
0Bรายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ที่แนบมาน้ีของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
และของเฉพาะบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินระหวางกาลเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทาน
ของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหได
ความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินระหวางกาลแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญ
ใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการใชวิธีวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป
และไดเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาวและขาพเจา
มิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังวันที่ในรายงานน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 



 

 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะของบริษัท 
(ยังไมไดตรวจสอบ) 
วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

หนวย : พันบาท

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

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

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

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 338,257 532,016 128,140 371,357

เงินลงทุนชั่วคราว 8 - - - -

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 9 769,138 793,730 299,723 374,681

ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 21 48,808 44,009 452,981 535,961

เงินจายลวงหนาคาหุน 8 - 307,991 - 307,991

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 10 141,480 178,010 22,946 23,913

ภาพยนตรระหวางผลิต 19,485 57,369 - -

คาเชาจายลวงหนาท่ีถึงกําหนดภายในหน่ึงป 13 35,429 36,817 9,473 9,473

ลูกหน้ีอ่ืน 11 17,000 77,000 - -

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 419,619 386,623 165,132 110,399

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,789,216 2,413,565 1,078,395 1,733,775

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 5,875 5,869 - -

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน 18,976 3,072 - -

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 19 - - 1,880,640 1,860,640

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 19 1,433,830 1,471,947 1,299,761 1,328,077

สวนไดเสียในกิจการรวมคา 19 56,750 46,148 55,520 45,520

เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอ่ืน 8 383,199 30,210 383,199 30,210

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือ

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 21 25,646 25,657 1,960,853 2,051,490

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 12 5,583,141 5,709,251 2,249,059 2,227,750

คาความนิยม 338,408 338,408 - -

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 12 454,914 500,693 28,080 11,803

คาเชาจายลวงหนาระยะยาว 13 615,975 624,639 194,925 197,293

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 94,493 99,694 49,257 47,152

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 9,011,207 8,855,588 8,101,294 7,799,935

รวมสินทรัพย 10,800,423 11,269,153 9,179,689 9,533,710

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 32 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

หนวย : พันบาท

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

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

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

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน

จากสถาบันการเงิน 14 1,835,548 1,749,811 1,287,713 1,217,486

เจาหน้ีการคา 486,033 624,909 253,714 331,310

เจาหน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 21 17,886 26,793 85,746 100,281

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  14 50,479 318,127 50,195 300,395

ภาษีเงินไดคางจาย 44,756 30,772 5,069 973

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 780,737 975,087 284,348 351,821

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,215,439 3,725,499 1,966,785 2,302,266

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 21 - - 65,149 58,149

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14 32,324 172,047 20,037 169,960

หุนกู 14 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

สํารองหน้ีสินจากการขาดทุนในบริษัทยอย 19 - - - 49,257

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 477,074 482,685 20,710 21,073

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 2,009,398 2,154,732 1,605,896 1,798,439

รวมหน้ีสิน 5,224,837 5,880,231 3,572,681 4,100,705

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 32 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

หนวย : พันบาท

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

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

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

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 15

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

ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลคาแลว 881,897 881,897 881,897 881,897

สวนเกินมูลคาหุน 15 3,839,674 3,839,674 3,839,674 3,839,674

กําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 17,962 (4,773) 17,962 (5,130)

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

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

   สํารองเพ่ือหุนทุนซ้ือคืน 15 267,920 267,920 267,920 267,920

ยังไมไดจัดสรร 622,263 481,080 776,875 625,964

หัก หุนทุนซ้ือคืน 15 (267,920) (267,920) (267,920) (267,920)

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 5,452,396 5,288,478 5,607,008 5,433,005

สวนของผูถือหุนสวนนอย 20 123,190 100,444 - -

รวมสวนของผูถือหุน 5,575,586 5,388,922 5,607,008 5,433,005

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 10,800,423 11,269,153 9,179,689 9,533,710

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 32 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หนวย : พันบาท

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

รายได 5

รายไดจากการใหบริการ 1,077,447 883,209 487,435 424,755

รายไดจากการขาย 407,041 296,846 90,218 84,711

รวมรายได 1,484,488 1,180,055 577,653 509,466

คาใชจาย

ตนทุนการใหบริการ (713,054) (652,170) (347,392) (326,818)

ตนทุนขาย (265,617) (185,264) (33,603) (34,878)

รวมตนทุน (978,671) (837,434) (380,995) (361,696)

กําไรขั้นตน 505,817 342,621 196,658 147,770

รายไดอ่ืน 27,830 40,198 67,417 85,422

กําไรกอนคาใชจาย 533,647 382,819 264,075 233,192

คาใชจายในการขาย (109,859) (92,782) (28,997) (44,068)

คาใชจายในการบริหาร (253,303) (245,810) (114,969) (110,308)

คาตอบแทนผูบริหาร (16,904) (8,603) (13,787) (7,233)

รวมคาใชจาย (380,066) (347,195) (157,753) (161,609)

กําไรจากการดําเนินงาน 153,581 35,624 106,322 71,583

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 19 19,400 - 82,968 -

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 19 30,535 23,920 -                         -

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 203,516 59,544 189,290 71,583

ตนทุนทางการเงิน (35,023) (30,052) (28,307) (32,986)

กําไรกอนภาษีเงินได 168,493 29,492 160,983 38,597

ภาษีเงินได (26,403) (17,066) (10,072) (5,832)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 142,090 12,426 150,911 32,765

การปนสวนของกําไร

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 141,183 12,277 150,911 32,765

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 20 907 149 - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 142,090 12,426 150,911 32,765

บาท บาท บาท บาท

กําไรตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ 7

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 0.17 0.01 0.18 0.04

กําไรตอหุนปรับลด 0.17 0.01 0.18 0.04

5

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 32 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หนวย : พันบาท

ทุนที่ออกและ สวนเกิน กําไร(ขาดทุน) สํารอง สํารอง หุนทุน สวนของผูถือหุน

เรียกชําระแลว มูลคาหุน ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ตามกฏหมาย หุนทุนซื้อคืน ยังไมไดจัดสรร ซื้อคืน สวนนอย รวม

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

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 141,183 - 907 142,090

จําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 20) - - - - - - - 21,839 21,839

เงินลงทุนเผื่อขาย

กําไรที่เกิดขึ้นจริงที่รับรูในงบกําไรขาดทุน (หมายเหตุ 8) - - 175 - - - - - 175

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงที่รับรูในสวนของผูถือหุน (หมายเหตุ 8) - - 22,560 - - - - - 22,560

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 881,897 3,839,674 17,962 90,600 267,920 622,263 (267,920) 123,190 5,575,586

ยอดยกมาตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 881,897 3,839,674 445 90,600 - 615,598 - (6,507) 5,421,707

จัดสรรสํารองระหวางงวด - - - - 99,225 (99,225) - - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 12,277 - 149 12,426

หุนทุนซื้อคืน - - - - - - (99,225) - (99,225)

การซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - - - - (8,042) (8,042)

เงินลงทุนเผื่อขาย

   กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงที่รับรูในสวนของผูถือหุน - - 540 - - - - - 540

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 881,897 3,839,674 985 90,600 99,225 528,650 (99,225) (14,400) 5,327,406

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 32 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

6

จัดสรรแลว

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

กําไรสะสม

       



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

ทุนที่ออกและ สวนเกิน กําไร(ขาดทุน) สํารองตาม สํารองหุนทุน

เรียกชําระแลว มูลคาหุน ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง กฎหมาย ซื้อคืน ยังไมไดจัดสรร หุนทุนซื้อคืน รวม

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

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 150,911 - 150,911

เงินลงทุนเผื่อขาย

   กําไรที่เกิดขึ้นจริงที่รับรูในงบกําไรขาดทุน (หมายเหตุ 8) - - 535 - - - - 535

   กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงที่รับรูในสวนของผูถือหุน (หมายเหตุ 8) - - 22,557 - - - - 22,557

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 881,897 3,839,674 17,962 90,600 267,920 776,875 (267,920) 5,607,008

ยอดยกมาตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 881,897 3,839,674 445 90,600 - 555,759 - 5,368,375

จัดสรรสํารองระหวางงวด - - - - 99,225 (99,225) - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 32,765 - 32,765

หุนทุนซื้อคืน - - - - - - (99,225) (99,225)                

เงินลงทุนเผื่อขาย

   กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงที่รับรูในสวนของผูถือหุน - - 540 - - - - 540

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 881,897 3,839,674 985 90,600 99,225 489,299 (99,225) 5,302,455

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 32 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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หนวย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

          



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หนวย : พันบาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 18 160,139 276,828 20,050 (4,754)

จายดอกเบี้ย (36,099) (25,234) (28,337) (26,940)
จายภาษีเงินได (9,581) (9,814) (5,976) (6,437)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 114,459 241,780 (14,263) (38,131)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 19 366 - - -
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว 300,281 - 300,281 -
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว 8 (300,000) - (300,000) -
เงินใหกูยืมแกบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน (1,105) (1,165) (113,840) (163,000)
เงินสดรับคืนจากเงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 27 32,301 201,877 99,379
เงินใหกูยืมแกบุคคลอื่น (5,000) - (5,000) -
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมแกบุคคลอื่น 2,543 - 2,543 -
เงินสดจายเพ่ือลงทุนในบริษัทยอย 19 - (8,498) (2,000) (103,900)
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 19 46,519 - 46,519 -
เงินสดจายเพ่ือลงทุนในกิจการรวมคา 19 (10,000) (10,113) (10,000) (10,113)
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว 9,692 - 9,692 -
เงินสดจายเพ่ือลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว 8 (34,371) - (34,371) -
เงินสดจายเพ่ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ (147) (294,406) (69,461) (112,118)
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 8 1,639 7 -
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเชา 6 42,056 - - -
เงินสดจายเพ่ือสินทรัพยไมมีตัวตน (66,065) (164,594) (16,753) -
ดอกเบี้ยรับ 1,184 30,474 26,611 129,205
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 19 17,837 16,319 17,837 -

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน 3,825 (398,043) 53,942 (160,547)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (22,201) 20,358 63 42,996
เงินสดที่มีภาระผูกพัน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (6) 340 - -
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 110,164 443,000 70,164 450,000
จายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - (3,729) (123) (3,355)
เงินสดรับจากเงินกูยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 21 - - 63,000 41,050
จายคืนเงินกูยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน - - (16,000) (16,000)
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 14 (400,000) (92,750) (400,000) (92,000)
เงินสดจายเพ่ือซื้อหุนทุนซื้อคืน - (99,225) - (99,225)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (312,043) 267,994 (282,896) 323,466

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด(ลดลง)เพิ่มข้ึนสุทธิ (193,759) 111,731 (243,217) 124,788
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 532,016 241,388 371,357 106,858

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 338,257 353,119 128,140 231,646

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 32 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี
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บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

รายการท่ีไมใชเงินสด

รายการที่ไมใชเงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 มีดังนี้

หนวย : พันบาท

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

การลงทุนในอาคารและอุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน 87,237 (60,653) (26,585) (28,332)

การลงทุนในลิขสิทธิ์ภาพยนตรโดยยังมิไดชําระเงิน 74,848 - - -

การหักกลบเงินปนผลรับกับเงินกูยืมจากบริษัทยอย - - (40,000) -

การลงทุนในอาคารและอุปกรณโดยทําสัญญาเชาการเงิน 10,212 - - -

การโอนลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกันเปนใหกูยืมแกบุคคล

และกิจการที่เกี่ยวของกัน - - (14,548) -

การโอนสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเปนเงินใหกูยืมแกบุคคล

และกิจการที่เกี่ยวของกัน (20) - (20) -

การหักกลบเจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกันกับเงินใหกูยืม

แกบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 30 - 16,430 10,452

การหักกลบหนี้สินหมุนเวียนอื่นกับเงินใหกูยืมแกบุคคล

และกิจการที่เกี่ยวของกัน 1,079 - 738 -

การจําหนายสินทรัพยโดยการหักกลบกับเจาหนี้อื่น - (4,968) - (4,968)

การจําหนายสินทรัพยโดยการหักกลบกับเจาหนี้

กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 10,559 -

9

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 32 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

      



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

10 

 
1 ขอมูลท่ัวไป 

 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยูตามท่ีไดจดทะเบียนดังน้ี 
 
1839-1839/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทยอยวา
“กลุมบริษัท” 
 
งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
 
งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลท่ีนําเสนอน้ีไดมีการสอบทานแตยังไมไดตรวจสอบ 
 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 
จํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงเปนหนวยพันบาทเวนแตไดระบุไวเปนอยางอื่น 
 
งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใต
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก (คือ งบดุล 
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด) ไดจัดทําใหเปนรูปแบบสมบูรณตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สวนหมายเหตุประกอบงบการเงินจัดทําเปนแบบยอใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีไทย
ฉบับที่ 34 (ฉบับที่ 41 เดิม) เร่ือง งบการเงินระหวางกาล และไดเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินระหวางกาลภาษาไทยท่ีจัดทําตาม
กฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความแตกตางกัน ใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 

3 นโยบายการบัญชี 
 
ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนโยบายการบัญชีที่ใชเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับงวดปบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
 
รายจายท่ีเกิดขึ้นเปนคร้ังคราวในระหวางงวดปบัญชีจะแสดงเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี โดยใชเกณฑเดียวกับการแสดงรายจาย
เปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 
 
คาใชจายภาษีเงินไดรับรูดวยประมาณการที่ดีที่สุดจากฝายบริหารจากอัตราภาษีเงินไดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของรอบปบัญชี 
 
ในระหวางงวด บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทรวมไดนํามาตรฐานการบัญชีเร่ืองผลประโยชนพนักงานและ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนมาถือปฏิบัติกอนวันที่มาตรฐานมีผลบังคับใช เนื่องจากบริษัทยังไมมีนโยบายท่ีจะเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
ดังกลาว จึงไดปรับปรุงผลกระทบของมาตรฐานท้ังสองฉบับที่มีตอสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด 
(มหาชน) กอนที่บริษัทจะรับรูสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินรวมของบริษัท 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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4 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

 
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ฉบับที่ 32 เดิม) กลุมบริษัทไดทําการทบทวนอายุการใชงาน
ของอุปกรณในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 กลุมบริษัทไดคํานึงถึงปจจัยหลักที่จะสงผลกระทบตอการขยายอายุการใชงานของสินทรัพย ซึ่ง
รวมถึงการบํารุงรักษาอยางดีที่สุด และการควบคุมภายใตสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ภายหลังการทบทวน กลุมบริษัทเปลี่ยนประมาณการอายุ
การใชงานของสินทรัพยโดยใชวิธีเปลี่ยนทันที ตารางตอไปน้ีแสดงการเปรียบเทียบอายุการใชงานเดิมกับอายุการใชงานใหม 
 
 อายุการใชงานเดิม (ป) อายุการใชงานใหม (ป) 
   

เคร่ืองมือและอุปกรณ  10, 15 20 
 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวไดถูกปรับปรุงทั้งจํานวนในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 คาเส่ือมราคาสําหรับอายุ 
การใชงานเดิมและอายุการใชงานใหมสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 อายุการใชงานเดิม  อายุการใชงานใหม อายุการใชงานเดิม  อายุการใชงานใหม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

คาเส่ือมราคา     

- สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 26,529,390 12,772,660 11,617,879 5,081,762 
 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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5 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปนี้  

                                                                                         งบการเงินรวม                                                                                                  หนวย : ลานบาท 

     ธุรกิจจําหนาย   
 ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจโบวลลิ่ง ธุรกิจ วีซีดี ดีวีดี และ ธุรกิจ  
 โรงภาพยนตร โฆษณา และคาราโอเกะ ใหเชาและบริการ ลิขสิทธิ์ภาพยนตร ผลิตภาพยนตร รวม 

        

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553        
รายได        
     รายไดตามสวนงานธุรกิจรวม 906 103 133 235 259 63 1,699 
     รายการระหวางสวนงานธุรกิจ (111) (1) (12) (19) (13) (31) (187) 

รายไดสุทธิ 795 102 121 216 246 32 1,512 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 78 65 2 89 45 (65) 214 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (61) 

กําไรจากการดําเนินงาน       153 

        

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552         
รายได        
     รายไดตามสวนงานธุรกิจรวม 867 108 135 115 169 - 1,394 
     รายการระหวางสวนงานธุรกิจ (158) - (9) (7) - - (174) 

รายไดสุทธิ 709 108 126 108 169 - 1,220 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน (16) 62 (5) 47 11 (2) 97 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (61) 

กําไรจากการดําเนินงาน       36 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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6 คาใชจายตามลักษณะ 

 

รายการจําแนกตามลักษณะซ่ึงรวมอยูในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานสําหรับงวดระหวางกาลมีดังน้ี 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

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

คาเส่ือมราคา (หมายเหตุ 12) 149,626 148,781 64,858 64,087 
คาตัดจําหนาย     
    - ลิขสิทธิ์ภาพยนตร (หมายเหตุ 12) 183,066 96,822 - - 
    - โปรแกรมคอมพิวเตอร (หมายเหตุ 12) 687 - 476 - 
    - คาเชาจายลวงหนา (หมายเหตุ 13) 10,052 8,365 2,368 2,390 
การดอยคาของสินทรัพย (หมายเหตุ 12) - 2,048 - - 
กลับรายการการดอยคาของสินทรัพย (หมายเหตุ 12) (27,758) - - - 
คาซอมแซมและรายจายบํารุงอาคารและอุปกรณ 11,899 8,775 4,192 2,780 
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 126,871 132,412 59,711 64,854 
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ 12) 84,818 - - - 
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 2,202 39,512 1,852 - 
ขาดทุนจากการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ 3,435 - - - 
ขาดทุนจากสินคารับคืน(กลับรายการ) 18,097 (2,510) - - 
สินคาคงเหลือ     
   - ตนทุนของสินคาที่รับรูเปนคาใชจาย     
      (รวมอยูใน “ตนทุนสินคาขาย”) 193,449 161,395 33,731 35,288 

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553 บริษัทยอยบางแหงไดคืนพื้นที่เชาโรงภาพยนตรและโบวลลิ่งท่ีสยามดิสคัพเวอรร่ี ผูใหเชาตกลงจายเงินชดเชย
จากการยกเลิกการเชาใหกับบริษัทยอยดังกลาวเปนจํานวนเงิน 42.06 ลานบาท บริษัทยอยตัดจําหนายอาคารและอุปกรณที่เก่ียวของซ่ึงมีมูลคา
ตามบัญชีสุทธิจํานวน 63.82 ลานบาท ซึ่งสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคาจํานวนเงิน 21.00 ลานบาท และรับรูขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเชาพื้นที่
ดังกลาวจํานวน 42.76 ลานบาท  
 

7 กําไรตอหุน 
 

กําไรตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
ที่ชําระแลวตามจํานวนหุนที่ออกจําหนายอยูในระหวางงวด 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 เปนใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัท และบริษัทยอย (หมายเหตุ 16) ซึ่งไมมีผลตอการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดเน่ืองจากราคาตามสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ที่เหลืออยูสูงกวาราคาตลาดเฉล่ียของหุนสามัญของบริษัทในระหวางงวดส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 

 หนวย : พันหุน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

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

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ใชในการคํานวณกําไรตอหุน :       
   - ขั้นพื้นฐาน  840,990 881,897 840,990 881,897 
   - ปรับลด 840,990 881,897 840,990 881,897 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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8 เงินลงทุน 

  หนวย : พันบาท 

  งบการเงินรวมและ 

  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

   พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

ประเภทหมุนเวียน   - - 
ประเภทไมหมุนเวียน   383,199 30,210 

   383,199 30,210 
 

8.1) ประเภทหมุนเวียน 
 

เงินลงทุนชั่วคราวเปนเงินลงทุนในกองทุนเปดและพันธบัตรรัฐบาล การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชั่วคราวในระหวางงวด 
มีดังตอไปน้ี 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษัท  

 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2553 
  

ราคาตามบัญชีตนงวด - 
การลงทุนเพิ่ม 300,000 

จําหนายเงินลงทุน (300,000) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - 
 

บริษัทจําหนายเงินลงทุนชั่วคราวท้ังหมดไปในระหวางงวดโดยมีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนจํานวน 0.28 ลานบาท  
 

8.2) ประเภทไมหมุนเวียน 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนประเภทไมหมุนเวียนในระหวางงวดมีดังนี้ 

 หนวย : พันบาท 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2553 
  

ราคาตามบัญชีตนงวด 30,210 
โอนจากเงินจายลวงหนาคาหุน 307,991 
การลงทุนเพิ่ม 34,371 
จําหนายเงินลงทุน (12,465) 
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 23,092 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 383,199 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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8 เงินลงทุน (ตอ) 

 

เงินลงทุนระยะยาวประกอบดวย 
 

บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) 
 

เงินลงทุนใน บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) (“CAWOW”) แสดงถึงเงินลงทุนในสัดสวนรอยละ 19.9 ของทุนจดทะเบียน 
ในบริษัทดังกลาวซ่ึงบริษัทไมไดควบคุมและไมมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญในการดําเนินงาน บริษัทไดจัดประเภทเงินลงทุนใน CAWOW 
เปนเงินลงทุนเผ่ือขาย  
 

บริษัท พีวีอาร จํากัด 
 

เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทไดซื้อหุนในบริษัท พีวีอาร จํากัด (“PVR”) ซึ่งเปนบริษัทที่จัดต้ังและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใน
ประเทศอินเดียจํานวน 2,557,000 หุน ในราคาหุนละ 165 รูป หรือ 120.45 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.09 เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 307,990,650 บาท 
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 PVR อยูในระหวางการจดทะเบียนเพิ่มทุน บริษัทจึงบันทึกคาหุนที่ชําระแลวเปนเงินจายลวงหนาคาหุน ในระหวาง
ไตรมาสท่ีหนึ่ง การจดทะเบียนไดดําเนินการเสร็จสิ้น บริษัทจึงไดบันทึกเปนเงินลงทุนเผ่ือขายและบันทึกผลจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนในสวนของผูถือหุน 
 

9 ลูกหนี้การคา - สุทธิ 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

ลูกหน้ีการคา     
   - บุคคลภายนอก 723,993 732,898 53,354 62,910 
   - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 21) 20,928 28,799 246,369 311,771 
รายไดที่ยังไมเรียกเก็บ     
   - บุคคลภายนอก 85,764 84,788 - - 
รวม 830,685 846,485 299,723 374,681 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (61,547) (52,755) - - 

ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ 769,138 793,730 299,723 374,681 
 

ลูกหนี้การคาขางตนสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ 85,764 84,788 - - 
ลูกหน้ีการคา      
   ยังไมถึงกําหนดชําระ 472,271 530,932 68,577 82,405 
   คางชําระไมเกิน 3 เดือน 122,213 102,787 118,740 66,449 
   3 - 6 เดือน 34,051 21,365 44,462 21,504 
   เกินกวา 6 เดือน 116,386 106,613 67,944 204,323 
รวม 830,685 846,485 299,723 374,681 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (61,547) (52,755) - - 

ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ 769,138 793,730 299,723 374,681 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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10 สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

อาหารและเคร่ืองด่ืม  30,943 30,101 16,378 15,651 
แผนวีซีดีและดีวีดี  86,934 78,096 - - 
วัสดุสิ้นเปลือง  16,997 21,871 6,568 8,262 
พื้นที่รอการโอนสิทธิ 20,239 56,587 - - 
 155,113 186,655 22,946 23,913 
หัก  คาเผ่ือการลดมูลคาในสินคาคงเหลือ (19,870) (16,435) - - 
 135,243 170,220 22,946 23,913 
สินคาระหวางทาง 6,237 7,790 - - 

 141,480 178,010 22,946 23,913 
 
กลุมบริษัทไดบันทึกผลขาดทุนจากสินคาลาสมัยในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 เปนจํานวน  
3.4 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : กลุมบริษัทไดกลับรายการผลขาดทุนจากสินคาลาสมัยเปนจํานวน 2.5 ลานบาท) 
 

11 ลูกหนี้อื่น 
 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึงของบริษัท (“ผูขาย”) ไดตกลงในสัญญาซ้ือขายหนี้กับ
บริษัทแหงหนึ่ง (“ผูซื้อ”) ซึ่งประกอบธุรกิจรับซื้อลูกหนี้ โดยไดขายลูกหนี้กลุมหนึ่งเปนจํานวนเงิน 208.35 ลานบาท ใหกับบริษัทดังกลาวในราคา 
187.51 ลานบาท โดยจายชําระในวันทําสัญญาจํานวน 50.51 ลานบาท จํานวนท่ีเหลือแบงชําระเปนรายเดือนรวม 7 งวด งวดละ 20 ลานบาท และ 
งวดสุดทายจํานวน 17 ลานบาท ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยผูซื้อไมมีสิทธิเรียกรองเงินที่ไดจายใหแกผูขายแลวไมวา
กรณีใดก็ตาม 
 

12 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

 หนวย : พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 
 ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย 
 และอุปกรณ - สุทธิ ไมมีตัวตน - สุทธ ิ และอุปกรณ - สุทธิ ไมมีตัวตน - สุทธ ิ

     

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553     
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 5,709,251 500,693 2,227,749 11,803 
ซื้อสินทรัพย 97,596 140,913 96,046 16,753 
ลดลงจากการจําหนายเงินลงทุน (17,009) - - - 
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ (11) (891) (9,878) - 
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ (84,818) - - - 
คาเส่ือมราคา/คาตัดจําหนาย (149,626) (183,753) (64,858) (476) 
กลับรายการ(การดอยคา)ของสินทรัพย 27,758 (2,048) - - 
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ 5,583,141 454,914 2,249,059 28,080 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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12 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ (ตอ) 

 
รายจายฝายทุนที่ถอืเปนภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบดุล แตยังไมไดรับรูในงบการเงิน มีดังตอไปน้ี 
 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 สกุลเงิน พัน พัน พัน พัน 

      

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ไทยบาท 58,195 113,340 4,200 39,241 
สินทรัพยไมมีตัวตน ไทยบาท 44,253 79,067 16,753 24,913 
 ดอลลารสหรัฐฯ 3,339 3,688 - - 

รวม ไทยบาท 102,448 192,407 20,953 64,154 
 ดอลลารสหรัฐฯ 3,339 3,688 - - 

รวมเปนเงินบาททั้งสิ้น  211,055 316,015 20,953 64,154 

 
13 คาเชาจายลวงหนา 
 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 661,456 206,766 

คาตัดจําหนาย (10,052) (2,368) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 651,404 204,398 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

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

สวนที่ถึงกําหนดภายในหน่ึงป 35,429 36,817 9,473 9,473 

สวนที่เกินกวาหนึ่งป 615,975 624,639 194,925 197,293 

รวมคาเชาจายลวงหนา 651,404 661,456 204,398 206,766 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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14 เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู 

 
 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

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

สวนท่ีหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 32,373 56,800 63 - 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 1,803,175 1,693,011 1,287,650 1,217,486 

รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม     

   ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 1,835,548 1,749,811 1,287,713 1,217,486 
     

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป     
   ของเงินกูยืมระยะยาว     
   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 479 752 195 395 

   -  เงินกูยืมจากธนาคาร 50,000 317,375 50,000 300,000 

รวมเงินกูยืมสวนท่ีถึงกําหนดชําระ     

   ภายในหนึ่งป 50,479 318,127 50,195 300,395 
     

สวนท่ีไมหมุนเวียน     
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 32,324 22,047 20,037 19,960 

เงินกูยืมจากธนาคาร - 150,000 - 150,000 

รวมเงินกูยืมไมหมุนเวียน 32,324 172,047 20,037 169,960 
     

หุนกู 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
     

รวมเงินกูยืมและหุนกู 3,418,351 3,739,985 2,857,945 3,187,841 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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14 เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู (ตอ) 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553   
ยอดคงเหลือตนงวด 467,375 450,000 
ลดลงจากการจําหนายเงินลงทุน (17,375) - 
จายคืนเงินกูยืม (400,000) (400,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 50,000 50,000 
 

วงเงินกูยืม 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินซึ่งยังมิไดใชเปนจํานวน 1,817.40 ลานบาท 
และจํานวน 1,644.94 ลานบาท ตามลําดับ วงเงินสินเชื่อสวนใหญสิ้นสุดอายุภายใน 3 ป และจะมีการทบทวนตามวาระ วงเงินสินเชื่อสวนใหญ 
มีไวใชสําหรับการสรางโรงภาพยนตรและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 1,109.10 ลานบาท และ จํานวน 929.42 ลานบาท 
ตามลําดับ) 
 

15 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

  ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 

 จํานวนหุน จํานวน  สวนเกิน 
 จดทะเบียน หุนสามัญ หุนสามัญ มูลคาหุน 
 พันหุน พันหุน พันบาท พันบาท 

     

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553     
ณ วันตนงวด 906,000 881,897 881,897 3,839,674 
การออกหุน - - - - 

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

     

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552     
ณ วันตนงวด 906,000 881,897 881,897 3,839,674 
การออกหุน - - - - 

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 906 ลานหุน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 906 ลานหุน) ซึ่งมีมูลคาที่ตราไว 
หุนละ 1 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 1 บาทตอหุน) 
 

ในระหวางป พ.ศ. 2552 บริษัทไดซื้อคืนหุนสามัญจํานวน 38.66 ลานหุน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจายเงินเพื่อซ้ือคืนหุนเปน
จํานวนเงิน 252.37 ลานบาท และไดแสดงเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุน หุนทั้งหมดท่ีซื้อคืนถือไวเพื่อรอการจําหนายอีกคร้ังหน่ึง 
บริษัทไดกันกําไรสะสมไวเปนสํารองเพ่ือหุนทุนซื้อคืนจํานวน 267.92 ลานบาท ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 66/1 (2) ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองกันกําไรสะสมไวเปนเงินสํารองเทากับจํานวนเงินที่ไดซื้อหุนคืน 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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16 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 
ในป พ.ศ. 2550 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย (ESOP) โดยเปน
ใบสําคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนและไมสามารถโอนใหบุคคลอื่นได ไมมีราคาเสนอขายและมีอายุไมเกิน 5 ป นับต้ังแตวันที่ออก ในระหวางงวด 
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญ เนื่องจากราคาใชสิทธิสูงกวาราคาตลาดของหุน 
 

17 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 
ก) หนังสือค้าํประกันจากธนาคารและเลตเตอรออฟเครดิต  
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันโดยธนาคารและเลตเตอรออฟเครดิตใหกับบุคคลภายนอก
จํานวน 193.20 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 205.73 ลานบาท) 

 
ข) การค้าํประกนั 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 บริษัทและบริษัทยอยแหงหน่ึงไดค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคารใหแกบริษัทที่เก่ียวของกันจํานวน  
6 แหง เปนจํานวนท้ังส้ิน 856.90 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 635.74 ลานบาท) 

 
ค) ภาระผกูพนัตามสญัญาเชาดําเนินงาน - กรณีกลุมบริษัทเปนผูเชา 
 

บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวกับบุคคลภายนอก เก่ียวกับการเชาท่ีดิน พื้นที่อาคารและสัญญาบริการ  
โดยมียอดรวมของจํานวนเงินคาเชาและคาบริการขั้นตํ่าภายใตสัญญาท่ีไมสามารถยกเลิกไดดังนี้ 
 

 หนวย : ลานบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

ไมเกิน 1 ป 553 569 248 246 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 2,160 2,183 904 912 
เกินกวา 5 ป 5,285 5,417 1,656 1,709 

 7,998 8,169 2,808 2,867 
 

นอกจากจํานวนเงินคาเชาและคาบริการขั้นตํ่าขางตน กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ ซึ่งคิดตามเกณฑ
การแบงรายไดใหกับผูใหเชา  

 
ง) ภาระผกูพนัในการผลิตภาพยนตร 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันในการชําระเงินแกผูกํากับภาพยนตรเปนจํานวนเงิน 10.39 ลานบาท (ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 จํานวน 11.59 ลานบาท) 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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18 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 
การกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  หนวย : พันบาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 หมายเหต ุ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
      

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได  168,493 29,492 160,983 38,597 
รายการปรับปรุง      
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย  12, 13 343,431 266,016 67,702 66,649 
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ  8,793 39,512 - - 
ขาดทุนจากการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ 10 3,435 - - - 
ขาดทุนจากสินคารับคืน(กลับรายการ) 10 18,097 (2,510) - - 
กลับรายการคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน      
   ในบริษัทยอย 19 - - (18,000) - 
กลับรายการ(การดอยคา)ของสินทรัพย 12 (25,710) 2,614 - - 
กําไรจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ  - (156) - - 
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเชา  42,762 - - - 
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 12 891 - - - 
ขาดทุนจากการตัดจําหนายเงินมัดจํา  60 - - - 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนใน      
   บริษัทยอยและบริษัทรวม 19 (19,400) - (18,203) - 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว  (281) - (281) - 
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว  2,773 - 2,773 - 
สวนแบงกําไรในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 19 (30,536) (24,576) - - 
คาเผ่ือหน้ีสินจากการรับรูสวนไดเสียใน      
   บริษัทยอย (กลับรายการ) 19 - - (49,257) 1,751 
รายไดเงินปนผลรับ  - - (26,637) - 
ดอกเบี้ยรับ  (1,438) (30,926) (30,386) (15,524) 
ตนทุนทางการเงิน  35,023 30,052 28,307 32,986 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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18 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ) 

 
การกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี (ตอ) 

 

  หนวย : พันบาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 หมายเหต ุ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
      

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดําเนินงานและ      
   หนี้สินดําเนินงาน      
-  ลูกหนี้การคา  15,800 171,005 74,958 11,009 
-  ลูกหนี้อื่น  60,000 - - - 
-  ลูกหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน  4,233 1,673 51,566 2,746 
-  สินคาคงเหลือ  33,096 (23,121) 967 (7,027) 
-  ภาพยนตรระหวางผลิต  37,884 - - - 
-  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (34,717) (28,678) (55,442) (69,452) 
-  ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน  (15,904) - - - 
-  คาเชาจายลวงหนา  (252) - - - 
-  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  5,478 2,918 354 (17,492) 
-  เจาหนี้การคา  (193,110) (37,445) (77,597) (11,035) 
-  เจาหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน  (8,907) (39,706) 849 (4,583) 
-  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (284,243) (80,952) (92,245) (1,608) 
-  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  (5,612) 1,616 (361) (31,771) 
กระแสเงินสดไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน  160,139 276,828 20,050 (4,754) 

 
19 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา 

 
19.1) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทยอย 

 งบการเงิน 
 เฉพาะบริษัท 

 พันบาท 
  

เงินลงทุนในบริษัทยอย  
ราคาสุทธิตามบัญชีตนงวด  1,860,640 
เงินลงทุนเพิ่ม 2,000 

กลับรายการจากการดอยคาเงินลงทุน  18,000 

ราคาสุทธิตามบัญชีปลายงวด 1,880,640 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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19 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 
19.1) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทยอย (ตอ) 

 
การซื้อเงินลงทุน  
 
บริษัท วี สลิม แอนด บิวตี้ สปา จํากัด 
 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553 บริษัทไดลงทุนในบริษัท วี สลิม แอนด บิวต้ี สปา จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจสปา เปนจํานวนเงิน  
1,999,970 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 
 
การขายเงินลงทุน 
 
บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด 
 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดตกลงขายหุนทั้งหมดท่ีบริษัทยอยถืออยูจํานวน 3,599,995 หุน ในบริษัท เอ็กซ
เซอรเทนเมนท จํากัด (“EXER”) ในราคา 500,000 บาท ใหกับบุคคลภายนอก เนื่องจาก ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 EXER มีผลขาดทุน 
เกินทุน กลุมบริษัทจึงรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุนสุทธิจํานวน 19.40 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 
 
สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทกลับรายการสํารองหนี้สินจากการขาดทุนและคาเผ่ือการดอยคาในเงินลงทุนเปนจํานวนเงิน 49.26 
ลานบาท และ 18.00 ลานบาท ตามลําดับ โดยรับรูภายใต “กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน” ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553  
 

19.2) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทรวม 
 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

เงินลงทุนในบริษัทรวม   
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553   
ราคาสุทธิตามบัญชีตนงวด 1,471,947 1,328,077 
จําหนายเงินลงทุน (41,414) (28,316) 
เงินปนผลรับ (26,637) - 

สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 29,934 - 

ราคาสุทธิตามบัญชีปลายงวด  1,433,830 1,299,761 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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19 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 
19.2) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 

 
บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนจํานวน 14,373,500 หุนในบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ไปในราคา 46.52 ลานบาท 
โดยมีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวน 5.1 ลานบาท และ 18.2 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ตามลําดับ 
 
กลุมบริษัทมีกําไรในรายการระหวางกันที่เกิดจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งจะรับรูใน 
งบกําไรขาดทุนรวมดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชาอาคารท่ีจําหนายไป ในระหวางงวดส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553  
กลุมบริษัทรับรูกําไรในรายการระหวางกันดังกลาวเปนรายไดจํานวน 3.5 ลานบาท 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 เงินลงทุนในบริษัทรวมรวมคาความนิยมสุทธิในงบการเงินรวมท่ีมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 44.12 ลานบาท  
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 44.12 ลานบาท)  
 

19.3) การเปลีย่นแปลงของสวนไดเสียในกิจการรวมคา 
 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

สวนไดเสียในกิจการรวมคา   
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553   
ราคาสุทธิตามบัญชีตนงวด 46,148 45,520 
เงินลงทุนเพิ่ม 10,000 10,000 

สวนไดเสีย 602 - 

ราคาสุทธิตามบัญชีปลายงวด 56,750 55,520 

 
การซื้อเงินลงทุน  
 
บริษัท เมเจอร กันตนา บรอดแคสติ้ง จํากัด 
 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553 บริษัทไดลงทุนในบริษัท เมเจอร กันตนา บรอดแคสต้ิง จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจเคเบ้ิลทีวี เปนจํานวนเงิน 
9,999,980 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียน 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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19 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 

19.4) รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกจิการรวมคา มีดังนี ้
 

  ลักษณะ สัดสวนความ 
บริษัทยอย ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ 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 ใหบริการดานโบวลลิ่ง ถือหุนโดยตรง 99.99 
    และคาราโอเกะและการบนัเทงิ   
บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด ใหบริการโฆษณาและบริการใหคําปรึกษาธุรกิจ ถือหุนโดยตรง 99.93 
บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.93 
บริษัท อุดร ไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท สยามซีนีเพล็กซ จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
   (“EGV”) 

ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 
ถือหุนทางออม 

60.36 
39.61 

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท  สื่อสิ่งพิมพและโฆษณาและจัดจําหนาย ถือหุนโดยตรง 65.93 
   จํากัด (มหาชน) (“MPIC”)    ลิขสิทธิ์ภาพยนตร   
บริษัท วี สลิม แอนด บิวต้ี สปา จํากัด* ใหบริการธุรกิจสปา ถือหุนโดยตรง 99.99 
    

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 99.96 
    

บริษัทยอยภายใต MPIC    
    

บริษัท ทีวี ฟอรัม จํากัด สื่อและโฆษณาทางโทรทัศน ถือหุนทางออม 65.92 
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด จัดจําหนายลิขสิทธิภ์าพยนตรเพือ่ฉายใน 

   โรงภาพยนตร เพือ่จัดทําวิซีดีและดีวดีี และ 
   เพื่อถายทอดทางโทรทัศน 

ถือหุนทางออม 65.92 

บริษัท เอ็มวีดี จํากัด (“MVD”) จําหนายแผน วีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธ์ิ 
   ภาพยนตร 

ถือหุนทางออม 65.92 

บริษัท เอ็ม เทอรต้ีไนน จํากัด** ผลิตภาพยนตร ถือหุนทางออม 65.92 
    

บริษัทยอยภายใต MVD    
บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด จําหนายเทป ซีด ีวีดโีอเทป วีซีด ีดีวีด ี ถือหุนทางออม 65.53 
 

* บริษัทที่จัดต้ังใหม 
** ในป พ.ศ. 2552 เปนบริษัทยอยภายใต MVD 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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19 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 
19.4) รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกจิการรวมคา มีดังนี้ (ตอ) 

 

  ลักษณะ สัดสวนความ 
บริษัทรวม ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ เปนเจาของ 

    

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท  ใหเชาพื้นที่ในอาคารและใหบริการ ถือหุนโดยตรง 22.70 
   จํากัด (มหาชน) (“SF”)    ดานสาธารณูปโภค   
    

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคารและใหบริการ ถือหุนโดยตรง 50.00 
    ดานสาธารณูปโภค ถือหุนทางออม  
  ผาน SF 11.35 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย     
เมเจอร ซีนีเพล็กซ 

ใหเชาพื้นที่และใหบริการ 
   ดานสาธารณูปโภค 

ถือหุนโดยตรง 33.00 

    

บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด เปนตัวแทนจัดจําหนายต๋ัว 
   บัตรเขาชมการแสดง 

ถือหุนโดยตรง 40.00 

    

  ลักษณะ สัดสวนความ 
กิจการรวมคา ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ เปนเจาของ 

    

บริษัท พีวีอาร บลูโอ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
   (“PVR bluO”) 

ใหบริการโบวลลิ่ง คาราโอเกะ 
   และการบันเทิง 

ถือหุนโดยตรง 49.00 

บริษัท เมเจอร กันตนา บรอดแคสต้ิง จํากัด* ใหบริการเคเบิ้ลทีว ี ถือหุนโดยตรง 49.99 
 
บริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคาเปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย ยกเวน PVR bluO ซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศอินเดีย เงินลงทุน
ทั้งหมดเปนการลงทุนในหุนสามัญและหนวยลงทุนในกรณีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 
* บริษัทที่จัดต้ังใหม 
 

20 สวนของผูถือหุนสวนนอย 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2553 
  

ยอดคงเหลือตนงวด 100,444 
จําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 21,839 

สวนแบงกําไร 907 

ยอดคงเหลือปลายงวด 123,190 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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21 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 
เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคาท่ีสําคัญ เปดเผยในหมายเหตุ 19 
 
บริษัทที่เก่ียวของกันอื่นเปนบริษัทของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดังน้ันจึงถือเปนกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 
รายการคาท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน สามารถสรุปไดดังน้ี : 
 
ก) การขายสินคาและบริการ และอื่น ๆ 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

รายไดคาบริหารจัดการ     
บริษัทยอย - - - 18,900 
บริษัทรวม - 2,812 - 2,812 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 6,779 5,893 6,779 5,893 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 1,650 1,200 1,650 1,200 

 8,429 9,905 8,429 28,805 

     

รายไดคาโฆษณา      
บริษัทยอย - - 39,600 34,380 

     
ดอกเบ้ียรับ     
บริษัทยอย - - 29,549 26,531 
บริษัทรวม 230 874 230 874 

 230 874 29,779 27,405 

     
รายไดคาสนับสนุนธุรกิจ     
บริษัทยอย - - 386 - 

     

รายไดคาเชาพื้นท่ีและบริการ     
บริษัทยอย - - 671 247 
บริษัทรวม - 9,522 - 2,188 
กิจการรวมคา 100 - - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 5,251 4,710 48 50 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 12,060 4,793 2,640 284 

 17,411 19,025 3,359 2,769 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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21 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ก) การขายสินคาและบริการ และอื่น ๆ (ตอ) 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

เงินปนผลรับ     
บริษัทรวม - - 8,800 - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย - - 17,837 - 

 - - 26,637 - 

     

รายไดอื่น     
บริษัทยอย - - 189 4,446 
กิจการรวมคา - 2,295 - 4,500 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 1,021 73 4 13 

 1,021 2,368 193 8,959 

     

ขายอุปกรณ     
บริษัทยอย - - 9,868 - 

 
ข) การซ้ือสินคาและบริการ และอื่น ๆ  

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

คาเชาพื้นท่ีและคาบริการ     
บริษัทยอย - - 11,667 5,779 
บริษัทรวม 9,286 9,515 6,028 6,242 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 29,640 28,705 22,672 21,997 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 12,509 9,004 11,224 7,677 

 51,435 47,224 51,591 41,695 

     

คาเชาอุปกรณ     
บริษัทยอย - - 400 9,000 
บริษัทรวม 649 623 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 5,400 5,400 5,400 5,400 

 6,049 6,023 5,800 14,400 

     



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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21 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ข) การซ้ือสินคาและบริการ และอื่น ๆ (ตอ) 
 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

ดอกเบ้ียจาย     
บริษัทยอย - - 1,046 6,888 
บริษัทรวม 234 231 234 231 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 156 154 156 154 

 390 385 1,436 7,273 
     

คาบริการท่ีปรึกษา     
บริษัทที่เก่ียวของกัน 6,450 6,250 6,450 6,250 
     

คาสนับสนุนธุรกิจ     
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 180 300 - - 
     

คาตนทุนโฆษณา     
บริษัทรวม 1,600 - - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 1,311 - - - 

 2,911 - - - 
     

คาตนทุนสายภาพยนตร     
บริษัทยอย - - 32,015 - 
บริษัทรวม - 94 - 94 
บริษัทที่เก่ียวของกัน - 12,566 - 7,759 

 - 12,660 32,015 7,853 
     

คาใชจายอื่น ๆ      
บริษัทยอย - - 1,337 150 
บริษัทรวม 872 215 842 201 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 719 559 431 476 

 1,591 774 2,610 827 
     

ซื้ออุปกรณ     
บริษัทยอย - - 27,963 - 

 
ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 คาเชาและคาจัดการบริหารท่ีเรียกเก็บระหวางบริษัทท่ีเก่ียวของกันไดมี 
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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21 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ค) ยอดคงเหลอืท่ีเกดิจากการซ้ือขายสินคาและบรกิาร และอื่น ๆ 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

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

ลูกหนี้การคา     
   (รวมอยูใน “ลูกหนี้การคา”)     
บริษัทยอย - - 241,610 303,343 
บริษัทรวม 2,106 2,964 20 272 
กิจการรวมคา 114 - - - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 18,708 25,835 4,739 8,156 

 20,928 28,799 246,369 311,771 
     

ลูกหนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย - - 420,037 467,896 
บริษัทรวม 19,307 19,381 3,457 3,444 
กิจการรวมคา 2,262 6,603 2,262 6,603 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 18,439 18,025 18,425 18,018 

 40,008 44,009 444,181 495,961 
     

เงินปนผลคางรับ     
   (รวมอยูใน “ลูกหนี้บุคคล     
      หรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน”)     
บริษัทยอย - - - 40,000 
บริษัทรวม 8,800 - 8,800 - 

 8,800 - 8,800 40,000 

รวม 48,808 44,009 452,981 535,961 
     

เงินมัดจํา (รวมอยูใน “สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น”)     
บริษัทรวม 7,123 7,386 2,076 2,076 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 10,584 11,184 10,584 11,184 

 17,707 18,570 12,660 13,260 
     

เจาหน้ีการคา (รวมอยูใน “เจาหนี้การคา”)     
บริษัทยอย - - 82,163 68,352 
บริษัทรวม - 1,420 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน - 7,056 - - 

 - 8,476 82,163 68,352 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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21 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ค) ยอดคงเหลอืท่ีเกดิจากการซ้ือขายสินคาและบรกิาร และอื่น ๆ (ตอ) 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

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

เจาหน้ีอื่น     
   (รวมอยูใน “เจาหนี้บุคคล     
      หรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน”)     
บริษัทยอย - - 71,656 80,991 
บริษัทรวม 13,165 19,423 11,412 13,111 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 2,018 3,701 353 2,510 
กรรมการ 2,703 3,669 2,325 3,669 

 17,886 26,793 85,746 100,281 

     

เงินรับลวงหนาจากลูกคา     
   (รวมอยูใน “หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น”)     
บริษัทรวม 32,030 32,292 - - 

     

เงินมัดจํารับจากลูกคา     
   (รวมอยูใน “หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น”)     
บริษัทรวม 120,003 120,003 - - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 4,306 4,970 - - 

 124,309 124,973 - - 

     
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน     
   (รวมอยูใน “เงินกูยืมระยะยาวจาก     
   สถาบันการเงิน”)     
บริษัทรวม 11,840 11,797 11,840 11,797 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 7,893 7,865 7,893 7,865 

 19,733 19,662 19,733 19,662 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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21 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ง) เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวของกัน 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553   

บริษัทยอย บริษัทรวมและพนักงาน   
ยอดคงเหลือตนงวด 25,657 2,051,490 
เงินใหกูยืมในระหวางงวด 1,125 128,408 
รับคืนเงินใหกูยืมในระหวางงวด (1,136) (219,045) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 25,646 1,960,853 

 
เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือบริษัทที่เก่ียวของกันมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 4.80 ถึงรอยละ 8.50 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 
 

จ) เงินกูยมืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการท่ีเกี่ยวของกัน 
  หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 
  เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553   
ยอดคงเหลือตนงวด  58,149 
เงินกูยืมในระหวางงวด  63,000 
จายคืนเงินกูยืมในระหวางงวด  (56,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  65,149 

 
เงินกูยมืจากบริษัทยอยมีอตัราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 4.50 ถึงรอยละ 4.85 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 

 
22 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 
เงินปนผลจาย 
 
ในที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากการดําเนินงานของงวดเดือนกรกฎาคม ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 จํานวน 0.35 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 267.35 ลานบาท โดยบริษัทจะจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน 
ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สําหรับผูถือหุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553  
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