกพัน 
 

กลุมบริษัทมีภาระผูกพันจากการทําสัญญากอสรางและซ้ือสินทรัพยสําหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย และท่ีดินและโครงการ
ระหวางพัฒนาท่ียังมิไดบันทึกเปนหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ดังตอไปน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 ลานบาท ลานบาท 
   

ภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 1,480.8 - 
ภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 767.8 - 

 
18 หนังสือค้ําประกัน 

 

กลุมบริษัทและบริษัทไดใหหนังสือค้ําประกันตอไปน้ีในการดําเนินธุรกิจปกติ 
 

 30 กันยายน พ.ศ. 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ลานเหรียญ   ลานเหรียญ 
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานหยวน ลานบาท สหรัฐฯ 
      

หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 77.7 9.4 34.0 11.6 - 
หนังสือค้ําประกันที่กลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงินเพื่อ      
   ค้าํประกันสินเชือ่ของกลุมบริษัท  5,498.0 78.8 200.0 1,600.1 77.6 
 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ลานเหรียญ   ลานเหรียญ 
 ลานบาท สหรัฐฯ ลานหยวน ลานบาท สหรัฐฯ 
      

หนังสือค้ําประกันที่ธนาคารออกใหบุคคลภายนอก 70.4 2.7 34.0 16.3 - 
หนังสือค้ําประกันที่กลุมบริษัทออกใหแกสถาบันการเงินเพื่อ      
   ค้าํประกันสินเชือ่ของกลุมบริษัท  5,767.0 74.4 265.0 1,600.1 72.6 



บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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19 การปรับโครงสรางการถอืหุนระหวางบริษัทกับบริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2552 บริษัทมีการปรับโครงสรางการถือหุนระหวางบริษัท กับ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (“MINOR”) โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อการขจัดโครงสรางการถือหุนไขว และทําใหโครงสรางการถือหุนมีความเหมาะสม ชัดเจน และโปรงใส อีกทั้งยังเปน
การกอใหเกิดความชัดเจนในอํานาจควบคุมบริหารจัดการ โดยการปรับโครงสรางดังกลาวไดดําเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
 
จากการปรับโครงสรางการถือหุนเพื่อขจัดโครงสรางการถือหุนไขว ถือเปนการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน บริษัทบันทึกผลตางระหวาง 
ตนทุนของการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกันกับสวนไดเสียของบริษัทในมูลคาตามบัญชีของ MINOR ไวในสวนของผูถือหุน ภายใตหัวขอ 
“สวนตํ่าจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน”  
 

20 เงินปนผล 
 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับผูถือหุนสามัญเดิมและผูถือหุน
จากการแปลงสภาพหลักทรัพยแปลงสภาพเปนหุนสามัญ ในอัตราหุนละ 0.15 บาท (พ.ศ. 2552 : หุนละ 0.31 บาท) รวมเปนเงินปนผลท้ังส้ินไมเกิน 
490.9 ลานบาท (พ.ศ. 2552 : 1,094 ลานบาท) โดยมีการจายเงินปนผลในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  
 

21 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 
 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท อมอรแปซิฟค (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดมี
มติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 20 ลานบาท เปน 27.45 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหม 74,510 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ใหแก 
ผูถือหุนเดิม บริษัท อมอรแปซิฟค คอรปอเรชั่น ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ทําใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 30 เปนรอยละ 49 และทําใหสัดสวนการถือหุนของกลุมบริษัทลดลงจากรอยละ 70 เปนรอยละ 51 ทั้งน้ี บริษัทดังกลาวไดรับเงินคาหุน
ลวงหนาเปนจํานวน 7.45 ลานบาทในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 และจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 


