
 

รายงานการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 งบกาํไรขาดทุนรวมและ 
งบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะบริษทั สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน พ.ศ. 2554 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนขอผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 ท่ีแนบมาน้ีของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการรายงานต่องบการเงิน
ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ งบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลสําหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 ของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนจากสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ตามรายงานลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ซ่ึงได้
รายงานวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือไดว้า่งบการเงินไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป งบกาํไรขาดทุนรวมและ 
งบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั และ 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึง
ของงบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลท่ีไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสอบทาน ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานสอบทาน
เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างพอประมาณว่า งบการเงินระหว่างกาลแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การสอบทานน้ี 
มีขอบเขตจาํกดัโดยส่วนใหญ่ใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการใชว้ิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีสอบทานได ้
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือได้ว่างบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะบริษทัดงักล่าวไม่ถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนจากสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้
และไดเ้สนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัท่ีได้ตรวจสอบและ 
เสนอรายงานไวแ้ลว้ดังกล่าว และขา้พเจา้มิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัวนัท่ีในรายงานนั้น ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 3 ตั้งแต่วนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชีมาใชป้ฏิบติั โดยบริษทัได้
จดัทาํงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทัและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดง 
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 ท่ีแสดงเปรียบเทียบตามรูปแบบใหม่เพื่อให้
สอดคลอ้งกบังบการเงินงวดปัจจุบนั 
 

 

 

 

พิสิฐ  ทางธนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 



 

 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
 
งบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิระหว่างกาลเฉพาะบริษทั 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 601,314 202,163 508,704 138,858
เงินลงทุนชัว่คราว 8 149,757 48,526 149,757 48,526
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 9 710,763 797,909 268,825 285,569
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 46,353 55,336 357,781 435,490
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 - - 418,888 8,891
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 146,931 134,616 29,525 19,364
ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต 12,473 10,773 - -
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 12 34,657 35,105 9,473 9,473
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 383,922 271,857 133,725 105,828

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,086,170 1,556,285 1,876,678 1,051,999

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 5,973 5,922 - -
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 25,291 22,162 - -
ลูกหน้ีตามสญัญาระยะยาว 43,232 55,868 43,232 55,868
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 20 - - 1,879,630 1,878,640
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 20 1,974,536 2,205,263 1,791,362 1,878,745
ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 20 88,412 61,249 77,920 55,520
เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน - สุทธิ 8 184,048 278,095 184,048 278,095
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 8,744 14,288 1,284,574 1,696,079
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 11 5,147,813 5,406,005 2,223,252 2,339,240
ค่าความนิยม - สุทธิ 338,408 338,408 - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 11 396,775 418,347 27,043 30,572
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว 12 563,989 589,982 180,717 187,821
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 177,649 81,058 149,571 53,805

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 8,954,870 9,476,647 7,841,349 8,454,385

รวมสินทรัพย์ 11,041,040 11,032,932 9,718,027 9,506,384

2

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 44 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 14 568,582 497,380 100,477 299,808

เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย 608,144 539,360 461,614 382,881

เจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 14,822 36,192 166,660 140,628

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 - - 48,630 87,408

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  14 46,328 158,828 40,052 28,000

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 63,569 64,253 45,584 23,976

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 13 811,113 719,850 335,266 355,869

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,112,558 2,015,863 1,198,283 1,318,570

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 - 440,127 - 507,938

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 192,617 146,615 170,870 91,960

หุน้กู้ 14 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15,975 - 8,473 -

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 447,863 456,816 22,596 20,810

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,956,455 3,343,558 2,501,939 2,920,708

รวมหนีสิ้น 5,069,013 5,359,421 3,700,222 4,239,278

3

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 44 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 15

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญัจาํนวน 906,000,000 หุน้ 

      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 906,000 906,000 906,000 906,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้เตม็มูลค่า

   หุน้สามญัจาํนวน 881,897,219 หุน้ 

      มูลค่าท่ีชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 881,897 881,897 881,897 881,897

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 15 3,839,674 3,839,674 3,839,674 3,839,674

ส่วนเกินทุน - หุน้ทุนซ้ือคืน 15 288,425 - 288,425 -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

   สาํรองตามกฎหมาย 90,600 90,600 90,600 90,600

   สาํรองเพ่ือหุน้ทุนซ้ือคืน 15 - 267,920 - 267,920

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 848,127 780,530 1,041,163 511,225

หกั  หุน้ทุนซ้ือคืน 15 - (267,920) - (267,920)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (123,954) (56,290) (123,954) (56,290)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 5,824,769 5,536,411 6,017,805 5,267,106

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 21 147,258 137,100 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,972,027 5,673,511 6,017,805 5,267,106

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,041,040 11,032,932 9,718,027 9,506,384

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 44 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน
หมายเหตุ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

รายได้ 5
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,436,434 1,276,899 818,157 693,176
รายไดจ้ากการขาย 419,307 398,005 175,291 132,547

รวมรายได้ 1,855,741 1,674,904 993,448 825,723

ต้นทุน
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,008,163) (875,538) (610,600) (489,558)
ตน้ทุนขาย (222,899) (203,199) (62,358) (44,339)

รวมต้นทุน (1,231,062) (1,078,737) (672,958) (533,897)

กาํไรขั้นต้น 624,679 596,167 320,490 291,826
รายไดอ่ื้น 5 42,066 28,580 84,726 48,879

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 666,745 624,747 405,216 340,705

คา่ใชจ่้ายในการขาย (126,915) (90,461) (47,068) (35,882)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (262,555) (244,106) (152,943) (127,572)
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร (11,096) (10,380) (5,907) (6,972)

รวมค่าใช้จ่าย (400,566) (344,947) (205,918) (170,426)

กาํไรจากการดําเนินงาน 266,179 279,800 199,298 170,279
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 8,410 838 10,996 531
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 53,961 36,231 - -

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 328,550 316,869 210,294 170,810
ตน้ทุนทางการเงิน (34,973) (34,060) (28,159) (28,269)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 293,577 282,809 182,135 142,541
ภาษีเงินได้ (76,843) (64,221) (48,880) (34,372)

กาํไรสําหรับงวด 216,734 218,588 133,255 108,169

การปันส่วนของกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 215,274 214,150 133,255 108,169
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,460 4,438 - -

กาํไรสําหรับงวด 216,734 218,588 133,255 108,169

บาท บาท บาท บาท
กาํไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 7
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.24 0.25 0.15 0.13
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.24 0.25 0.15 0.13

5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 44 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

กาํไรสําหรับงวด 216,734 218,588 133,255 108,169

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กาํไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผือ่ขาย 18,571 21,863 18,571 21,863

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 18,571 21,863 18,571 21,863

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 235,305 240,451 151,826 130,032

การปันส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 233,845 236,013 151,826 130,032
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,460 4,438 - -

235,305 240,451 151,826 130,032

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 44 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

6

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน
หมายเหตุ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

รายได้ 5
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4,007,567 3,394,532 2,308,880 1,739,842
รายไดจ้ากการขาย 1,324,620 1,167,316 503,138 329,489

รวมรายได้ 5,332,187 4,561,848 2,812,018 2,069,331

ต้นทุน
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (2,748,278) (2,301,300) (1,679,168) (1,253,027)
ตน้ทุนขาย (735,269) (691,084) (177,079) (115,645)

รวมต้นทุน (3,483,547) (2,992,384) (1,856,247) (1,368,672)

กาํไรข้ันต้น 1,848,640 1,569,464 955,771 700,659
รายไดอ่ื้น 5 97,488 93,365 959,782 191,449

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,946,128 1,662,829 1,915,553 892,108

ค่าใชจ่้ายในการขาย (328,036) (301,823) (130,326) (94,230)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (757,052) (714,864) (421,364) (396,343)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (36,610) (37,181) (20,419) (26,837)

รวมค่าใช้จ่าย (1,121,698) (1,053,868) (572,109) (517,410)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 824,430 608,961 1,343,444 374,698
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 8,927 20,489 14,446 83,751
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 20 186,074 99,427 - -

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 1,019,431 728,877 1,357,890 458,449
ตน้ทุนทางการเงิน (108,808) (105,699) (92,441) (85,880)

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 910,623 623,178 1,265,449 372,569
ภาษีเงินได้ (193,258) (110,427) (111,984) (51,506)

กาํไรสําหรับงวด 717,365 512,751 1,153,465 321,063

การปันส่วนของกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 701,021 506,836 1,153,465 321,063
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 21 16,344 5,915 - -

กาํไรสําหรับงวด 717,365 512,751 1,153,465 321,063

บาท บาท บาท บาท
กาํไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 7
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.81 0.60 1.33 0.38
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.81 0.60 1.33 0.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 44 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท



7

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

กาํไรสําหรับงวด 717,365 512,751 1,153,465 321,063

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (67,664) (23,451) (67,664) (23,094)

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (67,664) (23,451) (67,664) (23,094)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 649,701 489,300 1,085,801 297,969

การปันส่วนของกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 633,357 483,385 1,085,801 297,969

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 16,344 5,915 - -

649,701 489,300 1,085,801 297,969

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 44 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

8

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท

องค์ประกอบอืน่ของ

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิ ส่วนเกนิทุน - สํารอง สํารอง กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี

เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซื้อคนื ตามกฏหมาย หุ้นทุนซื้อคนื ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทุนซื้อคนื เงนิลงทุนเผือ่ขาย บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม รวม

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 881,897 3,839,674 - 90,600 267,920 780,530 (267,920) (56,290) 5,536,411 137,100 5,673,511

ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 3) - - - - - (17,281) - - (17,281) (1,098) (18,379)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว้ 881,897 3,839,674 - 90,600 267,920 763,249 (267,920) (56,290) 5,519,130 136,002 5,655,132

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นสําหรับงวด

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด - - 288,425 - - 267,920 - - 556,345 - 556,345

จาํหน่ายหุน้ทุนซื้อคืนระหวา่งงวด - - - - (267,920) - 267,920 - - - -

ลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ยโดยซื้อหุน้จากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - (267) - - (267) (723) (990)

รับรู้ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าของเงินลงทุน

เผือ่ขายในงบกาํไรขาดทุน - - - - - - - 16,557 16,557 - 16,557

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - - - (883,796) - - (883,796) (4,365) (888,161)

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวด - - - - - 701,021 - (84,221) 616,800 16,344 633,144

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 881,897 3,839,674 288,425 90,600 - 848,127 - (123,954) 5,824,769 147,258 5,972,027

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 881,897 3,839,674 - 90,600 267,920 481,080 (267,920) (4,773) 5,288,478 100,444 5,388,922

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นสําหรับงวด

จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - 21,838 21,838

รับรู้ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าของเงินลงทุน

เผือ่ขายในงบกาํไรขาดทุน - - - - - - - 1,997 1,997 - 1,997

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - - - (462,539) - - (462,539) - (462,539)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 506,836 - (25,448) 481,388 5,915 487,303

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 881,897 3,839,674 - 90,600 267,920 525,377 (267,920) (28,224) 5,309,324 128,197 5,437,521

9

งบการเงนิรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

จดัสรรแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 44 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

       



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท
องค์ประกอบอืน่

ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิ ส่วนเกนิทุน - สํารอง สํารอง กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซื้อคืน ตามกฏหมาย หุ้นทุนซื้อคืน ยงัไม่ได้จัดสรร หุ้นทุนซื้อคืน เงินลงทุนเผือ่ขาย รวม

ยอดยกมาต้นงวด ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2554 881,897 3,839,674 - 90,600 267,920 511,225 (267,920) (56,290) 5,267,106
ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 3) - - - - - (7,651) - - (7,651)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว้ 881,897 3,839,674 - 90,600 267,920 503,574 (267,920) (56,290) 5,259,455
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด - - 288,425 - - 267,920 - - 556,345

จาํหน่ายหุน้ทุนซื้อคืนระหวา่งงวด - - - - (267,920) - 267,920 - -

รับรู้ผลขาดทุนจากการวดัมลูค่าของเงินลงทุน

เผื่อขายในงบกาํไรขาดทุน - - - - - - - 16,557 16,557

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - - - (883,796) - - (883,796)

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวด - - - - - 1,153,465 - (84,221) 1,069,244

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 881,897 3,839,674 288,425 90,600 - 1,041,163 - (123,954) 6,017,805

ยอดยกมาต้นงวด ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2553 881,897 3,839,674 - 90,600 267,920 625,964 (267,920) (5,130) 5,433,005

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

รับรู้ผลขาดทุนจากการวดัมลูค่าของเงินลงทุน

เผื่อขายในงบกาํไรขาดทุน - - - - - - - 2,147 2,147

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - - - (462,539) - - (462,539)

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวด - - - - - 321,063 - (25,241) 295,822

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 881,897 3,839,674 - 90,600 267,920 484,488 (267,920) (28,224) 5,268,435
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
กาํไรสะสม

จัดสรรแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 44 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

       



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 19 1,582,668 1,302,240 720,356 684,096

จ่ายดอกเบ้ีย (115,722) (104,515) (102,535) (84,926)

จ่ายภาษีเงินได้ (193,941) (82,594) (90,375) (20,714)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,273,005 1,115,131 527,446 578,456

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 366 - -

เงินสดลดลงจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (714) - -

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว 8 (250,000) (1,350,000) (250,000) (1,350,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 150,141 1,351,064 150,141 1,351,064

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 ง) - - (88,753,068) -

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 ง) - - 88,343,071 -

เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน (28,041) (18,800) (28,041) (15,000)

เงินสดรับจากการใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน 19,100 7,072 19,100 7,072

เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 จ) (8,503) (3,184) (208,503) (434,540)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,047 11,082 621,086 677,624

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย 20 (990) - (990) (2,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 20 42,040 46,519 42,040 46,519

เงินสดรับจากการลดทุน 20 202,500 - 202,500 -

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วม 20 (129,009) (11,648) (129,009) (11,648)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 20 1,000 - 1,000 -

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในกิจการร่วมคา้ 20 (23,400) (10,000) (23,400) (10,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 11,310 9,692 11,310 9,692

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว - (34,371) - (34,371)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (220,272) (140,806) (138,578) (213,515)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 72,072 6,919 73,987 6,071

เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า - 42,056 - -

เงินสดจ่ายเพ่ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (284,731) (265,999) (1,652) (21,064)

ดอกเบ้ียรับ 14,950 7,931 48,034 45,637

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 20 315,059 89,416 848,648 89,416

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (102,727) (263,405) 827,676 140,957

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 44 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 ฉ) - - 21,914,044 -

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 ฉ) - - (21,952,822) -

เงินสดรับ(จ่าย)เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 16,908 (29,792) 476 15,498

เงินสดท่ีมีภาระผกูพนัเพิ่มข้ึน (51) (41) - -

เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 54,292 (1,105,060) (199,808) (1,067,660)

จ่ายคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,838) (1,987) (1,023) (1,564)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 110,500

จ่ายคืนเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 ช) (440,127) - (508,938) (56,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 14 221,800 100,000 200,000 100,000

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 14 (290,541) (500,000) (110,000) (450,000)

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ - 800,000 - 800,000

เงินสดรับจากการขายหุน้ทุนซ้ือคืน 15 556,345 - 556,345 -

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 17 (883,550) (462,539) (883,550) (462,539)

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 21 (4,365) - - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (771,127) (1,199,419) (985,276) (1,011,765)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 399,151 (347,693) 369,846 (292,352)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 202,163 532,016 138,858 371,357

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 601,314 184,323 508,704 79,005
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 44 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 มีดงัน้ี

หน่วย : พนับาท

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 67,038 169,837 39,536 106,316

การลงทุนในลิขสิทธ์ิภาพยนตร์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 12,897 37,935 - -

การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยทาํสัญญาเช่าการเงิน 2,680 10,923 - -

การจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์โดยหกักลบกบัลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 41 - 43,536

การจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์โดยหกักลบกบัสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 53,550 9 17,680 2,848

การจาํหน่ายเงินลงทุนของบริษทัยอ่ยโดยยงัมิไดรั้บชาํระเงิน (หมายเหตุ 20.1) - 2,000 - 2,000

การหกักลบเงินปันผลรับกบัเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 40,000

การโอนลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 78 14,893

การโอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้เป็นเงินลงทุนระยะยาว - 307,991 - 307,991

การโอนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเป็นเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 258,125 - -

การหกักลบเจา้หน้ีการคา้กบัเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 3 - 79,615

การหกักลบเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัเงินกูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,000 -

การหกักลบเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 345 - 19,216
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งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 44 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

14 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 

1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยว่า
“กลุ่มบริษทั” 
 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2554 
 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 
 

จาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงเป็นหน่วยพนับาทเวน้แต่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลได้จดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ 
ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลกั (คือ  
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด) ไดจ้ดัทาํให้
เป็นรูปแบบสมบูรณ์ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินจดัทาํเป็น 
แบบยอ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล และไดเ้พิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอ้กาํหนด
ในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจดัทาํตาม
กฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล นโยบายการบญัชีท่ีใชเ้ป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายในหมายเหตุขอ้ 4  
 

มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 มีดงัน้ี 
 

• มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) ไดก้าํหนดหา้มแสดงรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ กิจการสามารถเลือกแสดงงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จแบบงบเด่ียว หรือแบบสองงบ (งบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ) อยา่งไรกต็าม กิจการเลือกท่ีจะแสดงแบบสองงบไดแ้ก่งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ในกรณีท่ีกิจการมีการ
ปรับปรุงยอ้นหลงั หรือจดัประเภทรายการใหม่ กิจการตอ้งแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้งวดของงวดท่ีนาํมาเปรียบเทียบล่าสุด 
นอกเหนือจากการแสดงงบ ณ วนัส้ินงวดปัจจุบนั และ ณ วนัส้ินงวดก่อน อยา่งไรกดี็ สาํหรับงบการเงินซ่ึงมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และเป็นรอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีกิจการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) มาใช ้
กิจการสามารถเลือกท่ีจะแสดงงบแสดงฐานะการเงินเพยีงสองงวดบญัชี 
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3 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
• มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) กาํหนดใหกิ้จการตอ้งรวมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้สาํหรับการร้ือ 

การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์ กิจการตอ้งคิด
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนประกอบของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุน
ท่ีมีนยัสาํคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น มาตรฐานท่ีมีการปรับปรุงใหม่กาํหนดใหกิ้จการตอ้งทบทวนอายกุารให้
ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวธีิการคิดค่าเส่ือมราคาอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี กิจการไดป้ระเมินและพบวา่ไม่มีผลกระทบจาก
การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 

• มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เก่ียวขอ้งกบัการบญัชีสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน ซ่ึงสามารถจดัประเภทได ้4 ประเภท 
ไดแ้ก่ ก) ผลประโยชน์ระยะสั้น ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน รวมถึงโครงการสมทบเงิน และโครงการผลประโยชน์พนกังาน  
ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน และ ง) ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าโครงการผลประโยชน์
พนกังาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ กิจการสามารถเลือกรับรู้ผลกาํไรและขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จหรือกาํไรขาดทุน ส่วนผลกาํไร
และขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนใหรั้บรู้ในกาํไรขาดทุน  

 
ผลกระทบของการนาํมาตรฐานขา้งตน้มาใชป้ฏิบติัมีผลต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 
 พนับาท พนับาท 
   

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2554   
   
กาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดลดลง 17,281 7,651 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 14,304 7,651 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ลดลง 4,075 - 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึน 1,098 - 
 
การตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่ในระหว่างงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 
 
การตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ก) มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 เร่ืองรายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้ประเมินและเห็นว่าการตีความมาตรฐานการบญัชีดังกล่าวขา้งต้นไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคญัต่อ 
งบการเงินท่ีนาํเสนอ  
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3 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่ในระหว่างงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 (ต่อ) 
 

ข) มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
    ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ืองความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 
    กบักิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ืองภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ืองภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่าการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่ดงักล่าวจะไม่มี
ผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินท่ีนาํเสนอ 
 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหวา่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่าย
เป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดรั้บรู้ดว้ยประมาณการท่ีดีท่ีสุดจากฝ่ายบริหารจากอตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของรอบปีบญัชี 
 

4 นโยบายบญัชีใหม่ 
 

4.1 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ยผลประโยชน์หลงัออกจากงานทั้งท่ีเป็นโครงการผลประโยชน์ และโครงการ
สมทบเงิน โครงการสมทบเงินเป็นโครงการท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบให้กบักิจการท่ีแยกต่างหาก กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัตาม
กฎหมาย หรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระเพิ่มเติมจากท่ีไดส้มทบไวแ้ลว้หากกองทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะ 
จ่ายชาํระภาระผูกพนัจากการให้บริการของพนักงานทั้งในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการท่ีไม่ใช่
โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน์จะกาํหนดจาํนวนผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุซ่ึงจะข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัหน่ึงหรือหลายปัจจยั เช่น อาย ุอายกุารทาํงาน และค่าตอบแทน เป็นตน้ 

 

• โครงการผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ
ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจา้งงานของกลุ่มบริษทั พนักงานท่ีทาํงานครบ 120 วนั มีสิทธิไดรั้บ
ค่าชดเชย เน่ืองจากการเลิกจา้ง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน หรือเม่ือทาํงาน
ครบอายเุกษียณ 60 ปี ตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนดโดยข้ึนอยูก่บัระยะเวลาทาํงาน ซ่ึงอตัราท่ีใชใ้นปัจจุบนักาํหนดไวสู้งสุดไม่เกิน 
300 วนั ของเงินเดือนเดือนสุดทา้ย  

 

• โครงการสมทบเงิน 
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดยใชแ้ผนการกาํหนดอตัราการจ่ายสมทบโดยท่ีสินทรัพยข์องกองทุนไดแ้ยกออก
จากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนสํารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินเขา้สมทบกองทุนจาก
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หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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พนกังานและกลุ่มบริษทั เงินจ่ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพของกลุ่มบริษทั บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปนี้  

                                                                                         งบการเงนิรวม                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 

     ธุรกจิจําหน่าย   
 ธุรกจิ ธุรกจิ ธุรกจิโบว์ลลิง่ ธุรกจิ วซีีด ีดวีดี ีและ ธุรกจิ  

 โรงภาพยนตร์ โฆษณา และคาราโอเกะ ให้เช่าและบริการ ลขิสิทธิ์ภาพยนตร์ ผลติภาพยนตร์ รวม 
        

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554        
รายได ้        

รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 1,337 167 160 161 222 3 2,050 

รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (79) (1) (23) (23) (26) - (152) 

รายไดสุ้ทธิ 1,258 166 137 138 196 3 1,898 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 167 120 7 29 (8) 1 316 

ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้       (50) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       266 
        

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553        
รายได ้        

รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 1,199 130 150 147 227 8 1,861 

รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (90) (1) (22) (19) (24) (2) (158) 

รายไดสุ้ทธิ 1,109 129 128 128 203 6 1,703 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 179 91 7 41 33 (13) 338 

ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้       (58) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       280 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 

                                                                                         งบการเงนิรวม                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 

     ธุรกจิจําหน่าย   
 ธุรกจิ ธุรกจิ ธุรกจิโบว์ลลิง่ ธุรกจิ วซีีด ีดวีดี ีและ ธุรกจิ  

 
โรงภาพยนตร์ โฆษณา และคาราโอเกะ ให้เช่าและบริการ ลขิสิทธิ์ภาพยนตร์ ผลติภาพยนตร์ รวม 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554        
รายได ้        

รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 3,797 426 432 457 674 110 5,896 

รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (235) (4) (67) (67) (50) (43) (466) 

รายไดสุ้ทธิ 3,562 422 365 390 624 67 5,430 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 535 310 17 98 35 (28) 967 

ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้       (143) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       824 
        

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553        
รายได ้        

รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 3,118 362 427 528 673 130 5,238 

รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (365) (3) (62) (56) (57) (40) (583) 

รายไดสุ้ทธิ 2,753 359 365 472 616 90 4,655 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 332 252 10 175 36 (36) 769 

ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้       (160) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       609 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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6 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

รายการท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเป็นประจาํซ่ึงรวมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรจากการดาํเนินงานสาํหรับงวดระหว่างกาลมีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

     

ค่าเส่ือมราคา  138,896 152,001 68,779 66,575 
ค่าตดัจาํหน่าย     
    - ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์  75,252 104,278 - - 
    - โปรแกรมคอมพิวเตอร์  2,043 1,697 1,869 1,483 
    - ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้  8,665 8,742 2,368 2,368 
การดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,376 2,073 - - 
ค่าซ่อมแซมและรายจ่ายบาํรุงอาคารและอุปกรณ์ 20,288 14,292 11,064 6,105 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 166,855 136,043 92,903 67,938 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์     
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 7,177 - - 
หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ  325 3,742 - - 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  3,307 - - - 
กลบัรายการขาดทุนจากสินคา้รับคืน  10,158 (4,514) - - 
สินคา้คงเหลือ     
   - ตน้ทุนของสินคา้ท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย     
      (รวมอยูใ่น “ตน้ทุนสินคา้ขาย”) 144,332 107,961 62,358 44,339 
  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

     

ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 11) 423,589 453,165 206,269 197,440 
ค่าตดัจาํหน่าย     
    - ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ (หมายเหตุ 11) 282,011 402,223 - - 
    - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุ 11) 5,681 4,024 5,181 3,387 
    - ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ (หมายเหตุ 12) 26,441 27,458 7,104 7,104 
การดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     
    (กลบัรายการ) (หมายเหตุ 11) 12,068 (25,685) - - 
ค่าซ่อมแซมและรายจ่ายบาํรุงอาคารและอุปกรณ์ 47,011 38,536 23,306 14,642 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 490,400 393,925 271,454 190,645 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์  163 91,995 - - 
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     
หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ  554 12,963 - - 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  4,122 3,435 - - 
ขาดทุนจากสินคา้รับคืน 14,628 9,334 - - 
สินคา้คงเหลือ     
   - ตน้ทุนของสินคา้ท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย     
      (รวมอยูใ่น “ตน้ทุนสินคา้ขาย”) 397,413 326,992 177,079 115,645 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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7 กาํไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย 
ถ่วงนํ้าหนกัท่ีชาํระแลว้ตามจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหว่างงวด 

 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 เป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทั และบริษทัย่อย (หมายเหตุ 16) ซ่ึงไม่มีผลต่อการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดเน่ืองจากราคาตามสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีเหลืออยูสู่งกว่าราคาตลาดเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษทัในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 

 

 หน่วย : พนัหุ้น 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่
 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใชใ้นการคาํนวณ     
   - กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  881,897 840,990 864,515 840,990 
   - กาํไรต่อหุน้ปรับลด 881,897 840,990 864,515 840,990 

 

8 เงนิลงทุน 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
   

ประเภทหมุนเวยีน 149,757 48,526 
ประเภทไม่หมุนเวยีน 184,048 278,095 
 333,805 326,621 

 

8.1) ประเภทหมุนเวยีน 
 

เงินลงทุนชัว่คราวเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดและพนัธบตัรรัฐบาล การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชัว่คราวในระหวา่งงวด มีดงัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2554 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 48,526 
การลงทุนเพิ่ม 250,000 
จาํหน่ายเงินลงทุน (150,000) 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 1,231 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 149,757 
 

บริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราวไปในระหวา่งงวดโดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 0.14 ลา้นบาท  



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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8 เงนิลงทุน (ต่อ) 

 
8.2) ประเภทไม่หมุนเวยีน 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนประเภทไม่หมุนเวยีนในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2554 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 278,095 
จาํหน่ายเงินลงทุน (44,918) 
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่า 19,767 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (68,896) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 184,048 

 
บริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวบางส่วนไปในระหวา่งงวดโดยมีขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 13.84 ลา้นบาท 
 

9 ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

ลูกหน้ีการคา้     
   - บุคคลภายนอก 618,324 731,644 56,470 76,353 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  20,998 15,912 149,952 189,359 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกเกบ็     
   - บุคคลภายนอก 120,746 99,040 18,658 18,237 

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  90 155 43,745 1,620 

รวม 760,158 846,751 268,825 285,569 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (49,395) (48,842) - - 

ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 710,763 797,909 268,825 285,569 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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9 ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 
ลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 120,836 99,195 62,404 19,857 
ลูกหน้ีการคา้      
   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 370,559 493,715 12,264 110,841 
   คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 156,038 125,741 97,801 66,927 
   3 - 6 เดือน 21,858 15,191 48,952 41,217 

   เกินกวา่ 6 เดือน 90,867 112,909 47,404 46,727 

รวม 760,158 846,751 268,825 285,569 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (49,395) (48,842) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 710,763 797,909 268,825 285,569 

 
10 สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

อาหารและเคร่ืองด่ืม  38,966 29,604 26,243 16,302 
แผน่วซีีดีและดีวดีี – สุทธิจากค่าเผือ่ 113,242 84,074 - - 
วสัดุส้ินเปลืองและอ่ืน ๆ 4,692 14,768 3,282 3,062 

สินคา้รอการขาย - 11,645 - - 

 156,900 140,091 29,525 19,364 

หกั  ค่าเผือ่การลดมูลค่าในสินคา้คงเหลือ (13,420) (9,297) - - 

 143,480 130,794 29,525 19,364 

สินคา้ระหวา่งทาง 3,451 3,822 - - 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 146,931 134,616 29,525 19,364 

 
กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยัเป็นจาํนวน 4.12 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 : กลุ่มบริษทัไดก้ลบัรายการผลขาดทุนจาก
สินคา้ลา้สมยัเป็นจาํนวน 0.82 ลา้นบาท)ในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554  
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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11 ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ทีด่นิ อาคาร สินทรัพย์ ทีด่นิ อาคาร สินทรัพย์ 

 และอุปกรณ์ - สุทธิ ไม่มตีัวตน - สุทธิ และอุปกรณ์ - สุทธิ ไม่มตีัวตน - สุทธิ 
     

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554     
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 5,406,005 418,347 2,339,240 30,572 
ซ้ือสินทรัพย ์ 291,274 272,188 178,902 1,652 
จาํหน่ายสินทรัพย/์ตดัจาํหน่าย - สุทธิ (119,877) - (88,621) - 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (423,589) (287,692) (206,269) (5,181) 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (6,000) (6,068) - - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 5,147,813 396,775 2,223,252 27,043 

 
รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีถือเป็นภาระผกูพนั ณ วนัท่ีในงบดุล แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 สกุลเงนิ พนั พนั พนั พนั 
      

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ บาท 31,410 13,100 19,610 13,100 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน บาท 57,440 - - - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 3,648 1,514 - - 

 ยโูร 51 - - - 

รวม บาท 88,850 13,100 19,610 13,100 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 3,648 1,514 - - 

 ยโูร 51 - - - 

รวมเป็นเงินบาททั้งส้ิน  205,200 58,381 19,610 13,100 

 
12 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

 หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิ 
 งบการเงนิรวม เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554   
ราคาตามบญัชีตน้งวด – สุทธิ 625,087 197,294 

ค่าตดัจาํหน่าย (26,441) (7,104) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด – สุทธิ 598,646 190,190 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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12 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
     

ส่วนท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 34,657 35,105 9,473 9,473 

ส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงปี 563,989 589,982 180,717 187,821 

รวมค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 598,646 625,087 190,190 197,294 

 
13 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนไดร้วมเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้เป็นจาํนวนเงิน 43.83 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินรับจากการจาํหน่ายบตัรเงินสดโดยบริษทั 
ตอ้งฝากไวใ้นธนาคารเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่ามูลค่าคงเหลือของบตัรเงินสดท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดใ้ช ้ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยท่ีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์  

 
14 เงนิกู้ยมืระยะยาวและหุ้นกู้ 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

ส่วนทีห่มุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 34,482 17,572 477 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 534,100 479,808 100,000 299,808 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื     

   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 568,582 497,380 100,477 299,808 
     

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     
   ของเงินกูย้มืระยะยาว     
   -  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,334 828 52 - 

   -  เงินกูย้มืจากธนาคารและสถาบนัการเงิน 44,994 158,000 40,000 28,000 

รวมเงินกูย้มืส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

   ภายในหน่ึงปีของเงินกูย้มืระยะยาว 46,328 158,828 40,052 28,000 
     

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 38,227 36,490 20,870 19,960 

เงินกูย้มืจากธนาคารและสถาบนัการเงิน 154,390 110,125 150,000 72,000 

รวมเงินกูย้มืส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 192,617 146,615 170,870 91,960 
     

หุน้กู ้ 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 
     

รวมเงนิกู้ยมืและหุ้นกู้ 3,107,527 3,102,823 2,611,399 2,719,768 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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14 เงนิกู้ยมืระยะยาวและหุ้นกู้ (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิ 

 งบการเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554   

ยอดคงเหลือตน้งวด 268,125 100,000 
เงินกูย้มืเพิ่ม 221,800 200,000 

จ่ายคืนเงินกูย้มื (290,541) (110,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 199,384 190,000 

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ถึงร้อยละ 4.60 ต่อปี เงินกูย้มืดงักล่าวมีท่ีดิน อาคาร สิทธิการเช่าและสัญญาเช่าดาํเนินงาน
เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 
หุ้นกู้ 

 หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิ 

 งบการเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554   

ยอดคงเหลือตน้งวด 2,300,000 2,300,000 

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,300,000 2,300,000 

 
วงเงนิกู้ยมื 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินซ่ึงยงัมิไดใ้ชเ้ป็นจาํนวน 4,229.70 ลา้นบาท และ
จาํนวน 3,574.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่ส้ินสุดอายภุายใน 3 ปี และจะมีการทบทวนตามวาระ วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่มีไวใ้ช้
สาํหรับการสร้างโรงภาพยนตร์และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 : 4,291.72 ลา้นบาท และจาํนวน 3,674.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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15 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

  ทุนทีอ่อกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 

 จํานวนหุ้น จํานวน  ส่วนเกนิ 
 จดทะเบียน หุ้นสามญั หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น 

 พนัหุ้น พนัหุ้น พนับาท พนับาท 
     

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554     

ณ วนัตน้งวด 906,000 881,897 881,897 3,839,674 

ณ วนัปลายงวด 906,000 881,897 881,897 3,839,674 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํนวน 906 ลา้นหุน้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 : 906 ลา้นหุน้) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 1 บาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 : 1 บาทต่อหุ้น) 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 บริษทัไดซ้ื้อคืนหุ้นสามญัจาํนวน 40.91 ลา้นหุ้น ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจ่ายเงินเพื่อซ้ือคืนหุ้นเป็น 
จาํนวนเงิน 267.92 ลา้นบาท และไดแ้สดงเป็นรายการหกัจากส่วนของผูถ้ือหุ้น หุ้นทั้งหมดที่ซ้ือคืนถือไวเ้พื่อรอการจาํหน่ายอีกคร้ังหน่ึง 
ในเวลาต่อไป บริษทัไดก้นักาํไรสะสมไวเ้ป็นสาํรองเพ่ือหุน้ทุนซ้ือคืนจาํนวน 267.92 ลา้นบาท ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 66/1 (2) ของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสาํรองเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดซ้ื้อหุ้นคืน 
 

ในระหวา่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 บริษทัไดข้ายหุน้ทุนซ้ือคืนทั้งจาํนวนรวมเป็นเงิน 556.34 ลา้นบาท กาํไรจากการขายหุน้ทุนซ้ือคืนจาํนวน 
288.42 ลา้นบาทไดบ้นัทึกเป็น “ส่วนเกินทุน - หุน้ทุนซ้ือคืน” ภายใตส่้วนของผูถื้อหุ้น 
 

16 ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 
 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัทีจ่ัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั (ESOP) 
 

บริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย (ESOP) โดยเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
จดทะเบียนและไม่สามารถโอนให้บุคคลอ่ืนได ้ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายไุม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน พ.ศ. 2554 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิสูงกวา่ราคาตลาดของหุน้ 
 

17 เงนิปันผล 
 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของงวด
เดือนมกราคม ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2554 จาํนวน 0.43 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 379.21 ลา้นบาท โดยจ่ายใหก้บัหุน้ทั้งหมดท่ีมีช่ืออยู่
ในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554 และไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2554 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของงวด
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2553 จาํนวน 0.60 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 504.59 ลา้นบาท โดยจะจ่ายใหก้บัหุน้ทั้งหมด
ท่ีมีรายช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2554  
และไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของ
งวดเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 จาํนวน 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 168.20 ล้านบาท โดยจ่ายให้กับ 
หุน้ทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2553 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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17 เงนิปันผล (ต่อ) 

 
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2553 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงานในงวดเดือน
มกราคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 จาํนวน 0.35 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 294.34 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนหุน้ ณ วนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2553 และไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
 

18 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 
ก) หนังสือคํา้ประกนัจากธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดติ  
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการคํ้าประกนัโดยธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดิตให้กบับุคคลภายนอก
จาํนวน 145.38 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 : 205.30 ลา้นบาท) 

 
ข) การคํา้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดค้ ํ้ าประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคารให้แก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 470.72 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 : 706.92 ลา้นบาท) 

 
ค) ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณกีลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 
 

บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวกบับุคคลภายนอก เก่ียวกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีอาคารและสัญญาบริการ  
โดยมียอดรวมของจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าภายใตส้ญัญาท่ีไม่สามารถยกเลิกไดด้งัน้ี 

 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

ไม่เกิน 1 ปี 761 703 436 387 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,783 2,138 1,601 877 

เกินกวา่ 5 ปี 5,019 4,976 1,794 1,496 

 8,563 7,817 3,831 2,760 

 
นอกจากจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าพื้นท่ีอาคารและสัญญาบริการ ซ่ึงคิดตามเกณฑ์
การแบ่งรายไดใ้หก้บัผูใ้หเ้ช่า  
 

ง) ภาระผูกพนัในการผลติภาพยนตร์ 
 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการชาํระเงินแก่ผูก้าํกับภาพยนตร์เป็นจาํนวนเงิน 33.18 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 : 1.03 ลา้นบาท) 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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19 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

 

การกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้ห้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่  30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 หมายเหตุ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

      

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  910,623 623,178 1,265,449 372,569 
รายการปรับปรุง      

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  11, 12 737,722 886,870 218,554 207,931 
หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 6 554 12,963 - - 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 6 4,122 3,435 - - 
ขาดทุนจากค่าเผื่อดอกเบ้ียคา้งรับ  348 183 - - 
ขาดทุนจากสินคา้รับคืน 6 14,628 9,334 - - 
กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  - - - (18,000) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์       
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (กลบัรายการ) 6 12,068 (25,685) - - 
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์  (2,599) (1,282) (1,889) (1,563) 
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า  - 42,762 - - 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์      
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  163 7,143 - - 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงินมดัจาํ  - 60 - - 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม      
   และกิจการร่วมคา้ 20 (22,627) (19,707) (28,147) (18,203) 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 8 (141) (1,064) (141) (1,064) 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 8 13,842 2,773 13,842 2,773 
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 20 (186,074) (99,427) - - 
ค่าเผื่อหน้ีสินจากการรับรู้ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย      
   (กลบัรายการ) 20 - - - (49,257) 
ภาระหน้ีสินจากการใหสิ้ทธิประโยชน์แก่ลกูคา้  9,700 - 9,700 - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  1,671 - 821 - 
รายไดเ้งินปันผลรับ  (6,029) (1,605) (842,185) (91,020) 
ดอกเบ้ียรับ  (17,138) (7,952) (70,197) (66,503) 
ตน้ทุนทางการเงิน  108,808 105,699 92,441 85,880 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงานและหน้ีสินดาํเนินงาน      
-  ลูกหน้ีการคา้  87,039 68,091 16,744 115,826 
-  ลูกหน้ีอ่ืน  - 77,000 - - 
-  ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  15,002 7,819 90,979 128,899 
-  สินคา้คงเหลือ  (16,438) 34,472 (10,161) 4,750 
-  ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต  (1,700) 11,154 - - 
-  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  (63,026) 85,921 (9,534) 22,635 
-  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน  (2,421) (7,812) - - 
-  ลูกหน้ีตามสัญญาระยะยาว  12,636 (66,427) 12,636 (60,023) 
-  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  (87,139) 16,630 (86,315) (3,239) 
-  เจา้หน้ีการคา้  81,680 (79,715) 78,733 220,512 
-  เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (21,149) (3,623) 29,886 (56,557) 
-  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  7,495 (359,362) (62,647) (112,015) 
-  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  (8,952) (19,586) 1,787 (235) 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน  1,582,668 1,302,240 720,356 684,096 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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20 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า 

 
20.1 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิ 

 เฉพาะบริษทั 
  

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
  

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,878,640 

เงินลงทุนเพิ่ม 990 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 1,879,630 

 
การลงทุนเพิม่ในบริษทัย่อย 
 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
จาํกดั (มหาชน) (“MPIC”) จาํนวน 0.69 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงินจาํนวน 0.99 ลา้นบาท ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุ้นเปล่ียนแปลงจากเดิมใน
อตัราร้อยละ 65.93 เป็นร้อยละ 66.04 
 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 บริษทัยอ่ยหลายแห่งไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทัรวมเป็นจาํนวน 521.10 
ลา้นบาท ซ่ึงแสดงไวใ้น “รายไดอ่ื้น” ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั 
 

20.2 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิ 
 งบการเงนิรวม เฉพาะบริษทั 
เงนิลงทุนในบริษทัร่วม   
   

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,205,263 1,878,745 
เงินลงทุนเพิ่ม 129,009 129,009 
จาํหน่ายเงินลงทุน (19,820) (13,892) 
ผลกระทบของการเปล่ียนนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 3) (3,883) - 
ลดลงจากการลดทุนของบริษทัร่วม (202,500) (202,500) 
เงินปันผลรับ (315,060) - 
ส่วนแบ่งกาํไร 181,527 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 1,974,536 1,791,362 
 

กลุ่มบริษทัมีกาํไรในรายการระหว่างกนัท่ีเกิดจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์ห้กบักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งจะรับรู้ใน 
งบกาํไรขาดทุนรวมดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าอาคารท่ีจาํหน่ายไป ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรในรายการระหวา่งกนัดงักล่าวเป็นรายไดจ้าํนวน 12.24 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวม 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 เงินลงทุนในบริษทัร่วมรวมค่าความนิยมสุทธิในงบการเงินรวมท่ีมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 44.12  ลา้นบาท
( 31 ธั น ว า ค ม  พ . ศ .  2553  : 44.12 ล้ า น บ า ท )
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20 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
20.2 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

บริษทั สยามฟิวเจอร์ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (“SF”) 
 
การลงทุนเพิม่ในบริษทัร่วม 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในหุน้สามญัจาํนวน 20.32 ลา้นหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงิน 
129.01 ลา้นบาท 
 
การจําหน่ายเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 6.38 ลา้นหุน้ ในบริษทั SF ไปในราคา 
42.04 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวน 22.22 ลา้นบาท และ 28.15 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวม
และงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั 
 
ผลจากการลงทุนเพิ่มและจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้เปล่ียนแปลงจากเดิมในอตัราร้อยละ 23.24 เป็นร้อยละ 24.46 
 
บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จํากดั (“RAV”) 
 
ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จาํกัด ได้ลดทุนหุ้นสามญัจดทะเบียนจาํนวน 
40,500,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 405.00 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บเงินจากการลดทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 
202.50 ลา้นบาท  
 
นอกจากน้ี บริษทัไดรั้บเงินปันผลจาก RAV เป็นจาํนวนเงิน 219.00 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงไวใ้น “รายไดอ่ื้น” ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั 
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20 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
20.3 การเปลีย่นแปลงของส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า 

 หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิ 

 งบการเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า   
   

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 61,249 55,520 
เงินลงทุนเพิ่ม 23,400 23,400 
จาํหน่ายเงินลงทุน (592) (1,000) 
ผลกระทบของการเปล่ียนนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 3) (192) - 

ส่วนแบ่งกาํไร 4,547 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 88,412 77,920 

 
บริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติง้ จํากดั (“KAN”) 
 
การลงทุนเพิม่ในกจิการร่วมค้า 
 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 บริษทัเขา้ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 0.90 ลา้นหุน้ใน KAN เพื่อรักษา
สัดส่วนการลงทุนเดิมท่ีร้อยละ 50 ในราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงินลงทุนทั้งส้ิน 8.99 ลา้นบาท โดยชาํระเงินค่าหุน้ทั้งหมดใน
วนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 
การจําหน่ายเงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า 
 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 0.1 ลา้นหุน้ ในบริษทั KAN ไปในราคา 
1.00 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวน 0.41 ลา้นบาท 
 
บริษทั พวีอีาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (“PVR bluO”) 
 
การลงทุนเพิม่ในกจิการร่วมค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2553 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 
2.45 ลา้นหุ้นใน PVR bluO เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนเดิมท่ีร้อยละ 49 ในราคาหุ้นละ 10 รูปี เป็นจาํนวนเงินลงทุนทั้งส้ิน 24.50  
ลา้นรูปี โดยชาํระเงินค่าหุน้ส่วนแรกในวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นจาํนวนเงิน 20.00 ลา้นรูปี หรือเท่ากบั 14.40 ลา้นบาท 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
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20 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
20.4 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า มดีงันี ้
 

  ลกัษณะ สัดส่วนความ 

บริษทัย่อย ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ์ เป็นเจ้าของ 
    

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วสิ จาํกดั ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั เชียงใหม่ ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท ์จาํกดั ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั รัชโยธิน ซีนีม่า จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั รัชโยธิน เรียลต้ี จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั ใหบ้ริการดา้นโบวล์ล่ิง ถือหุน้โดยตรง 99.99 
    และคาราโอเกะและการบนัเทิง   
บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั ใหบ้ริการโฆษณาและบริการใหค้าํปรึกษาธุรกิจ ถือหุน้โดยตรง 99.93 
บริษทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.93 
บริษทั อุดร ไฟวส์ตาร์ ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั สยามซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 60.36 
   (“EGV”)  ถือหุน้ทางออ้ม 39.61 
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณาและจดัจาํหน่าย ถือหุน้โดยตรง 66.04 
   จาํกดั (มหาชน) (“MPIC”)    ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์   
    

บริษทัย่อยภายใต้ EGV    
บริษทั เอน็เตอร์เทน โกลเดน้ท ์วลิเลจ ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และการโฆษณา ถือหุน้ทางออ้ม 99.96 
   เอก็ซิบิชัน่ จาํกดั     
บริษทั อีจีว ีเอก็ซิบิชัน่ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และ ถือหุน้ทางออ้ม 99.96 
     การโฆษณารวมทั้งใหบ้ริการเช่าพื้นท่ี   
บริษทั อีจีว ีไฟวส์ตาร์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และการโฆษณา ถือหุน้ทางออ้ม 99.96 
    
บริษทัย่อยภายใต้ MPIC    
บริษทั ทีว ีฟอรัม จาํกดั ส่ือและโฆษณาทางโทรทศัน์ ถือหุน้ทางออ้ม 66.03 
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส จาํกดั จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์เพือ่ฉายใน ถือหุน้ทางออ้ม 66.03 
    โรงภาพยนตร์ เพือ่จดัทาํวซีิดีและดีวดีี และ   
    เพื่อถ่ายทอดทางโทรทศัน์   
บริษทั เอม็วดีี จาํกดั (“MVD”) จาํหน่ายแผน่ วซีีดี ดีวดีี และลิขสิทธ์ิ ถือหุน้ทางออ้ม 66.03 
    ภาพยนตร์   
บริษทั เอม็ เทอร์ต้ีไนน์ จาํกดั ผลิตภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 66.03 
    

บริษทัย่อยภายใต้ MVD    
บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล ์จาํกดั จาํหน่ายเทป ซีดี วดีีโอเทป วซีีดี ดีวดีี ถือหุน้ทางออ้ม 65.64 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
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20 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
20.4 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า มดีงันี ้(ต่อ) 
 

  ลกัษณะ สัดส่วนความ 

 ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ์ เป็นเจ้าของ 
    

บริษทัร่วม    
บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารและใหบ้ริการ ถือหุน้โดยตรง 24.46 
   จาํกดั (มหาชน) (“SF”)    ดา้นสาธารณูปโภค   
บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารและใหบ้ริการ ถือหุน้โดยตรง 50.00 

    ดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้ทางออ้ม 12.23 
  ผา่น SF  
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ใหเ้ช่าพื้นท่ีและใหบ้ริการ ถือหุน้โดยตรง 33.00 
    เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์    ดา้นสาธารณูปโภค   

    

บริษทั ไทยทิคเกต็เมเจอร์ จาํกดั เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายตัว๋ ถือหุน้โดยตรง 40.00 
    บตัรเขา้ชมการแสดง   

    

กจิการร่วมค้า    
บริษทั พีวอีาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ จาํกดั ใหบ้ริการโบวล์ล่ิง คาราโอเกะ ถือหุน้โดยตรง 49.00 
    (“PVR blu-O”)    และการบนัเทิง   
บริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสต้ิง จาํกดั ใหบ้ริการเคเบ้ิลทีว ี ถือหุน้โดยตรง 44.99 

 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ยกเวน้ PVR blu-O ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศอินเดีย เงินลงทุน
ทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุน้สามญัและหน่วยลงทุนในกรณีของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์

 
21 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2554 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 137,100 

ผลกระทบของการเปล่ียนนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 3) (1,098) 

ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ 136,002 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (723) 
ส่วนแบ่งกาํไร 16,344 

เงินปันผลจ่าย (4,365) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 147,258 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีสาํคญั เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 20 
 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนเป็นบริษทัของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดงันั้นจึงถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี : 
 
ก) การขายสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

รายได้ค่าบริหารจัดการ     
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 10,217 6,500 10,217 6,500 
กิจการร่วมคา้ 120 - 120 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,200 1,650 1,200 1,650 

 11,537 8,150 11,537 8,150 
     

รายได้ค่าโฆษณา      

บริษทัยอ่ย - - 44,046 46,906 
     

ดอกเบีย้รับ     
บริษทัยอ่ย - - 17,812 18,335 
บริษทัร่วม - 35 - 35 
กิจการร่วมคา้ 26 - 26 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 - - - 

 62 35 17,838 18,370 
     

รายได้ค่าสนับสนุนธุรกจิ      

บริษทัยอ่ย - - - 90 
     

รายได้ค่าเช่าพืน้ทีแ่ละบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 1,542 671 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 6,732 6,525 71 71 
กิจการร่วมคา้ 170 - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,199 11,093 1,420 1,610 

 21,101 17,618 3,033 2,352 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ก) การขายสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

เงนิปันผลรับ     
บริษทัยอ่ย - - 8,456 - 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ - - 27,225 17,078 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,029 1,605 6,029 1,605 

 6,029 1,605 41,710 18,683 
     

รายได้อืน่     
บริษทัยอ่ย - - 1,697 1,457 
บริษทัร่วม 869 - 650 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 938 1,687 8 4 

 1,807 1,687 2,355 1,461 
     

ขายอุปกรณ์     

บริษทัยอ่ย - - - 30,803 
     

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

รายได้ค่าบริหารจัดการ     
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 29,534 19,494 29,534 19,494 
กิจการร่วมคา้ 360 - 360 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,600 4,950 3,600 4,950 

 33,494 24,444 33,494 24,444 
     

รายได้ค่าโฆษณา      
บริษทัยอ่ย - - 128,764 118,987 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,000 - - - 

 10,000 - 128,764 118,987 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ก) การขายสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

ดอกเบีย้รับ     
บริษทัยอ่ย - - 54,149 60,757 
กิจการร่วมคา้ 213 - 213 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 109 385 - 385 

 322 385 54,362 61,142 
     

รายได้ค่าสนับสนุนธุรกจิ      

บริษทัยอ่ย - - - 476 
     

รายได้ค่าเช่าพืน้ทีแ่ละบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 4,504 2,014 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 17,265 17,909 178 176 
กิจการร่วมคา้ 514 - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,100 32,152 4,180 6,371 

 57,879 50,061 8,862 8,561 
     

เงนิปันผลรับ     
บริษทัยอ่ย - - 521,097 - 
บริษทัร่วม - - 260,609 37,044 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ - - 54,450 52,371 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,029 1,605 6,029 1,605 

 6,029 1,605 842,185 91,020 
     

รายได้อืน่     
บริษทัยอ่ย - - 3,689 2,530 
บริษทัร่วม 2,376 15 2,157 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,102 3,989 17 11 

 6,478 4,004 5,863 2,541 
     

ขายอุปกรณ์     

บริษทัยอ่ย - - 1,980 40,671 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ข) การซ้ือสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

ค่าเช่าพืน้ทีแ่ละค่าบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 14,264 13,030 
บริษทัร่วม 11,352 11,313 7,985 8,025 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 37,415 33,110 29,733 25,708 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,670 12,623 11,638 11,339 

 62,437 57,046 63,620 58,102 
     

ค่าเช่าอุปกรณ์     
บริษทัร่วม 949 872 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,400 5,400 5,400 5,400 

 6,349 6,272 5,400 5,400 
     

ดอกเบีย้จ่าย     
บริษทัยอ่ย - - 541 720 
บริษทัร่วม 241 237 241 237 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 167 158 161 158 

 408 395 943 1,115 
     

ค่าบริการทีป่รึกษา     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,850 5,850 5,850 5,850 
     

ค่าสนับสนุนธุรกจิ     
บริษทัยอ่ย - - 1,222 - 
บริษทัร่วม - 221 - - 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 140 252 - - 

 140 473 1,222 - 
     

ค่าต้นทุนโฆษณา     
บริษทัร่วม - 2,267 - - 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 1,376 - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 127 - - 

 1,376 2,394 - - 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ข) การซ้ือสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ (ต่อ) 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

ค่าต้นทุนสายภาพยนตร์     

บริษทัยอ่ย - - 3,541 19,185 
     

ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ      
บริษทัยอ่ย - - 1,723 2,983 
บริษทัร่วม 872 1,195 675 1,131 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 462 637 186 301 

 1,334 1,832 2,584 4,415 
     

ซ้ืออุปกรณ์     

บริษทัยอ่ย - - - 40,100 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

ค่าเช่าพืน้ทีแ่ละค่าบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 40,718 36,156 
บริษทัร่วม 34,492 30,857 23,902 21,014 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 104,534 92,383 82,063 71,051 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39,384 37,668 34,733 33,822 

 178,410 160,908 181,416 162,043 
     

ค่าเช่าอุปกรณ์     
บริษทัยอ่ย - - - 400 
บริษทัร่วม 2,396 2,182 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,200 16,200 16,200 16,200 

 18,596 18,382 16,200 16,600 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ข) การซ้ือสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

ดอกเบีย้จ่าย     
บริษทัยอ่ย - - 3,062 2,085 
บริษทัร่วม 8,792 706 8,792 706 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 496 471 478 471 

 9,288 1,177 12,332 3,262 
     

ค่าบริการทีป่รึกษา     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,650 18,750 13,650 18,750 
     

ค่าสนับสนุนธุรกจิ     
บริษทัยอ่ย - - 4,637 - 
บริษทัร่วม 670 541 - - 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ - 612 - - 

 670 1,153 4,637 - 
     

ค่าต้นทุนโฆษณา     
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 3,876 5,626 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,630 - - 

 3,876 7,256 - - 

     
ค่าต้นทุนสายภาพยนตร์     

บริษทัยอ่ย - - 54,598 70,165 
     

ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ      
บริษทัยอ่ย - - 4,418 45,641 
บริษทัร่วม 2,718 3,224 1,826 2,766 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,443 2,098 530 1,184 

 15,161 5,322 6,774 49,591 
     

ซ้ืออุปกรณ์     

บริษทัยอ่ย - - 12,232 75,713 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ค) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

ลูกหนีก้ารค้า (รวมอยูใ่น “ลูกหน้ีการคา้”)     
บริษทัยอ่ย - - 192,407 187,600 
บริษทัร่วม 2,961 2,022 105 601 
กิจการร่วมคา้ 799 253 66 160 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,328 13,792 1,119 2,618 

 21,088 16,067 193,697 190,979 
     

ลูกหนีบุ้คคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 328,693 397,473 
บริษทัร่วม 24,405 20,085 8,514 3,832 
กิจการร่วมคา้ 4,637 3,508 4,637 3,508 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,282 10,795 9,908 9,729 

 40,324 34,388 351,752 414,542 
เงนิปันผลค้างรับ     
บริษทัร่วม - 20,948 - 20,948 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,029 - 6,029 - 

 46,353 55,336 357,781 435,490 
     

เงนิมดัจํา (รวมอยูใ่น “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
บริษทัร่วม 9,007 9,035 3,460 3,460 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,600 7,400 5,600 7,400 

 14,607 16,435 9,060 10,860 
     

เจ้าหนีก้ารค้า (รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีการคา้”)     
บริษทัยอ่ย - - 155,553 153,954 
บริษทัร่วม 24,245 344 23,571 - 
กิจการร่วมคา้ 328 - 328 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,276 3,186 1,171 1,974 

 25,849 3,530 180,623 155,928 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

เจ้าหนีอ้ืน่     
   (รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั”)     
บริษทัยอ่ย - - 156,254 128,797 
บริษทัร่วม 8,907 8,187 7,115 6,804 
กิจการร่วมคา้ 305 - 305 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,746 24,011 2,286 1,727 

กรรมการ 864 3,994 700 3,300 

 14,822 36,192 166,660 140,628 
     

เงนิรับล่วงหน้าจากการให้เช่าและบริการ     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน”)     
บริษทัร่วม 30,459 31,244 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,977 20,110 - - 

 49,436 51,354 - - 
     

เงนิมดัจํารับ     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
บริษทัร่วม 120,003 120,003 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,119 3,974 135 - 

 126,122 123,977 135 - 
     

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ     
   (รวมอยูใ่น “เงินกูย้มืระยะยาวจาก     
     สถาบนัการเงิน”)     
บริษทัร่วม 12,094 11,976 12,094 11,976 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,675 7,984 8,063 7,984 

 21,769 19,960 20,157 19,960 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ง) เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัในกลุ่มบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“เมเจอร์ กรุ้ป”) 
ในประเทศไทย เพื่อใชส้าํหรับการจดัหาเงินแก่กลุ่ม เมเจอร์ กรุ้ป เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  
พ.ศ. 2554 ประกอบดว้ย เงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 418,888,243 บาท ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 เดือน มีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 4.00 ต่อปี 

 
การเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
  

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554  
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 8,891 
เงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวด 88,753,068 

รับคืนเงินใหกู้ย้มืระหวา่งงวด (88,343,071) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 418,888 

 
รายไดด้อกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งมีจาํนวนเงิน 9.52 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 บริษทัมีดอกเบ้ียคา้งรับจาํนวน 1.40 ลา้นบาท  

 
จ) เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
   

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554   
   

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม และพนักงาน   
ยอดคงเหลือตน้งวด 14,288 1,696,079 
เงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวด 8,503 209,581 

รับคืนเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวด (14,047) (621,086) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 8,744 1,284,574 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 4.00 ถึงร้อยละ 7.25 ต่อปี และไม่มีกาํหนดชาํระคืน 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ฉ) เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืจากบริษทัในกลุ่มบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“เมเจอร์ กรุ้ป”) 
ในประเทศไทย เพื่อใชส้าํหรับการจดัหาเงินแก่กลุ่ม เมเจอร์ กรุ้ป เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 
ประกอบดว้ย เงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 48,629,688 บาท ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี 

 
การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
  

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554  
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 87,408 
เงินกูย้มืในระหวา่งงวด 21,914,044 

จ่ายคืนเงินกูย้มืในระหวา่งงวด (21,952,822) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 48,630 

 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งมีจาํนวนเงิน 2.60 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 บริษทัมีดอกเบ้ียคา้งจ่ายจาํนวน 0.16 ลา้นบาท  

 
ช) เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
   

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554   
   

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม และพนักงาน   
ยอดคงเหลือตน้งวด 440,127 507,938 
เงินกูย้มืในระหวา่งงวด - 1,000 

จ่ายคืนเงินกูย้มืในระหวา่งงวด (440,127) (508,938) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - - 

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ถึงร้อยละ 6.12 ต่อปี และร้อยละ 6.38 ถึงร้อยละ 7.25 ต่อปี 
ตามลาํดบั และไม่มีกาํหนดชาํระคืน 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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23 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 

 
23.1 ผลกระทบจากอุทกภัย 
 

ภายหลงัวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 บริษทัไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ภยัพิบติันํ้ าท่วม สินทรัพยข์องบริษทัท่ีอาจไดรั้บความ
เสียหายไดแ้ก่ อุปกรณ์ ขณะน้ีบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินมูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์น้ี เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุการณ์
ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานท่ียงัไม่ตอ้งปรับปรุงในงบการเงินงวดท่ีนาํเสนอน้ี 
 
สินทรัพยท่ี์ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ภยัพิบติันํ้ าท่วมไดมี้การประกนัภยัไว ้แต่อยา่งไรก็ดี บริษทัจะไม่รับรู้ค่าชดเชยท่ีจะไดรั้บ
จากการประกนัภยัจนกวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีบริษทัจะไดรั้บนั้นมีความน่าจะเป็นท่ีแน่นอนแลว้ 
 

23.2 การลงทุนเพิม่ในบริษทัย่อยและกจิการร่วมค้า 
 

ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัใหซ้ื้อบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในสดัส่วนการถือหุน้เท่ากบัร้อยละ 80 
เป็นจาํนวนเงิน 32.00 ลา้นบาท และซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 27.60 ลา้นหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 276.00 ลา้นรูปีใน PVR blu-O เพื่อรักษา
สดัส่วนการลงทุนเดิมท่ีร้อยละ 49  
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