
 

รายงานการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 งบกาํไรขาดทุนรวมและ 
งบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะบริษทั สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวม และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะบริษทั และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ท่ีแนบมาน้ีของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการรายงานต่องบการเงิน
ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ งบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลสําหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนจากสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ตามรายงานลงวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ซ่ึงได้
รายงานว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป งบกาํไรขาดทุนรวมและ 
งบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะบริษทั และ 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึง
ของงบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลท่ีไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสอบทาน ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานสอบทาน
เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างพอประมาณว่า งบการเงินระหว่างกาลแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การสอบทานน้ี 
มีขอบเขตจาํกดัโดยส่วนใหญ่ใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการใชว้ิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีสอบทานได ้
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือได้ว่างบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะบริษทัดงักล่าวไม่ถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

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

 

 

 

พิสิฐ  ทางธนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
11 สิงหาคม พ.ศ. 2554 



 

 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
 
งบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิระหว่างกาลเฉพาะของบริษทั 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2554 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 798,799 202,163 694,422 138,858
เงินลงทุนชัว่คราว 8 50,252 48,526 50,252 48,526
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 9 730,592 797,909 282,841 285,569
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 40,691 55,336 395,307 435,490
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 - - 437,552 8,891
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 140,511 134,616 29,897 19,364
ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต 350 10,773 - -
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 12 35,105 35,105 9,473 9,473
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 349,241 271,857 139,620 105,828

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,145,541 1,556,285 2,039,364 1,051,999

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 5,959 5,922 - -
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 25,520 22,162 - -
ลูกหน้ีตามสญัญาระยะยาว 45,588 55,868 45,588 55,868
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 20 - - 1,878,640 1,878,640
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 20 1,937,130 2,205,263 1,776,830 1,878,745
ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 20 78,137 61,249 68,920 55,520
เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน - สุทธิ 8 164,981 278,095 164,981 278,095
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 19,585 14,288 1,340,279 1,696,079
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 11 5,258,774 5,406,005 2,308,525 2,339,240
ค่าความนิยม - สุทธิ 338,408 338,408 - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 11 384,279 418,347 28,912 30,572
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว 12 572,206 589,982 183,084 187,821
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 174,712 81,058 145,445 53,805

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,005,279 9,476,647 7,941,204 8,454,385

รวมสินทรัพย์ 11,150,820 11,032,932 9,980,568 9,506,384

2

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 43 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 14 428,971 497,380 11 299,808

เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย 745,511 539,360 596,058 382,881

เจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 28,414 36,192 181,219 140,628

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 - - 37,494 87,408

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  14 54,536 158,828 40,000 28,000

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 95,091 64,253 56,050 23,976

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13 708,462 719,850 314,556 355,869

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,060,985 2,015,863 1,225,388 1,318,570

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 - 440,127 - 507,938

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 202,588 146,615 180,106 91,960

หุ้นกู้ 14 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15,418 - 8,200 -

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 450,542 456,816 21,685 20,810

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,968,548 3,343,558 2,509,991 2,920,708

รวมหนีสิ้น 5,029,533 5,359,421 3,735,379 4,239,278

3

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 43 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 15

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามญัจาํนวน 906,000,000 หุ้น 

      มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 906,000 906,000 906,000 906,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้เตม็มูลค่า

   หุ้นสามญัจาํนวน 881,897,219 หุ้น 

      มูลค่าท่ีชาํระแลว้หุ้นละ 1 บาท 15 881,897 881,897 881,897 881,897

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 15 3,839,674 3,839,674 3,839,674 3,839,674

ส่วนเกินทุน - หุ้นทุนซ้ือคืน 15 288,425 - 288,425 -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

   สาํรองเพ่ือหุ้นทุนซ้ือคืน 15 - 267,920 - 267,920

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,012,332 780,530 1,287,119 511,225

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

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (142,526) (56,290) (142,526) (56,290)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 5,970,402 5,536,411 6,245,189 5,267,106

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 21 150,885 137,100 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 6,121,287 5,673,511 6,245,189 5,267,106

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 11,150,820 11,032,932 9,980,568 9,506,384

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 43 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
รายได้ 5
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,508,280 1,040,186 908,094 559,230
รายไดจ้ากการขาย 498,001 362,269 200,408 106,725

รวมรายได้ 2,006,281 1,402,455 1,108,502 665,955

ต้นทุน
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,037,837) (712,707) (649,644) (416,077)
ตน้ทุนขาย (259,470) (222,267) (71,329) (37,704)

รวมต้นทุน (1,297,307) (934,974) (720,973) (453,781)

กาํไรขั้นต้น 708,974 467,481 387,529 212,174
รายไดอ่ื้น 29,045 36,952 208,020 75,154

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 738,019 504,433 595,549 287,328

ค่าใชจ่้ายในการขาย (102,819) (100,591) (45,121) (28,093)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (262,478) (216,867) (144,956) (153,560)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (12,610) (11,397) (7,010) (7,578)

รวมค่าใช้จ่าย (377,907) (328,855) (197,087) (189,231)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 360,112 175,578 398,462 98,097
กาํไร(ขาดทุน)จากการจาํหน่ายเงินลงทุน (12,296) 252 (12,296) 252
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 62,313 32,661 -                      -

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 410,129 208,491 386,166 98,349
ตน้ทุนทางการเงิน (34,853) (36,616) (30,199) (29,304)

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 375,276 171,875 355,967 69,045
ภาษีเงินได้ (76,313) (19,803) (41,089) (7,061)

กาํไรสําหรับงวด 298,963 152,072 314,878 61,984

การปันส่วนของกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 293,247 151,503 314,878 61,984
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,716 569 -                      -                      

กาํไรสําหรับงวด 298,963 152,072 314,878 61,984

บาท บาท บาท บาท
กาํไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 7
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.34 0.18 0.36 0.07
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.34 0.18 0.36 0.07

5

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 43 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท

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

กาํไรสําหรับงวด 298,963 152,072 314,878 61,984

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (4,754) (68,049) (4,754) (68,049)

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (4,754) (68,049) (4,754) (68,049)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 294,209 84,023 310,124 (6,065)

การปันส่วนของกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 288,493 83,454 310,124 (6,065)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,716 569 - -

294,209 84,023 310,124 (6,065)

6

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 43 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท

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

รายได้ 5

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2,571,134 2,117,633 1,490,723 1,046,666

รายไดจ้ากการขาย 905,313 769,309 327,847 196,942

รวมรายได้ 3,476,447 2,886,942 1,818,570 1,243,608

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,740,115) (1,425,761) (1,068,568) (763,469)

ตน้ทุนขาย (512,370) (487,883) (114,721) (71,306)

รวมต้นทุน (2,252,485) (1,913,644) (1,183,289) (834,775)

กาํไรขั้นต้น 1,223,962 973,298 635,281 408,833

รายไดอ่ื้น 55,422 64,783 875,056 142,570

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,279,384 1,038,081 1,510,337 551,403

ค่าใชจ่้ายในการขาย (197,703) (211,362) (79,841) (58,349)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (497,915) (470,758) (271,839) (268,770)

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (25,515) (26,801) (14,512) (19,865)

รวมค่าใช้จ่าย (721,133) (708,921) (366,192) (346,984)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 558,251 329,160 1,144,145 204,419

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 517 19,653 3,450 83,220

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 20 132,113 63,195 -               -               

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 690,881 412,008 1,147,595 287,639

ตน้ทุนทางการเงิน (73,836) (71,639) (64,282) (57,611)

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 617,045 340,369 1,083,313 230,028

ภาษีเงินได้ (116,415) (46,206) (63,104) (17,133)

กาํไรสําหรับงวด 500,630 294,163 1,020,209 212,895

การปันส่วนของกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 485,747 292,687 1,020,209 212,895

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 21 14,883         1,476           -               -               

กาํไรสําหรับงวด 500,630 294,163 1,020,209 212,895

บาท บาท บาท บาท

กาํไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 7

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.57 0.35 1.19 0.25

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.57 0.35 1.19 0.25

7

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 43 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท

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

กาํไรสําหรับงวด 500,630 294,163 1,020,209 212,895

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (102,793) (45,314) (102,793) (44,957)

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (102,793) (45,314) (102,793) (44,957)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 397,837 248,849 917,416 167,938

การปันส่วนของกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 382,954 247,373 917,416 167,938

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14,883 1,476 - -

397,837 248,849 917,416 167,938

8

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 43 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท

องค์ประกอบอืน่

ของส่วนของเจ้าของ รวมส่วนของ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิ ส่วนเกนิทุน - สํารอง สํารอง กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ เจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี

เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซื้อคนื ตามกฏหมาย หุ้นทุนซื้อคนื ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทุนซื้อคนื เงนิลงทุนเผือ่ขาย บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม รวม

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

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

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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

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

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

รับรู้ขาดทุนจากการวดัมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขายในงบกาํไรขาดทุน - - - - - - - 16,557 16,557 - 16,557

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - - - (504,584) - - (504,584) - (504,584)

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวด - - - - - 485,747 - (102,793) 382,954 14,883 397,837

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 881,897 3,839,674 288,425 90,600 - 1,012,332 - (142,526) 5,970,402 150,885 6,121,287

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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - 21,839 21,839

รับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุน - - - - - - - 1,997 1,997 - 1,997

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - - - (294,342) - - (294,342) - (294,342)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - 292,687 - (47,311) 245,376 1,476 246,852

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 881,897 3,839,674 - 90,600 267,920 479,425 (267,920) (50,087) 5,241,509 123,759 5,365,268

9

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 43 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

งบการเงนิรวม

ส่วนของเจ้าของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

จดัสรรแล้ว

       



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท
องค์ประกอบอืน่

ของส่วนของเจ้าของ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิ ส่วนเกนิทุน - สํารอง สํารอง เงนิลงทุน
เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซื้อคนื ตามกฏหมาย หุ้นทุนซื้อคนื ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทุนซื้อคนื เผือ่ขาย รวม

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

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

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

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

รับรู้ขาดทุนจากการวดัมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขายในงบกาํไรขาดทุน - - - - - - - 16,557 16,557

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - - - (504,584) - - (504,584)

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวด - - - - - 1,020,209 - (102,793) 917,416

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 881,897 3,839,674 288,425 90,600 - 1,287,119 - (142,526) 6,245,189

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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

รับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุน - - - - - - - 2,147 2,147

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - - - (294,342) - - (294,342)

กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวด - - - - - 212,895 - (47,104) 165,791

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 881,897 3,839,674 - 90,600 267,920 544,517 (267,920) (50,087) 5,306,601
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กาํไรสะสม

จดัสรรแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 43 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

       



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท

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

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 19 1,194,037 692,263 599,343 335,630

จ่ายดอกเบ้ีย (75,335) (66,645) (68,738) (51,775)

จ่ายภาษีเงินได้ (85,577) (52,068) (31,031) (13,985)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,033,125 573,550 499,574 269,870

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 366 - -

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว 8 (150,000) (1,300,000) (150,000) (1,300,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 150,141 1,100,533 150,141 1,100,533

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 - - (50,766,018) -

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่ระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 - - 50,337,357 -

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน - สุทธิ (4,323) (5,000) (5,985) (5,000)

เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 (7,504) (2,008) (207,503) (190,395)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 2,128 11,048 564,303 349,080

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน 2,100 4,450 2,100 4,450

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (2,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 20 24,039 46,519 24,039 46,519

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัร่วม 20 202,500 - 202,500 -

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัร่วม 20 (107,473) (8,673) (107,473) (8,673)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 20 1,000 - 1,000 -

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมคา้ 20 (14,400) (10,000) (14,400) (10,000)

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

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว - (34,371) - (34,371)

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (166,627) (2,510) (129,281) (74,638)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 54 6,148 - 6,064

เงินสดรับจากการยกเลิกสญัญาเช่า - 42,056 - -

เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (167,005) (164,900) (1,652) (19,333)

ดอกเบ้ียรับ 7,069 5,590 31,017 33,482

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 287,834 72,338 821,423 72,338

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 70,843 (228,722) 762,878 (22,252)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 43 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หน่วย : พนับาท

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

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 - - 16,983,745 -

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 - - (17,033,659) -

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (4,269) (4,107) 11 27,868

เงินสดท่ีมีภาระผกูพนัลดลง (37) (34) - -

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้น (64,140) (689,156) (299,808) (708,756)

จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (403) (389) - (244)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 80,000

จ่ายคืนเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 (440,127) - (508,938) (29,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 14 221,800 - 200,000 -

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 14 (271,917) (450,000) (100,000) (450,000)

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ - 800,000 - 800,000

เงินสดรับจากการขายหุน้ทุนซ้ือคืน 15 556,345 - 556,345 -

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 17 (504,584) (294,342) (504,584) (294,342)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (507,332) (638,028) (706,888) (574,474)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 596,636 (293,200) 555,564 (326,856)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 798,799 238,816 694,422 44,501

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 43 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 มีดงัน้ี

หน่วย : พนับาท

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

การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน (24,521) (181,027) (20,526) (100,482)

การลงทุนในลิขสิทธ์ิภาพยนตร์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน (10,662) (51,534) - -

การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยทาํสญัญาเช่าการเงิน (252) (10,212) - -

การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยการกลบหน้ีกบัเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน (1,285) - - -

การลงทุนในลิขสิทธ์ิภาพยนตร์โดยการกลบหน้ีกบัเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน (354) - - -

การจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์โดยการกลบหน้ีกบัสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 194 - - -

การจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์โดยการกลบหน้ีกบัลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,980 -

การหกักลบเงินปันผลรับกบัเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - (40,000)

การโอนลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มื

   แก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,599 - (14,893)

การโอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้เป็นเงินลงทุนระยะยาว - 307,991 - 307,991

การหกักลบลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัเงินกูย้มื

   จากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 79 - - 1,837

การโอนสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (20) - -

การหกักลบเจา้หน้ีการคา้กบัเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2 - 79,616

การหกักลบเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัเงินใหกู้ย้มื

   แก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (345) - 18,193

การหกักลบหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนกบัเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (1) - (21)

การจาํหน่ายสินทรัพยโ์ดยการหกักลบกบัเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 10,559

การหกักลบเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัเงินกูย้มื

   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (1,000) -
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 43 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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