
รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 ที่แนบมานีข้องบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย และ

ของเฉพาะบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวน

ของขอมูลใน งบการเงิน ระหวางกาล เหลานี้  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงิน ระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของ

ขาพเจา 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหได

ความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินระหวางกาลแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญ

ใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ  และการใชวิธีวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน  จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงิน ระหวางกาลดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของ เฉพาะบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

และไดเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  

ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวม และงบการเงิน เฉพาะบริษัทที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสน อรายงานไวแลวดังกลาวและขาพเจา

มิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังวันที่ในรายงานนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

 

กรุงเทพมหานคร 

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 



   

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

หนวย : พันบาท

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 353,119 241,388 231,646 106,858

เงินลงทุนชั่วคราว 15 170,984 170,444 170,984 170,444

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 7 1,038,588 1,249,105 326,443 337,452

ลูกหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 17 14,761 17,222 715,506 773,924

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 157,737 132,106 39,158 32,132

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 319,897 289,521 115,770 104,327

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,055,086 2,099,786 1,599,507 1,525,137

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 5,783 6,123 - -

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 14 - - 1,766,480 1,662,580

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 14 1,515,858 1,506,766 1,687,897 1,687,897

สวนไดเสียในกิจการรวมคา 14 38,785 29,507 45,520 35,407

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 17 31,354 62,490 1,648,833 1,595,663

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 8 4,996,626 4,932,677 2,060,735 2,046,176

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 8 974,243 913,261 221,901 214,950

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 124,111 118,170 47,732 39,582

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 7,686,760 7,568,994 7,479,098 7,282,255

รวมสินทรัพย 9,741,846 9,668,780 9,078,605 8,807,392

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 27 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________



   

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

หนวย : พันบาท

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 1,300,826 837,469 1,110,629 617,633

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 631,216 668,661 330,895 341,930

เจาหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 17 12,451 52,157 178,285 187,273

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  9 465,142 424,104 425,788 383,708

ภาษีเงินไดคางจาย 106,997 88,561 69,570 70,176

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 546,976 689,388 205,163 272,634

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,063,608 2,760,340 2,320,330 1,873,354

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน 17 - - 434,014 408,964

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 9 874,154 1,011,670 873,920 1,011,355

สํารองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัทยอย - - 126,464 124,713

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 476,678 475,063 21,422 20,631

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,350,832 1,486,733 1,455,820 1,565,663

รวมหนี้สิน 4,414,440 4,247,073 3,776,150 3,439,017

3

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 27 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



   

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

หนวย : พันบาท

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 10

ทุนจดทะเบียน 906,000 906,000 906,000 906,000

ทุนที่ออกและชําระแลวเต็มมูลคา 881,897 881,897 881,897 881,897

สวนเกินมูลคาหุน 10 3,839,674 3,839,674 3,839,674 3,839,674

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 985 445 985 445

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

   สํารองตามกฎหมาย 90,600 90,600 90,600 90,600

   สํารองเพื่อหุนทุนซื้อคืน 10 114,774 15,549 114,774 15,549

ยังไมไดจัดสรร 528,650 615,598 489,299 555,759

หัก หุนทุนซื้อคืน 10 (114,774) (15,549) (114,774) (15,549)

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 5,341,806 5,428,214 5,302,455 5,368,375

สวนของผูถือหุนสวนนอย 16 (14,400) (6,507) - -

รวมสวนของผูถือหุน 5,327,406 5,421,707 5,302,455 5,368,375

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 9,741,846 9,668,780 9,078,605 8,807,392

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 27 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



   

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

หนวย : พันบาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

รายได 4

รายไดจากการใหบริการ 883,209 975,953 452,218 435,369

รายไดจากการขาย 296,846 239,718 84,711 70,675

รายไดอื่น 40,198 121,077 85,422 217,744

รวมรายได 1,220,253 1,336,748 622,351 723,788

คาใชจาย

ตนทุนการใหบริการ 652,170 640,636 354,281 335,336

ตนทุนขาย 185,264 159,754 34,878 28,376

คาใชจายในการขาย 92,782 90,098 44,068 50,891

คาใชจายในการบริหาร 245,810 204,532 110,308 119,501

คาตอบแทนผูบริหาร 8,603 8,451 7,233 7,174

รวมคาใชจาย 1,184,629 1,103,471 550,768 541,278

กําไรจากการดําเนินงาน 35,624 233,277 71,583 182,510

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน - 108,542 - 175,998

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 14 23,920 91,128 - -

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 59,544 432,947 71,583 358,508

ตนทุนทางการเงิน (30,052) (23,245) (32,986) (33,080)

ภาษีเงินได (17,066) (108,391) (5,832) (75,900)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 12,426 301,311 32,765 249,528

การปนสวนของกําไร

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 12,277 301,433 32,765 249,528

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 149 (122) - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 12,426 301,311 32,765 249,528

บาท บาท บาท บาท

กําไรตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ 6

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.01 0.34 0.04 0.28                      

กําไรตอหุนปรับลด 0.01 0.34 0.04 0.28                      

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 27 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 

10 

 

1 ขอมูลท่ัวไป 

 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนดังนี้ 

 

1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 

บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ หงประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทยอยวา 

“กลุมบริษัท” 

 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลที่นําเสนอนี้ไดมีการสอบทานแตยังไมไดตรวจสอบ 

 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 

จํานวนเงินที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงเปนหนวยพันบาทเวนแตไดระบุไวเปนอยางอื่น 

 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตา มหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปใ นประเทศไทยภายใต

พระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ. 2543  ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ. 2547 และตาม

ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก (คือ งบดุล 

งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสว นของผูถือหุน  และงบกระแสเงินสด ) ไดจัดทําให เปนรูปแบบสมบูรณตาม ประกาศของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สวนหมายเหตุประกอบงบการเงินจัดทําเปนแบบยอใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีไทย

ฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล และไดเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินระหวางกาลภาษาไทยที่จัดทําตาม

กฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความแตกตางกัน ใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

 

3 นโยบายการบัญชี 

 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนโยบายการบัญชีที่ใชเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับงวดปบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  

 

มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 

 

ฉบับที่  36  เร่ือง การดอยคาของสินทรัพย 

ฉบับที่  54  เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

 

ผูบริหารของบริษัทไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีดังกลาว ไมมีผลอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ 

 

รายจายที่เกิดขึ้นเปนคร้ังคราวในระหวางงวดปบัญชีจะแสดงเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี  โดยใชเกณฑเดียวกับการ แสดงรายจาย

เปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552  
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4 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปนี้  

                                                             งบการเงินรวม                                                           หนวย : ลานบาท 

    ธุรกิจจัดจําหนาย  

 ธุรกิจ ธุรกิจโบวลลิ่ง ธุรกิจใหเชา วีซีดี ดีวีดี และ  

 โรงภาพยนตร และคาราโอเกะ และบริการ ลิขสิทธิ์ภาพยนตร รวม 
      

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552       

รายได      

     รายไดตามสวนงานธุรกิจรวม 975 135 115 169 1,394 

     รายการระหวางสวนงานธุรกิจ (158) (9) (7) - (174) 

รายไดสุทธิ 817 126 108 169 1,220 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 46 (5) 47 9 97 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได     (61) 

กําไรจากการดําเนินงาน     36 

      

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551       

รายได      

     รายไดตามสวนงานธุรกิจรวม 1,109 148 104 145 1,506 

     รายการระหวางสวนงานธุรกิจ (219) (9) (30) (10) (268) 

รายไดสทุธ ิ 890 139 74 135 1,238 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 163 (1) 23 1 186 

กําไรจากการยกเลิกสัญญาเชา (หมายเหตุขอ 8)     98 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได     (51) 

กําไรจากการดําเนินงาน     233 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 
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5 กําไรจากการดําเนินงาน 

 

รายการที่ไมไดเกิดขึ้นเปนประจําซึ่งรวมอยู ในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานสําหรับงวดระหวางกาลมีดังนี้  

 

 หนวย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม   31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

กําไรจากการยกเลิกสัญญาเชา (หมายเหตุขอ 8) - 98,441 - 98,441 

กําไรจากการจําหนายบริษัทยอย  - 108,542 - 175,998 

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 39,512 - - - 

การปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ (กลับรายการ) (2,510) (1,582) - - 

ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณและ     

   สินทรัพยไมมีตัวตน (หมายเหตุขอ 8) 2,614 - - - 

 

6 กําไรตอหุน 

 

กําไรตอหุน สวนที่เปนของบริษัทใหญ คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิ สวนที่เปนของ บริษัทใหญ ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

ที่ชําระแลวตามจํานวนหุนที่ ออกจําหนายอยูในระหวาง งวด 

 

ในการคํานวณกําไรตอหุนป รับลด กําไรสุทธิปรับปรุงสําหรับการคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักไดใชขอสมมติวามีการ  

แปลงหุนสามัญปรับลดเต็มที่ ซึ่งไดแกใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดในหมายเหตุขอ 11 

 

 หนวย : พันหุน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน :       

   - ขั้นพื้นฐาน  881,897 880,050 881,897 880,050 

   - ปรับลด 881,897 881,161 881,897 881,161 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 
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7 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ - คาโฆษณา 46,078 17,107 - - 

ต๋ัวเงินรับ 35,005 24,778 31,581 40 

ลูกหนี้การคา      

   - คาโฆษณา 549,630 761,918 181,797 226,363 

   - จากการขายวีซีดี ดีวีดีและลิขสิทธิ์ภาพยนตร 308,548 316,986 - - 

   - อื่น ๆ 136,234 147,911 113,065 111,049 

รวม 1,075,495 1,268,700 326,443 337,452 

หัก (36,907)   คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (19,595) - - 

ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ - สุทธิ 1,038,588 1,249,105 326,443 337,452 

 

ลูกหนี้การคา และต๋ัวเงินรับ ขางตนสามารถวิเคราะหไดดังนี้  

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ - คาโฆษณา 46,078 17,107 - - 

ลูกหนี้การคา และต๋ัวเงินรับ     

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 383,148 472,542 105,625 169,363 

   คางชําระไมเกิน 3 เดือน 286,641 214,083 144,698 53,088 

   3 - 6 เดือน 226,552 433,947 32,354 42,153 

   เกินกวา 6 เดือน 133,076 131,021 43,766 72,848 

รวม 1,075,495 1,268,700 326,443 337,452 

หัก (36,907)   คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (19,595) - - 

ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ - สุทธิ 1,038,588 1,249,105 326,443 337,452 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 
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8 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

 

 หนวย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย 

 และอุปกรณ ไมมีตัวตน และอุปกรณ ไมมีตัวตน 
     

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552     

ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 4,932,677 913,261 2,046,176 214,950 

ซื้อสินทรัพย 233,843 166,169 83,786 9,341 

จําหนายสินทรัพย - สุทธิ (6,451) - (4,968) - 

คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย (160,829) (105,187) (64,259) (2,390) 

การดอยคาของสินทรัพย  (2,614) - - - 

ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ 4,996,626 974,243 2,060,735 221,901 

 

เมื่อวันที่ 76 มกราคม พ .ศ. 2551 

 

บริษัทตกลงยกเลิกการเชาพื้นที่โรงภาพยนตรและโบวลลิ่งที่อาคาร เซ็นทรัลเวิลดและคืนพี้นที่ ใหแกผูใหเชา   

ผูใหเชาตกลงจายเงินชดเชยการยกเลิกการเชาใหกับบริษัทเปนจํานวนเงิน 139 ลานบาท บริษัทตัดจําหนายอาคารและอุปกรณที่เก่ียวของซึ่งมี

มูลคาตามบัญชีสุทธิจํานวน 40.6 ลานบาท และรับรูกําไรจากการยกเลิกสัญญาเชาพื้นที่ดังกลาวจํานวน 98.4 ลานบาท  

 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย 

 และอุปกรณ ไมมีตัวตน และอุปกรณ ไมมีตัวตน 
     

ภาระผูกพันในรายจายลงทุน     

   ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 300,486 317,036 - 40,879 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 394,742 181,816 - 48,254 

 

สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินที่กลุมบริษัทและบริษัทเปนผูเชาซึ่งรวมแสดงในรายการขางตนประกอบดวยพื้นที่อาคาร รถยนต และอุปก รณ

คอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 หนวย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

ราคาทุนของสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน 56,023 66,264 49,696 58,676 

หัก (14,006)   คาเสื่อมราคาสะสม (16,396) (11,169) (12,592) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 42,017 49,868 38,527 46,084 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 
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9 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป     

   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 3,892 7,104 2,788 5,708 

   -  เงินกูยืมจากธนาคาร 461,250 417,000 423,000 378,000 

รวมเงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 465,142 424,104 425,788 383,708 

     

สวนท่ีไมหมุนเวียน     

   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 20,154 20,670 19,920 20,355 

   -  เงินกูยืมจากธนาคาร 854,000 991,000 854,000 991,000 

รวมเงินกูยืมไมหมุนเวียน 874,154 1,011,670 873,920 1,011,355 

     

รวมเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,339,296 1,435,774 1,299,708 1,395,063 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืม ระยะยาวจากธนาคาร (ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ) สามารถวิเคราะห ไดดังนี้ 

 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552   

ยอดคงเหลือตนงวด 1,408,000 1,369,000 

กูยืมเพิ่ม - - 

จายคืนเงินกู (92,750) (92,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,315,250 1,277,000 

 

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ  4.75 ถึงรอยละ 6.25 ตอป เงินกูยืมดังกลาวใชที่ดิน อาคาร  สิทธิการเชาและสัญญาเชา

ดําเนินงานเปนหลักทรัพยค้ําประกัน 

 

วงเงินกูยืม 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินซึ่งยังมิไดใชเปนจํานวน 961.03 ลานบาท และจํานวน 

781.03 ลานบาท ตามลําดับ วงเงินสินเชื่อสวนใหญสิ้นสุดอายุภายใน 3 ป และจะมีการทบทวนตามวาระ วงเงินสินเชื่อสวนใหญมีไวใชสําหรับ 

การสรางโรงภาพยนตรและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 : 1,018.18 ลานบาทและจํานวน 866.79 ลานบาท ตามลําดับ) 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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10 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

  ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 

 จํานวนหุน จํานวน  สวนเกิน 

 จดทะเบียน หุนสามัญ หุนสามัญ มูลคาหุน 

 พันหุน พันหุน พันบาท พันบาท 
     

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552     

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

การออกหุน - - - - 

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

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551     

ณ วันตนงวด 906,000 879,933 879,933 3,816,018 

การออกหุน - 409 409 6,451 

ณ วันสิ้นงวด 906,000 880,342 880,342 3,822,469 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 906 ลานหุน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 : 906 ลานหุน) ซึ่งมีมูลคาที่ตราไว  

หุนละ 1 บาท (31 ธันวาคม พ .ศ. 2551 : 1 บาทตอหุน ) 

 

ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่  31 มีนาคม พ .ศ. 2552 บริษัทไดซื้อคืนหุน ทุนจํานวน 15 ลานหุน จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

โดยจายเงินเพื่อซื้อคืนหุนเปนจํานวนเงิน 99.23 ลานบาท และไดแสดงเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุน หุนทั้งหมดที่ซื้อคืนยังไมได  

จดทะเบียนลดทุนและยังถือไวเปนหุนทุนซื้อคืนเพื่อรอการจําหนายอีกคร้ังหนึ่ งในเวลาตอไป  บริษัทไดกันกําไรสะสมไวเปนสํารอง เพื่อ 

หุนทุนซื้อคืนจํานวน 114.77 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 : 15.55 ลานบาท) ตามที่กําหนดไวในมาตรา 66/1 (2) ของพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองกันกําไรสะสมไวเปนเงินสํารองเทากับจํา นวนเงินที่ไดซื้อหุนคืน 

 

11 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 

บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย (ESOP) โดยเปนใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

จดทะเบียนและไมสามารถโอนใหบุคคลอื่นได ไมมีราคาเสนอขายและมีอายุไมเกิน 5 ป นับต้ังแตวันที่ออก   

 

อัตราการใชสิทธิซื้อหุนสามัญและราคาการใชสิทธิ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

  จํานวนท่ีออก ราคาการใชสิทธ ิ กําหนดเวลาการใชสิทธ ิ

 วันท่ีออก ลานหนวย บาท/หนวย เริ่ม สิ้นสุด 
      

ESOP-W3 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 13.0 16.447 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

 

ราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิมีผลต้ังแตวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป มีดังนี้ 

 อัตราการใชสิทธิ 

(หนวย/หุน) 

ราคาการใชสิทธิ  

(บาท/หนวย) 
   

ESOP-W3 1.020 16.447 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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12 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 

ก) หนังสือค้ําประกันของธนาคาร  

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันโดยธนาคารใหกับบุคคลภายนอกจํานวน 149.34 ลานบาท  

(31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 : 148.11 ลานบาท) 

 

ข) การค้ําประกัน 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ .ศ. 2552 บริษัทค้ําประกัน เงินกูยืมจากธนาคารใหแกบริษัทที่เก่ียวของกัน ไดแก บริษัท เอ็มวีดี  จํากัด บริษัท   

เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด และบริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด เปนจํานวนทั้งสิ้น 1,260.2 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 : 1,260.2 ลานบาท) 

 

ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน - กรณีกลุมบริษัทเปนผูเชา 

 

บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวกับบุคคลภายนอก เก่ียวกับการเชาที่ดินพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ  

โดยมียอดรวมของจํานวนเงินคาเชาและคาบริการขั้นตํ่าภายใตสัญญาที่ไมสามารถยกเลิกไดดังนี้ 

 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

ไมเกิน 1 ป 545 561 206 225 

เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 2,102 2,196 782 876 

เกินกวา 5 ป 5,560 5,956 1,540 1,852 

 8,207 8,713 2,528 2,953 

 

นอกจากจํานวนเงินคาเชาและคาบริการขั้นตํ่าขางตน กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ ซึ่งคิดตาม

เกณฑการแบงรายไดใหกับผูใหเชา  

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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13 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 

การกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเงิ นไดใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 

  หนวย : พนับาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี  31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
      

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได  29,492 409,702 38,597 325,428 

รายการปรับปรุง      

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  8 266,016 186,072 66,649 57,071 

รับรูรายไดรับลวงหนา  - (19,875) - (15,241) 

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 7 39,512 - - - 

กลับรายการคาเผ่ือสินคารับคืน  (2,510) (1,582) - - 

ขาดทุนจากการดอยคา 8 2,614 - - - 

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายอาคารและอุปกรณ  (156) 19 - (265) 

(กําไร)จากการยกเลิกสัญญาเชา 8 - (98,441) - (98,441) 

(กําไร)จากการจําหนายเงินลงทุน  - (108,541) - (175,998) 

รับรูกําไรจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวม 14 (656) (3,474) - - 

สวนแบง(กําไร)ขาดทุนในบริษัทรวมและ      

   กิจการรวมคา 14 (23,920) (91,128) - - 

คาเผ่ือหนี้สินจากการรับรูสวนไดเสียในบริษัทยอย  - - 1,751 14,454 

รายไดเงินปนผลรับ  - - - (43,655) 

ตนทุนทางการเงิน  30,052 23,245 32,986 33,080 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงานและหนี้สิน      

   ดําเนินงาน      

-  ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ  171,005 (23,558) 11,009 (10,702) 

-  ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน  2,461 (779) 58,418 (7,929) 

-  สินคาคงเหลือ  (23,121) 5,112 (7,027) 3,993 

-  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (29,918) (22,486) (11,443) (39,785) 

-  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  2,918 10,756 (17,492) 443 

-  เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย  (37,445) 32,263 (11,035) 24,571 

-  เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน  (39,706) (39,953) (4,583) 26,553 

-  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (80,952) (49,723) (1,608) (25,682) 

-  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  1,616 16,091 (31,771) 10,145 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  307,302 223,720 124,451 78,040 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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14 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา 

 

ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี ้

 งบการเงิน 

 เฉพาะบริษัท 

 พันบาท 
  

เงินลงทุนในบริษัทยอย  

ราคาสุทธิตามบัญชีตนงวด  1,662,580 

เงินลงทุนเพิ่ม 103,900 

จําหนายเงินลงทุน - 

ราคาสุทธิตามบัญชีปลายงวด 1,766,480 

 

การซื้อเงินลงทุน 

 

บริษัท เอ็มวีดี จํากัด (“MVD”) (เดิมชื่อ บริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท  กรุป จํากัด) 

 

ในระหวางงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ .ศ. 2552 บริษัทไดลงทุนเพิ่มใน หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็มวีดี จํา กัด (“MVD”) จํานวน 

10 ลานหุน ราคาหุนละ 10 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 100 ลานบาท และบริษัทไดซื้อหุนสามัญของ MVD จากผูถือหุนสวนนอยรายหนึ่ง

จํานวน 300,000 หุน ราคาหุนละ 13 บาท คิดเปนรอยละ 1.50 ของทุนจดทะเบียน รวมเปนจํานวนเงิน 3.9 ลานบาท จากการซื้อหุนสามัญ

เพิ่มเติมคร้ังนี้ ทําใหสัดสวนการถือ หุนของบริษัทเปนรอยละ 99.99 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของ MVD ณ วันที่ซื้อหุนจาก  

ผูถือหุนสวนนอยคร้ังนี้ มีจํานวน 3.63 ลานบาท บริษัทมีคาความนิยมที่เกิดจากการซื้อคร้ังนี้จํานวน 0.26 ลานบาท 

 

บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด 

 

ในระหวางงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2552 บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเมนท จํากัด  (มหาชน) (“EGV”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท   

ไดซื้อหุนสามัญของ บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร (“EGVF”) จากผูถือหุนสวนนอย รายหนึ่งจํานวน 400,000 หุน คิดเปนรอยละ 10 ของทุน 

จดทะเบียนของ EGVF ในราคาหุนละ 12.50 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท จากการซื้อหุนสามัญเพิ่มเติมคร้ังนี้ ทําใหสัดสวนการ  

ถือหุนของบริษัทเปนรอยละ 99.99 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของ EGVF ณ วันที่ซื้อหุนจากผูถือหุนสวนนอยคร้ังนี้มีจํานวน 5.02 

ลานบาท บริษัทมีคาความนิยมติดลบที่เกิดจากการซื้อคร้ังนี้จํานวน 0.02 ลานบาท 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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14 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ) 

 

 หนวย : พนับาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

เงินลงทุนในบริษัทรวม   
   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   

มูลคาของเงินลงทุน  1,849,052 1,687,897 

หัก (342,286)   กําไรที่ยังไมรับรูจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวม - 

ราคาตามบัญชี-สุทธิ 1,506,766 1,687,897 

   

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552   

ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 1,506,766 1,687,897 

รับรูกําไรจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวม 656 - 

เงินปนผลรับ (16,319) - 

สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 24,755 - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด-สุทธิ 1,515,858 1,687,897 

   

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552   

มูลคาของเงินลงทุน 1,857,488 1,687,897 

หัก (341,630)   กําไรที่ยังไมรับรูจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวม - 

ราคาตามบัญชี-สุทธิ 1,515,858 1,687,897 

 

กลุมบริษัทมีกําไรในรายการระหวางกันที่เกิดจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งจะรับรูในงบกําไร

ขาดทุนรวมดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชาอาคารที่จําหนายไป ในระหวางงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทรับรู

กําไรในรายการระหวางกันดังกลาวเปนรายไดจํานวน 0.7 ลานบาท 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 เงินลงทุนในบริษัทรวมรวมคาความนิยมสุทธิในงบการเงินรวมที่มีมูลคาตามบัญชีจํานวน 390 ลานบาท 

(31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 : 390 ลานบาท)  

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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14 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ) 

 หนวย : พนับาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

สวนไดเสียในกิจการรวมคา   

ราคาสุทธิตามบัญชีตนงวด 29,507 35,407 

เงินลงทุนเพิ่ม 10,113 10,113 

สวนไดเสีย (835) - 

ราคาสุทธิตามบัญชีปลายงวด 38,785 45,520 
 

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ) 

  ลักษณะ สัดสวนความ 

บริษัทยอย ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ เปนเจาของ 
    

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรต้ี จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคาร ถือหุนโดยตรง 99.99 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด ใหบริการดานสาธารณูปโภค ถือหุนโดยตรง 99.99 

บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 

บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด ใหบริการดานสาธารณูปโภค ถือหุนโดยตรง 99.99 

บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 

บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคาร ถือหุนโดยตรง 99.99 

บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด ใหบริการดานโบวลิ่ง ถือหุนโดยตรง 99.99 

    และคาราโอเกะและการบันเทิง   

บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด ใหบริการโฆษณาและบริการใหคําปรึกษาธุรกิจ ถือหุนโดยตรง 99.93 

บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.94 

บริษัท อุดร ไฟวสตาร  ซีนีเพล็กซ  จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 

บริษัทสยามซีนีเพล็กซ จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  

   (“EGV”) 

ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.97 

บริษัท เอ็มวีดี จํากัด (“MVD”) (เดิมชื่อ  จําหนายแผน วีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 

   “บริษัท แปซิฟค มารเก็ตต้ิง แอนด       

     เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด”)    
    

บริษัทยอยภายใต EGV    

บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดนท วิลเลจ ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและการโฆษณา ถือหุนทางออม 99.96 

   เอ็กซิบิชั่น จํากัด        

บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและ ถือหุนทางออม 99.96 

    การโฆษณารวมทั้งใหบริการเชาพื้นที่   

บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและการโฆษณา ถือหุนทางออม 99.99 

บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด ศูนยออกกําลังกาย ถือหุนทางออม 59.98 
    

บริษัทยอยภายใต MVD    

บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด จําหนายเทป ซีดี วีดีโอเทป วีซีดี ดีวีดี ถือหุนทางออม 99.39 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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14 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ) 

  ลักษณะ สัดสวนความ 

บริษัทรวม ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ เปนเจาของ 
    

บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพเีรียนซ ศูนยออกกําลังกายและ ถือหุนโดยตรง 36.79 

   จํากัด (มหาชน)    บริการอื่นที่เก่ียวของ   
    

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท  ใหเชาพื้นที่ในอาคารและใหบริการ ถือหุนโดยตรง 24.10 

   จํากัด (มหาชน) (“SF”)    ดานสาธารณูปโภค   
    

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคารและใหบริการ 

   ดานสาธารณูปโภค 

ถือหุนโดยตรง 50.00 

  ถือหุนทางออม 12.05 

  ผาน SF  

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ (เดิมชื่อ “กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย เมเจอรซินีเพล็กซ ไลฟสไตล”) 

ใหเชาพื้นที่และใหบริการ 

   ดานสาธารณูปโภค 

ถือหุนโดยตรง 33.00 

    

บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด เปนตัวแทนจัดจําหนายต๋ัว 

   บัตรเขาชมการแสดง 

ถือหุนโดยตรง 40.00 

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท  สื่อสิ่งพิมพและโฆษณาและจัดจําหนาย ถือหุนโดยตรง 40.81 

   จํากัด (มหาชน)     ลิขสิทธิ์ภาพยนตร   
    

บริษัทรวมภายใต MVD    

บริษัท มีเดีย โลจิสติก จํากัด ใหบริการขนสง ถือหุนทางออม 48.98 
    

กิจการรวมคา    

บริษัท พีวีอาร บลูโอ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ใหบริการโบวลิ่งและคาราโอเกะและ ถือหุนโดยตรง 49.00 

    การบันเทิง   

 

บริษัทยอยและบริษัทรวมเปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย  ยกเวนกิจการรวมคาซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศอินเดีย  เงินลงทุนทั้งหมด

เปนการลงทุนในหุนสามัญและหนวยลงทุนในกรณีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

 

15 เงินลงทุนชั่วคราว 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนชั่วคราวในระหวางงวดมีดังนี้ 

 หนวย: พนับาท 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษัท  
  

ราคาตามบัญชีตนงวด  170,444 

การลงทุนเพิ่มในระหวางงวด - 

จําหนายเงินลงทุน - 

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม 540 

ราคาตามบัญชีปลายงวด  170,984 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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16 สวนของผูถือหุนสวนนอย 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 ขาดทุนของผูถือหุนสวนนอยที่รับรูเกินเงินลงทุนแสดงถึงผลขาดทุนสะสมของบริษัทยอยแหงหนึ่ง ผลขาดทุน

ดังกลาวเกินกวาเงินลงทุนของผูถือหุนสวนนอยและไดถูกปนสวนไปในจํานวนที่ผูถือหุนสวนนอยมีภาระค้ําประกันใหบริษัทยอยดังกลาว 

 

17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่สําคัญ เปดเผยในหมายเหตุ ขอ 14 

 

รายการคาที่สําคัญกับ กิจการที่เก่ียวของกัน สามารถสรุปไดดังนี้  : 

 

ก) การขายสินคาและบริการ และอื่น  ๆ

 

 หนวย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี  31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

รายไดจากการใหบริการ     

บริษัทยอย - - 53,280 69,558 

บริษัทรวม 12,334 1,832 5,000 1,534 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 10,603 11,034 5,943 5,719 

บริษัทที่เก่ียวของกันนอกเหนือจากขางตน 15,981 4,484 1,484 1,500 

 38,918 17,350 65,707 78,311 

     

รายไดจากการขายและอื่น ๆ      

บริษัทยอย - - 26,531 32,655 

บริษัทรวม 874 426 874 27,456 

กิจการรวมคา 2,295 - 4,500 - 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย - - 16,319 16,622 

บริษัทที่เก่ียวของกันนอกเหนือจากขางตน 664 - - - 

 3,833 426 48,224 76,733 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

ข) การซื้อสินคาและบริการ และอื่น ๆ 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี  31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

การรับบริการ     

บริษัทยอย - - 14,779 15,381 

บริษัทรวม 10,155 7,996 6,242 4,196 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 27,805 26,995 21,097 20,185 

บริษัทที่เก่ียวของกันนอกเหนือจากขางตน 20,254 26,129 18,927 23,967 

 58,214 61,120 61,045 63,729 

     

ซื้อสินคาและอื่น ๆ      

บริษัทยอย - - 6,888 24,249 

บริษัทรวม 394 - 394 - 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 300 - - - 

บริษัทที่เก่ียวของกันนอกเหนือจากขางตน 263 - 263 - 

 957 - 7,545 24,249 

 

ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ .ศ. 2552 นโยบายของกลุมบริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญเก่ียวกับ

รายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซื้อขายสินคาและบริการ และอื่น  ๆ

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

ลูกหนี้การคา     

   (รวมอยูใน “ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ”)     

บริษัทยอย - - 193,218 230,946 

บริษัทรวม 9,052 2,895 1,423 608 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 19,683 4,679 442 148 

 28,735 7,574 195,083 231,702 

     

ลูกหนี้อื่น     

บริษัทยอย - - 698,742 758,143 

บริษัทรวม 9,268 11,560 9,066 10,119 

กิจการรวมคา 5,493 5,662 7,698 5,662 

 14,761 17,222 715,506 773,924 

 

เงินมัดจํา  

   (รวมอยูใน “สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น”)     

บริษัทรวม 2,076 - 2,076 - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 1,384 - 1,384 - 

 3,460 - 3,460 - 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซื้อขายสินคาและบริการ และอื่น ๆ (ตอ) 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

เจาหนี้การคา     

   (รวมอยูใน “เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย”)     

บริษัทยอย - - 134,466 111,029 

บริษัทรวม 3,112 99,633 - - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 115,049 19,059 5,318 7,359 

 118,161 118,692 139,784 118,388 
     

เจาหนี้อื่น     

บริษัทยอย - - 168,555 139,736 

บริษัทรวม 8,277 30,501 6,440 26,781 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 1,774 18,356 890 17,456 

กรรมการ 2,400 3,300 2,400 3,300 

 12,451 52,157 178,285 187,273 
     

เงินรับลวงหนาจากการใหเชาท่ีดิน     

   (รวมอยูใน “หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น”)     

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 33,077 33,339 - - 
     

เงินมัดจํารับ     

   (รวมอยูใน “หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น”)     

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 120,003 120,003 - - 
     

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน     

   (รวมอยูใน “เงินกูยืมระยะยาวจาก 

    สถาบันการเงิน”) 

    

บริษัทรวม 11,671 12,077 11,671 12,077 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 7,780 8,052 7,780 8,052 

 19,451 20,129 19,451 20,129 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ง) เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบรษิทั 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552   

บริษัทยอย บริษัทรวมและพนักงาน   

ยอดคงเหลือตนงวด 62,490 1,595,663 

เงินใหกูยืมในระหวางงวด 1,165 163,000 

รับคืนเงินใหกูยืมในระหวางงวด (32,301) (109,830) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 31,354 1,648,833 

 

เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือบริษัทที่เก่ียวของกันมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 6.5 ถึงรอยละ 8.5 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 
 

จ) เงินกูยืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

  หนวย : พนับาท 

  งบการเงิน 

  เฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552   

บริษัทยอย   

ยอดคงเหลือตนงวด  408,964 

เงินกูยืมในระหวางงวด  41,050 

จายคืนเงินกูยืมในระหวางงวด  (16,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  434,014 

 

เงินกูยืมจากบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 6.5 ถึงรอยละ 7 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 
 

18 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 
 

ก) การซื้อและขายเงินลงทุน 
 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2552 ที่ประชุมผูถือหุนสามัญของบริษัทมีมติอนุมัติการจําหนายเงินลงทุนหุนสามัญทั้งหมดในบริษัท  เอ็ม วี 

ดี จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท แปซิฟคมารเก็ตต้ิง  แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท  กรุป จํากัด) ใหกับบริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอนเตอรเทนเมนท  

จํากัด (มหาชน) (“MPIC”) บริษัทรวมแหงหนึ่งของบริษัท  โดยตกลงที่จะขายหุนสามัญของ  MVD จํานวน 19,999,995 หุน ในราคา

หุนละ 19.60 บาท โดยจะแลกกับหุนสามัญที่ออกใหมของ  MPIC กับหุนสามัญของ MVD ในอตัรา 14 หุนสามัญของ MPIC ตอ  

1 หุนสามัญของ MVD การจําหนายหุนของ MVD และการซื้อหุนของ MPIC คาดวาจะเสร็จในระหวางไตรมาสที่สองของ ป พ.ศ. 2552 
  

ข) การจายเงินปนผล 
 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ .ศ. 2552  ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติให จายเงินปนผลแกผูถือหุนจากผลการดําเนินงาน  

ในงวดเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 จํานวน 0.25 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 220.47 ลานบาท บริษัทไดจาย 

เงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

 



 

 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

งบการเงินรวม ระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉ พาะของบริษัท  

(ยังไมไดตรวจสอบ ) 

 

วันท่ี 31 มีนาคม พ .ศ. 2552 
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