
 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
 
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับ
งวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของ 
ผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่แนบมานี้ของ
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง
และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหได
ความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินระหวางกาลแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด             
โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทดังกลาวขางตนไมถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 
งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ของบริษัทและบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเปน         
สวนหนึ่งของงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น โดยไดแสดงความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไขตอ        
งบการเงินดังกลาว ตามรายงานลงวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 และขาพเจาไมไดใชวิธีตรวจสอบอื่นใดภายหลังวันที่ในรายงานนั้น งบกําไรขาดทุนรวม
และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของ             
ผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับ     
งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ของบริษัทและบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ สอบทานโดยผูสอบบัญชี
รายดังกลาว ซึ่งไดรายงานไวเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 วาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินระหวางกาลดังกลาวไมถูกตองตามที่ควร               
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 

กรุงเทพมหานคร 
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   

งบดุล

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 375,945 316,627 265,886 146,419

เงินลงทุนระยะสั้น 194 1,030 - -

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 4 721,684 503,214 116,897 56,619

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 13 38 - 396,538 312,987

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 145,872 78,961 13,560 8,812

ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ 119,255 51,654 15,011 12,963

ลูกหนี้อื่น 129,845 57,823 51,722 7,729

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 152,902 122,081 81,054 41,136

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,645,735 1,131,390 940,668 586,665

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 5,618 6,655 - -

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 12 584,356 467,030 2,805,383 2,491,540

เงนิใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 13 2,950 2,350 1,369,079 1,110,574

เงินใหกูยืมแกพนักงาน 9,773 8,118 7,525 5,363

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 5 4,826,731 4,589,137 1,454,971 1,407,020

สิทธิการเชา - สุทธิ 5 587,428 589,520 83,525 86,270

คาลิขสิทธิ์ภาพยนตร - สุทธิ 6 308,573 292,198 - -

คาความนิยม - สุทธิ 6 144,069 163,463 - -

เงินมัดจํา 271,389 80,466 225,994 43,769

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 58,530 49,643 3,571 1,168

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 6,799,417 6,248,580 5,950,048 5,145,704

รวมสินทรัพย 8,445,152 7,379,970 6,890,716 5,732,369

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถงึ 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

กรรมการ  ______________________________________________       กรรมการ  ______________________________________________

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   

งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 1,061,722 812,072 601,756 570,772

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 618,662 578,212 264,395 181,225

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 13 - - 8,241 1,238

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวน

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  7 590,505 588,678 480,005 481,250

เจาหนี้อื่น 225,386 265,212 88,953 29,453

ภาษีเงินไดคางจาย 113,381 127,952 11,819 64,936

รายไดคาสิทธิการเชาและบริการรอตัดบัญชี

ที่ถึงกําหนดรับรูภายในหนึ่งป 17,763 17,587 - -

เงินปนผลคางจาย 96,994 91 96,994 91

คาใชจายคางจาย 94,925 69,559 32,569 24,869

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 161,104 193,652 56,214 60,957

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,980,442 2,653,015 1,640,946 1,414,791

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทยอย 13 - - 215,575 86,130

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 7 1,136,827 1,395,280 1,094,407 1,276,591

รายไดคาสิทธิการเชาและบริการรอตัดบัญชี 296,862 310,372 - -

รายไดรับลวงหนาจากผูใหการสนับสนุนธุรกิจ 1,185 22,000 1,185 22,000

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 82,161 74,804 21,210 20,850

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,517,035 1,802,456 1,332,377 1,405,571

รวมหนี้สิน 4,497,477 4,455,471 2,973,323 2,820,362

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   

งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 8

ทุนจดทะเบียน 906,777 897,000 906,777 897,000

ทุนที่ออกและชําระแลว 770,156 709,323 770,156 709,323

สวนเกินมูลคาหุน 8 2,541,008 1,840,200 2,541,008 1,840,200

เงินรับลวงหนาคาหุน 10 211,718 16 211,718 16

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 48,233 14,405 48,233 14,405

ยังไมไดจัดสรร 346,278 348,063 346,278 348,063

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 3,917,393 2,912,007 3,917,393 2,912,007

สวนของผูถือหุนสวนนอย 30,282 12,492 - -

รวมสวนของผูถือหุน 3,947,675 2,924,499 3,917,393 2,912,007

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 8,445,152 7,379,970 6,890,716 5,732,369

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
รายได
รายไดคาเขาชมในโรงภาพยนตร 618,211 627,936 340,871 325,112
รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 106,554 95,896 49,310 48,162
รายไดจากการใหบริการโฆษณา 155,078 143,053 85,828 29,700
รายไดจากการใหบริการโบวลล่ิงและคาราโอเกะ 150,086 134,096 23,219 29,991
รายไดจากการใหเชาพื้นที่และบริการ 110,398 71,880 11,149 10,685
รายไดจากการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 153,721 129,169 - -
รายไดจากการใหบริการศูนยออกกําลังกาย 5,498 8,090 - -
รายไดจากการสนับสนุนธุรกิจ 14,917 15,483 11,175 11,713
รวมรายได 1,314,463 1,225,603 521,552 455,363

คาใชจาย
ตนทุนการแสดงและโรงภาพยนตร 552,353 487,457 294,187 277,530
ตนทุนการขายอาหารและเครื่องดื่ม 35,724 34,797 16,461 18,095
ตนทุนการใหบริการโฆษณา 5,728 7,129 - -
ตนทุนการใหบริการโบวลล่ิงและคาราโอเกะ 81,637 86,820 17,264 19,760
ตนทุนการใหเชาพื้นที่และบริการ 62,001 55,035 1,727 1,562
ตนทุนการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 118,609 81,539 - -
ตนทุนการใหบริการศูนยออกกําลังกาย 6,196 7,174 - -
คาใชจายในการขายและบริหาร 278,153 239,253 113,369 83,844
รวมคาใชจาย 1,140,401 999,204 443,008 400,791

กําไรจากการขายและการใหบริการ 174,062 226,399 78,544 54,572
รายไดอื่น 46,948 14,865 76,930 57,252
กําไรจากการดําเนินงาน 221,010 241,264 155,474 111,824
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 56,377 7,699 82,685 84,534
กําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 277,387 248,963 238,159 196,358
ดอกเบี้ยจาย (41,730) (25,073) (33,408) (16,556)
ภาษีเงินได (46,693) (66,160) (15,932) (22,580)
กําไรกอนสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 188,964 157,730 188,819 157,222
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย - สุทธิ (145) (508) - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 188,819 157,222 188,819 157,222

บาท บาท บาท บาท
กําไรตอหุน 3
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.25 0.22 0.25 0.22
กําไรตอหุนปรับลด 0.24 - 0.24 -

5

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
รายได
รายไดคาเขาชมในโรงภาพยนตร 1,817,451 1,711,115 1,005,341 863,654
รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 316,074 249,841 148,568 120,442
รายไดจากการใหบริการโฆษณา 464,198 448,758 159,278 112,092
รายไดจากการใหบริการโบวลล่ิงและคาราโอเกะ 408,299 339,544 69,642 117,699
รายไดจากการใหเชาพื้นที่และบริการ 316,149 220,975 32,394 32,571
รายไดจากการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 370,195 304,108 - -
รายไดจากการใหบริการศูนยออกกําลังกาย 19,830 16,042 - -
รายไดจากการสนับสนุนธุรกิจ 106,936 88,046 76,190 53,260
รวมรายได 3,819,132 3,378,429 1,491,413 1,299,718

คาใชจาย
ตนทุนการแสดงและโรงภาพยนตร 1,631,624 1,453,214 918,832 756,704
ตนทุนการขายอาหารและเครื่องดื่ม 114,535 89,312 53,395 45,211
ตนทุนการใหบริการโฆษณา 13,251 11,602 - -
ตนทุนการใหบริการโบวลล่ิงและคาราโอเกะ 229,666 231,814 49,384 88,249
ตนทุนการใหเชาพื้นที่และบริการ 179,559 159,752 5,116 5,332
ตนทุนการขายวีซีดี ดีวดีี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 219,828 213,983 - -
ตนทุนการใหบริการศูนยออกกําลังกาย 18,148 23,618 - -
คาใชจายในการขายและบริหาร 815,184 618,609 322,383 252,943
รวมคาใชจาย 3,221,795 2,801,904 1,349,110 1,148,439

กําไรจากการขายและการใหบริการ 597,337 576,525 142,303 151,279
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 12 107,441 - 107,441 -
รายไดอื่น 125,681 51,998 209,909 170,358
กําไรจากการดําเนินงาน 830,459 628,523 459,653 321,637
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 12 87,045 22,141 287,232 193,405
กําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 917,504 650,664 746,885 515,042
ดอกเบี้ยจาย (123,719) (73,357) (95,689) (45,800)
ภาษีเงินได (213,332) (178,283) (72,963) (64,186)
กําไรกอนสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 580,453 399,024 578,233 405,056
(กําไร)ขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย - สุทธิ (2,220) 6,032 - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 578,233 405,056 578,233 405,056

บาท บาท บาท บาท
กําไรตอหุน 3
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.78 0.57 0.78 0.57
กําไรตอหุนปรับลด 0.76 - 0.76 -

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

ทุนที่ออกและ สวนเกิน เงินคาหุน สํารองตาม กําไรสะสม สวนของผูถือหุน
หมายเหตุ เรียกชําระแลว มูลคาหุน รับลวงหนา กฎหมาย ที่ยังไมไดจัดสรร สวนนอย รวม

ยอดคงเหลือตนงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 709,323 1,840,200 16 14,405 348,063 12,492 2,924,499
การออกหุนสามัญ 8 60,833 700,808 (16) - - - 761,625
เงินรับลวงหนาคาหุน 10 - - 211,718              - - - 211,718
เงินคาหุนในบริษัทยอยรับจากผูถือหุนสวนนอย - - - - - 16,487 16,487
สํารองตามกฎหมาย  - - - 33,828 (33,828) - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 578,233              2,220 580,453
เงินปนผลจาย 9 - - - - (546,190)            (917) (547,107)
ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 770,156 2,541,008 211,718 48,233 346,278 30,282 3,947,675

กําไรที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริง

ทุนที่ออกและ สวนเกิน ในหลักทรัพย สํารองตาม กําไรสะสม สวนของผูถือหุน
เรียกชําระแลว มูลคาหุน เผื่อขาย กฎหมาย ที่ยังไมไดจัดสรร สวนนอย รวม

ยอดคงเหลือตนงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 709,323 1,840,200 1 - 40,275 22,453 2,612,252
ซื้อหุนในบริษัทยอยจากผูถือหุนสวนนอย - - - - - (900) (900)
สํารองตามกฎหมาย - - - 14,405 (14,405) - -
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด - - - - 405,056 (6,032) 399,024
เงินปนผลจาย - - - - (212,797) - (212,797)

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 709,323 1,840,200 1 14,405 218,129 15,521 2,797,579

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
7

งบการเงินรวม (พันบาท)

งบการเงินรวม (พันบาท)

       



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

ทุนที่ออกและ สวนเกิน เงินคาหุน สํารองตาม กําไรสะสม
หมายเหตุ เรียกชําระแลว มูลคาหุน รับลวงหนา กฎหมาย ที่ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือตนงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 709,323 1,840,200 16 14,405 348,063 2,912,007
การออกหุนสามัญ 8 60,833 700,808 (16) - - 761,625
เงินรับลวงหนาคาหุน 10 - - 211,718 - - 211,718
สํารองตามกฎหมาย - - - 33,828 (33,828) -
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 578,233 578,233
เงินปนผลจาย 9 - - - - (546,190) (546,190)

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 770,156 2,541,008 211,718 48,233 346,278 3,917,393

ยอดคงเหลือตนงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 709,323 1,840,200 - - 40,275 2,589,798
สํารองตามกฎหมาย - - - 14,405 (14,405) -
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 405,056 405,056
เงินปนผลจาย - - - - (212,797) (212,797)

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 709,323 1,840,200 - 14,405 218,129 2,782,057

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
8

งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)

          



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 11 786,065 807,184 112,139 392,902

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิรับจากเงินลงทุนระยะสั้น 836 1,531 - 1,531

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 13 (600) - (524,868) (530,391)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 13 - 600 266,363 -

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 12 149,255 - 149,255 -

เงินสดจายเพื่อซ้ือเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทรวม 12 (90,110) (1,853) (90,110) (1,853)

เงินสดจายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ (821,739) (639,231) (235,136) (314,487)

เงินสดรับจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ 2,804 - 32,817 32,989

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 18,015 31,998 21,685 31,998

เงินใหกูยืมแกพนักงาน (1,655) 949 (2,162) (456)

เงินสดจายเพื่อเงินมัดจําในที่ดิน สัญญาเชาและบริการ (181,457) (9,135) (111,572) (5,256)

เงินสดจายเพื่อสิทธิการเชา (16,600) (67,250) - (17,250)

เงินสดจายคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร (319,183) (42,431) - -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,260,434) (724,822) (493,728) (803,175)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดที่มีภาระผูกพันลดลง 1,037 11,761 - -

เงินสดรับ (จายคืน) จากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการงิน 215,300 (330,577) 4,000 280,000

จายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (36,803) (42,975) (35,929) (42,407)

เงินสดรับจากเงินกูยืมจากบริษัทยอย - - 241,945 107,700           

จายคืนเงินกูยืมจากบริษัทยอย - - (112,500) (192,379)          

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 7 100,000 422,500 100,000 422,500

จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 7 (319,823) (120,750) (247,500) (42,000)

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 8 761,625 - 761,625 -

เงินคาหุนรับลวงหนา 10 211,718 - 211,718 -

จายเงินปนผล (449,287) (212,789) (449,287) (212,789)

จายเงินปนผลในบริษัทยอยใหแกผูถือหุนสวนนอย (917) - - -

เงินคาหุนในบริษัทยอยรับจากผูถือหุนสวนนอย 16,487 - - -

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 499,337 (272,830) 474,072 320,625

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 24,968 (190,468) 92,483 (89,648)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 282,555 318,641 145,647 109,066

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 307,523 128,173 238,130 19,418

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 36 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 375,945 207,264 265,886 93,294

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (68,422) (79,091) (27,756) (73,876)

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 307,523 128,173 238,130 19,418

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับกระแสเงินสดจายในระหวางงวด
ดอกเบี้ยจาย 128,255 68,751 91,348 41,733

ภาษีเงินไดจาย 227,903 145,135 126,080 59,651

รายการที่ไมใชเงินสด

รายการที่ไมใชเงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 มีดังนี้

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดหน้ีคางชําระจากการลงทุนในอาคารและอุปกรณ 65,175 104,682 25,501 14,762

ยอดหน้ีคางชําระจากการลงทุนในลิขสิทธ์ิภาพยนตร 78,256 68,140 - -

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินจากการลงทุนในอาคารและอุปกรณ 7,717 58,605 6,912 56,637

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 36 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้

      



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 

11 

 
1 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต                
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  และตาม          
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก           
(คือ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด) เปนรูปแบบสมบูรณและจัดทําใหสอดคลอง
กับประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนแบบยอและจัดทําใหสอดคลองกบัมาตรฐาน
การบัญชีไทยฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล และเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน 
 
งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย    
ในกรณีที่มีความหมายขัดแยงกันหรือมีความแตกตางในการตีความระหวางสองภาษา ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 
รายจายที่เกิดขึ้นเปนคร้ังคราวในระหวางงวดปบัญชีจะแสดงเปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชี โดยใชเกณฑเดียวกับการแสดงรายจาย
เปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 
 
คาใชจายภาษีเงินไดจะใชวิธีประมาณการอยางดีที่สุดโดยคาดการณจากอัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของรอบปบัญชี 
 
รายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 รวมทั้งงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะ
บริษัทแบบยอ สําหรับงวดบัญชีสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ไดมีการแสดงตางไปจากเดิมและจัดประเภทใหม เพื่อ
ประโยชนในการเปรียบเทียบและเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และสําหรับงวดบัญชี      
สามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
 
งบการเงินรวมระหวางกาลไดรับการอนุมัติใหออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้ควรใชควบคูกับงบการเงินของรอบปบัญชี พ.ศ. 2548  นโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล            
มีความสอดคลองกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ดังตอไปนี้  
 

1.1 การบัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 
ก) บริษัทยอย 

 
บริษัทยอยหมายถึงกิจการที่บริษัทใหญในกลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน บริษัทยอยดังกลาว
นํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวม  ในการประเมินวากลุมบริษัทควบคุมกิจการอื่นใดไดหรือไมนั้น พิจารณาจากเนื้อหาในการใชอํานาจ
ควบคุมมากกวารูปแบบตามสัญญาทางกฎหมาย 
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1 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 
1.1 การบัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 

 
ก) บริษัทยอย (ตอ) 

 
บริษัทยอยจะนํามารวมในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทใหญไดรับโอนมาซึ่งอํานาจควบคุมและตองไมนํามารวมในงบการเงินรวม
ตั้งแตวันที่อํานาจควบคุมหมดไป กลุมบริษัทใชวิธีซื้อธุรกิจสําหรับการบันทึกการไดมาซึ่งบริษัทยอย ตนทุนของการซื้อบริษัทยอย    
วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่จายไป มูลคาของหุนที่ออกให หรือหนี้สินที่ตองรับผิดชอบ ณ วันที่ไดมา และยังรวมถึงตนทุน       
ที่สัมพันธโดยตรงกับการซื้อบริษัทยอยนั้น  สําหรับรายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้น     
ซึ่งเปนผลจากรายการระหวางกันของกิจการที่อยูในกลุมบริษัทจะถูกตัดบัญชีออกไปเต็มจํานวน เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้น   
ซึ่งกลุมบริษัทจะไมสามารถไดรับคืน ในกรณีที่มีความจําเปน นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยจะถูกเปลี่ยนใหมีความสม่ําเสมอกับ
นโยบายที่ใชโดยกลุมบริษัท  สวนของผูถือหุนสวนนอยไดเปดเผยแยกไวตางหาก โดยบันทึกตามสัดสวนการถือหุนตอสวนของผูถือหุน
ของบริษัทยอย รายช่ือของบริษัทยอยหลักของกลุมบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 12 
 
บริษัทไดบันทึกสวนไดเสียในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีสวนไดเสีย 
 

ข) บริษัทรวม 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินรวมโดยใชวิธีสวนไดเสีย ซึ่งวิธีดังกลาว สวนแบงกําไรหรือขาดทุนภายหลังการไดมาที่เปน
สวนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมจะบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน และสวนแบงในสวนของความเคลื่อนไหวในสํารองสวนเกินทุน   
ภายหลังการไดมาจะบันทึกไวในสวนของสํารองสวนเกินทุน  ผลสะสมของสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมภายหลังการ
ไดมาจะปรับปรุงกับตนทุนของเงินลงทุน  บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุม ซึ่งโดย 
ทั่วไปก็คือการที่กลุมบริษัทถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด รายการกําไรหรือรายการ
ขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทรวมจะถูกตัดบัญชีกับสวนไดเสียที่กลุมบริษัทมีในบริษัทรวมนั้นตามสัดสวนการ   
ถือหุน เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นดังกลาวซึ่งมีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการดอยคา เงินลงทุนในบริษัทรวม
รวมถึงคาความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ (สุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม)  กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไปเมื่อสวนแบง
ขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวม เวนแตกลุมบริษัทเกิดภาระหนี้
หรือตองจายชําระหนี้แทนบริษัทรวม รายช่ือของบริษัทรวมแสดงไวในหมายเหตุขอ 12 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
 

1.2 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
 
กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ และแปลงคาสินทรัพยและหนีส้นิ
ที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล รายการกําไรและรายการขาดทุน    
ที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาว ไดบันทึกทันทีใน           
งบกําไรขาดทุน  
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1 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 
1.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ไดรวม เงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม  เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองในการ
เปลี่ยนมือสูงซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมาและเงินเบิกเกินบัญชี  เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงรวมไวในสวนของเงินกูยืมในสวนของ
หนี้สินหมุนเวียนในงบดุล 
 

1.4 ลูกหนี้การคา 
 
ลูกหนี้การคารับรูเร่ิมแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณ 
จากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคือผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับมูลคาทีค่าดวา   
จะไดรับจากลูกหนี้การคา  หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการขายและตนทุนการตลาด 

 
1.5 สินคาคงเหลือ 

 
สินคาคงเหลือประกอบดวย อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุสิ้นเปลืองที่ใชในโรงภาพยนตร และแผนวีซีดีและดีวีดี  สินคาคงเหลือแสดงดวยราคา
ทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของอาหารและเครื่องดื่มและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชในโรงภาพยนตรคํานวณตาม
วิธีเขากอนออกกอน ราคาทุนของแผนวีซีดีและดีวีดีคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ย  ตนทุนของการซื้อประกอบดวยราคาซื้อและคาใชจายทางตรง           
ที่เกี่ยวของกับการซื้อสินคานั้น  เชน คาขนสงหักดวยสวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวา
จะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นสําเร็จรูปและคาใชจายในการขาย  กลุมบริษัทบันทึกบัญชีคาเผื่อการลด
มูลคาของสินคาเกา ลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพ เทาที่จําเปน  
 

1.6 เงินลงทุน (นอกจากบริษัทยอยและบริษัทรวม) 
 
เงินลงทุนเพื่อคาและเงินลงทุนเผื่อขาย วัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม  รายการกําไรและรายการขาดทุนทั้งที่เกิดขึ้นจริงและยังไมเกิดขึ้น
จริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อคาจะรวมอยูในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง สวนรายการกําไรและ  
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมอยูในสวนของผูถือหุน 
 
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณโดยอางอิงจากราคาเสนอซื้อในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ขณะปดทําการ ณ วันที่ในงบดุล 
 
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึก 
รวมอยูในงบกําไรขาดทุน  กรณีที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของ                  
เงินลงทุนที่จําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว 
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1.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเมื่อเร่ิมแรกตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม  คาเสื่อมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาตามบัญชี
ของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพย หรืออายุสัญญาเชาในกรณีที่อายุสัญญาเชาสั้นกวา            
ดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซึ่งถือวาประมาณการอายุการใหประโยชนมีไมจํากัด 
 
อาคาร 20 ป 
โรงภาพยนตร 5, 10, 20 ป 
 และตามอายุสัญญาเชา 
สวนปรับปรุงอาคารและโรงภาพยนตร 5, 10, 25 ป 
ระบบสาธารณูปโภค 5, 10 ป 
เคร่ืองมือและอุปกรณ 5, 10, 15 ป 
เคร่ืองตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน 5 ป 
ยานพาหนะ (รวมยานพาหนะภายใตสญัญาเชาการเงิน) 5 ป 
 
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทันที 

 
การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น  ตนทุนของการปรับปรุงใหดีขึ้นที่สําคัญจะรวม  
ไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพย หากคอนขางแนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะกลับเขามาสูกลุมบริษัทจะมีมูลคาสูงกวาการ       
ใหประโยชนเดิมของสินทรัพยที่มีไวตั้งแตตนเมื่อไดมาซึ่งสินทรัพยที่มีอยูปจจุบัน การปรับปรุงหลักจะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการ           
ใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ 
 
รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไวในงบกําไรขาดทุน 
 
ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกูยืมเงินมาใชในการซื้อหรือสราง อาคารและอุปกรณ ไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพยนั้นตลอดชวงเวลา                 
การกอสรางและเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค 
 

1.8 คาความนิยม 
 
คาความนิยมแสดงถึงสวนของตนทุนการไดมาที่มีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุมบริษัทมีในสวนแบงในสินทรัพยสุทธิของ
บริษัทยอยหรือบริษัทรวม ณ วันที่ซื้อบริษัทยอยหรือบริษัทรวม  คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อบริษัทยอยแสดงเปนสินทรัพยไมมีตัวตนใน
งบดุลรวม คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อบริษัทรวมจะรวมไวในเงินลงทุนในบริษัทรวม  คาความนิยมจะตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรง
ตลอดอายุการใหประโยชน โดยฝายบริหารเปนผูประมาณอายุการใหประโยชนของคาความนิยมซึ่งจะมีผลกระทบตอกลุมบริษัท ณ เวลา   
ที่ไดมาโดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน สวนแบงทางการตลาดในปจจุบัน ศักยภาพการเติบโตและปจจัยอื่นในบริษัทยอยและบริษัทรวม    
ที่ไดมา 
 
คาความนิยมของกลุมบริษัทตัดจําหนายภายในระยะเวลาไมเกิน 10 ป 
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1 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 
1.8 คาความนิยม (ตอ) 

 
ณ วันที่ในงบดุลของแตละงวดบัญชี กลุมบริษัทจะทบทวนวามีขอบงชี้การดอยคาที่มีตอคาความนิยมแตละรายการที่ไดรับรูไวหรือไม เมื่อมี
ขอบงชี้ที่แสดงชัดเจนวาอาจเกิดการดอยคาเกิดขึ้น กลุมบริษัทก็จะประเมินวามูลคาของคาความนิยมจะไดรับคืนเต็มจํานวนหรือไม ทั้งนี้ 
กลุมบริษัทจะปรับลดราคาตามบัญชีไมใหเกินกวามูลคาที่จะไดรับคืน 
 
คาความนิยมติดลบคือสวนตางระหวางมูลคายุติธรรมของสวนแบงในสินทรัพยสุทธิที่กลุมบริษัทไดมาและตนทุนของการไดมา คาความนิยม     
ติดลบแสดงในงบดุลดวยการจัดประเภทแบบเดียวกับคาความนิยม  กลุมบริษัทบันทึกคาความนิยมติดลบที่สัมพันธกับผลขาดทุนและคาใชจาย
ในอนาคตแตยังไมเปนหนี้สินที่ระบุได ณ วันซื้อ เฉพาะสวนที่ระบุในแผนซื้อธุรกิจและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ เปนรายไดใน 
งบกําไรขาดทุนในจํานวนเงินไมเกินผลขาดทุนและคาใชจายในอนาคตที่ไดรับรูในบัญชีแลว  กลุมบริษัทบันทึกสวนของคาความนิยม     
ติดลบที่เกินกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินที่ระบุไดเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑที่วางไวตลอดจํานวนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยเหลานั้น  กลุมบริษัทจะบันทึกสวนของคาความนิยมติดลบที่สูงกวามูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินที่ระบุไดเปนรายไดทันทีในงบกําไรขาดทุน 

 
1.9 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 
คาลิขสิทธิ์ภาพยนตร 
 
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร บันทึกตามราคาทุนที่ราคาซื้อและคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของในการซื้อลิขสิทธิ์  ตนทุนลิขสิทธิ์ตัดจําหนายเปนตนทุน
โดยตรงของการแสดงภาพยนตร วีซีดีและดีวีดี และการถายทอดทางโทรทัศน ตามอัตราสวนของรายไดที่คาดวาจะไดรับจากชองทางเหลานั้น
ตลอดระยะเวลาของลิขสิทธิ์ ในกรณีที่มีการขาดทุนเกิดขึ้นในแตละลิขสิทธิ์  กลุมบริษัทจะตัดจายขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นออกจากมูลคาทาง
บัญชีของลิขสิทธิ์นั้นๆ เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทันที 
 
สิทธิการเชา 
 
สิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเชาพื้นที่อาคาร บันทึกตามราคาทุนและตัดจําหนายเปนคาใชจายตามอายุของสัญญาเชาโดยวิธีเสนตรง 
 

1.10 การดอยคาของสินทรัพย 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยที่ไมเปนสินทรัพยทางการเงิน รวมทั้งคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน จะมีการทบทวนการดอยคา  
เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจต่ํากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน  รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชี    
ของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนคือจํานวนที่สูงกวาระหวางราคาขายสุทธิเทียบกับมูลคาจากการใช     
สินทรัพยจะถูกจัดเปนกลุมที่เล็กที่สุดซึ่งเปนหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดที่สามารถแยกออกมาไดเพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา 
ณ วันที่ในงบดุล  กลุมบริษัทตองกลับบัญชีรายการขาดทุนจากดอยคาของสินทรัพยที่กลุมบริษัทรับรูในงวดกอนที่ไมใชคาความนิยม            
เมื่อประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่กลุมบริษัทไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาแลว 
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1.11 สัญญาเชาระยะยาว - กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูเชา 
 
การเชาอาคารและอุปกรณ ซึ่งพิจารณาวาความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของทั้งหมดไดโอนไปใหผูครอบครองสินทรัพย              
จะถูกจัดเปนสัญญาเชาการเงิน  สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนตามมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบัน
สุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะแบงเปนสวนของหนี้สินและคาใชจาย             
ทางการเงิน เพื่อใหจํานวนเงินที่ตองจายในแตละงวดมีจํานวนคงที่  คาเชาซึ่งตองจายตามภาระผูกพันหักกับคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน  สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา  สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน               
จะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุของการใชงานทรัพยสินนั้น   
 
การเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของตกอยูกับผูใหเชาจะถูกจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน  การชําระเงินภายใต
สัญญาเชาดําเนินงานจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา   คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชา
ดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 
 

1.12 ผลประโยชนของพนักงาน 
 
กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบไวแลว  สินทรัพยของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัทและไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก  กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาว             
ไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัทที่เกี่ยวของ  เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายใน                
งบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของกลุมบริษัทจะรับรูในงบการเงินเมื่อมีการใชสิทธิ 
 

1.13 ประมาณการหนี้สิน 
 

กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินซึ่งไมรวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตาม
กฎหมายหรือโดยอนุมานจากผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต  ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองใชทรัพยากรเพื่อจายชําระตาม
ภาระผูกพันและสามารถประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเชื่อถือ  เมื่อไดจายชําระประมาณการหนี้สินไปแลว หากแนใจวาจะไดรับคืน
อยางแนนอนใหบันทึกรายจายที่จะไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก 
 

ประมาณการรับคืนสินคา 
 

ประมาณการรับคืนสินคาประเภทแผนวีซีดีและดีวีดีประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากการรับคืนสินคาที่เกิดขึ้นจริงในระหวางปและคํานวณขึ้นเปน
สัดสวนของยอดขายในระหวางป 

 
1.14 การรับรูรายได 

 
รายไดหลักของกลุมบริษัท คือ รายไดจากการเขาชมในโรงภาพยนตร รายไดจากการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม รายไดจากการใหบริการ
โฆษณาสินคา รายไดจากการใหบริการโบวลิ่งและคาราโอเกะ รายไดจากการใหเชาพื้นที่และบริการ รายไดจากการใหบริการศูนยออกกําลังกาย
และรายไดจากการจําหนายแผนวีซีดี ดีวีดีและลิขสิทธิ์ภาพยนตรและรายไดจากการสนับสนุนธุรกิจ 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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1 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 

 
1.14 การรับรูรายได (ตอ) 

 
รายไดแสดงดวยมูลคาตามใบสงสินคาที่ขายและการใหบริการเปนจํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและสวนลด โดยไมรวมรายการขาย  
ภายในกลุมบริษัทสําหรับงบการเงินรวม  รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อผูซื้อไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของ
ความเปนเจาของสินคา  รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อการใหบริการแลวเสร็จ 
 
รายไดจากการใหเชาพื้นที่และบริการรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลาอายุสัญญาเชา 
 
รายไดจากการใหบริการโฆษณาบนจอภาพยนตรและในโรงภาพยนตรรับรูตามระยะเวลาของสัญญาที่ทํากับผูโฆษณา 
 
รายไดอื่น 
 
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของชวงเวลาจนถึงวันครบอายุ และพิจารณาจํานวนเงินตนที่เปน
ยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกคางรับของกลุมบริษัท  รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้นเกิดขึ้น 
 

1.15 รายไดรอการตัดบัญชี 
 
รายไดรอการตัดบัญชีจากการใหเชาพื้นที่ รับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว 
 

1.16 ภาษีเงินได 
 
กลุมบริษัทคํานวณภาษีเงินไดตามเกณฑที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินไดตามเกณฑคงคาง  กลุมบริษัทมิไดบันทึกภาษี
เงินไดคางจายหรือคางรับสําหรับผลตางทางบัญชีกับทางภาษีที่เปนผลตางชั่วคราวในอนาคต 
 

1.17 การจายเงินปนผล 
 
เงินปนผลจายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทที่เกี่ยวของไดอนุมัติ
การจายเงินปนผล 
 

1.18 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 
ขอมูลจําแนกตามสวนงานไดจัดทําขึ้นโดยอาศัยรายงานภายในของกลุมบริษัท ซึ่งจําแนกขอมูลทางการเงินตามการใหบริการหรือผลิตภัณฑของ
แตละสายธุรกิจ 
 

1.19 เครื่องมอืทางการเงนิ 
 
เครื่องมือทางการเงินที่แสดงอยูในงบดุลไดรวมยอดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การคา ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการ
ที่เกี่ยวของกัน เจาหนี้การคา สัญญาเชาการเงิน และเงินกูยืม ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับแตละรายการไดเปดเผยแยกตามแตละรายการ     
ดังกลาว 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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2 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปนี้  
 

 ลานบาท 

    ธุรกิจจําหนาย    

 ธุรกิจ 

โรงภาพยนตร 

ธุรกิจโบวลลิ่ง 

และคาราโอเกะ 

ธุรกิจใหเชา 

และบริการ 

วีซีดี ดีวีดี และ 

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

ธุรกจิ 

ศูนยออกกาํลงักาย 

รายการบัญช ี

ระหวางกัน 

 

รวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549         

รายได 891 154 145 154 5 (35) 1,314 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 118 30 76 (8) (2)  214 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (40) 

รายไดอื่นๆ       103 

ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได       (88) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด       189 

        

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548        

รายได 882 134 121 129 8 (48) 1,226 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 183 25 58 10 (3)  273 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (46) 

รายไดอื่นๆ       23 

ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได       (93) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด       157 
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2 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 
 

 ลานบาท 

    ธุรกิจจําหนาย    

 ธุรกิจ 

โรงภาพยนตร 

ธุรกิจโบวลลิ่ง 

และคาราโอเกะ 

ธุรกิจใหเชา 

และบริการ 

วีซีดี ดีวีดี และ 

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

ธุรกจิ 

ศูนยออกกาํลงักาย 

รายการบัญช ี

ระหวางกัน 

 

รวม 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2549         

รายได 2,686 427 422 370 20 (106) 3,819 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 397 70 220 26 (3)  710 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (115) 

รายไดอื่นๆ       320 

ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได       (337) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด       578 

        

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2548        

รายได 2,477 360 327 304 16 (106) 3,378 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 477 73 149 2 (18)  683 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (102) 

รายไดอื่นๆ       74 

ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได       (250) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด       405 
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3 กําไรตอหุน 

 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ชําระแลวและ   
ออกจําหนายอยูในระหวางงวด  
 
สําหรับการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กําไรสุทธิปรับปรุงสําหรับจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยถือวาหุนสามัญเทียบเทา    
ปรับลดไดแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด ซึ่งไดแกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (หมายเหตุขอ 10)  
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดงไดดังนี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 กําไรสุทธิ จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรสุทธิตอหุน 
 พันบาท พันหุน บาท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

       
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 188,819 157,222 770,156 709,323 0.25 0.22 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด -  21,810  (0.01)  

กําไรตอหุนปรับลด 188,819  791,966  0.24  

 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 กําไรสุทธิ จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรสุทธิตอหุน 
 พันบาท พันหุน บาท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

       
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 578,233 405,056 742,529 709,323 0.78 0.57 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด -  22,778  (0.02)  

กําไรตอหุนปรับลด 578,233  765,307  0.76  

 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 เปนใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการ
และพนักงานของบริษัท (ESOP) และใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่ออกและเสนอขายใหแกบุคคลทั่วไป (MAJOR-W1) ซึ่งไมมีผลตอ
การคํานวณกําไรตอหุนปรับลดเนื่องจากราคาขายเฉลี่ยของหุนสามัญซึ่งคํานวณจากวันที่ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิจนถึงวันที่สิ้นงวด         
ต่ํากวาราคาตามสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังคงเหลืออยู 
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4 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ - คาโฆษณา 105,774 24,766 - - 
ตั๋วเงินรับ 23,703 13,263 11,227 1,082 
ลูกหนี้การคา       

- คาโฆษณา 258,481 200,352 48,064 32,690 
- จากการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 305,642 208,991 - - 
- อื่น ๆ 71,406 93,534 58,689 23,551 

รวม 765,006 540,906 117,980 57,323 
หัก   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (43,322) (37,692) (1,083) (704) 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 721,684 503,214 116,897 56,619 

 
ลูกหนี้การคาขางตนสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ - คาโฆษณา 105,774 24,766 - - 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 479,542 374,559 70,359 25,361 
คางชําระนอยกวา 3 เดือน 76,519 66,029 30,475 30,047 
คางชําระ 3 - 6 เดือน 39,434 10,509 13,144 103 
คางชําระมากกวา 6 เดือน 63,737 65,043 4,002 1,812 

 765,006 540,906 117,980 57,323 
หัก   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (43,322) (37,692) (1,083) (704) 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 721,684 503,214 116,897 56,619 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
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5 รายจายลงทุนและภาระผูกพัน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 ท่ีดิน อาคาร  อาคารและ  
 และอุปกรณ สิทธิการเชา อุปกรณ สิทธิการเชา 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2549     
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 4,589,137 589,520 1,407,020 86,270 
ซื้อสินทรัพย 679,063 16,600 214,334 - 
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ (3,396) - - - 
คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย (438,073) (18,692) (166,383) (2,745) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 4,826,731 587,428 1,454,971 83,525 

 
ภาระผูกพันท่ีเปนขอผูกมัดเพือ่ใชเปนรายจายฝายทุน 
 
ในระหวางงวด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทซื้อที่ดินติดกับเมเจอร ซีนีเพล็กซ สาขา      
รัชโยธิน จากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนจํานวนเงิน 652.64 ลานบาท บริษัทไดจายเงินมัดจําเพื่อซื้อที่ดินดังกลาวเปนจํานวน 75      
ลานบาท  

 
6 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

  งบการเงินรวม 

   คาลิขสิทธิ ์  
   ภาพยนตร คาความนิยม 
   พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2549     
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ   292,198 163,463 
ซื้อสินทรัพย   181,599 - 
คาตัดจําหนายสินทรัพย   (165,224) (19,394) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ   308,573 144,069 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
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7 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป     
   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 3,005 43,178 3,005 42,250 

   -  เงินกูยืมจากธนาคาร 587,500 545,500 477,000 439,000 

รวมเงินกูยืมหมุนเวยีน 590,505 588,678 480,005 481,250 

     
สวนท่ีไมหมุนเวียน     
   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 4,712 1,342 3,907 591 
   -  เงินกูยืมจากธนาคาร 1,132,115 1,393,938 1,090,500 1,276,000 
รวมเงินกูยืมไมหมุนเวียน 1,136,827 1,395,280 1,094,407 1,276,591 

     

รวมเงินกูยืม 1,727,332 1,983,958 1,574,412 1,757,841 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
 พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549   
ราคาตามบัญชีตนงวด 1,939,438 1,715,000 
เงินกูยืมระหวางงวด 100,000 100,000 
จายคืนเงินกูยืมระหวางงวด (319,823) (247,500) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 1,719,615 1,567,500 

 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50 ถึงรอยละ 6.75 ตอป เงินกูยืมดังกลาวใชอาคารและสิทธิการเชาเปนหลักทรัพย      
ค้ําประกัน 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
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8 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

 
  ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 

 จํานวนหุน จํานวนหุน  สวนเกิน 
 จดทะเบียน สามัญ หุนสามัญ มูลคาหุน 
 พันหุน พันหุน พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2549    
ยอดตนงวด 897,000 709,323 709,323 1,840,200 
การออกหุน - 60,833 60,833 700,808 
ลดทุน (223) - - - 
เพิ่มทุน 10,000 - - - 

ยอดปลายงวด 906,777 770,156 770,156 2,541,008 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 907 ลานหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 : 897 ลานหุน) ซึ่งมีมูลคา      
ที่ตราไวหุนละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 : 1 บาทตอหุน) 
 
ในที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก          
หุนสามัญจํานวน 897,000,000 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 896,776,533 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
และไดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุนสามัญจํานวน 896,776,533 หุน เปนหุนสามัญจํานวน 906,776,533 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท บริษัทไดจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
 
หุนที่ออกใหมในระหวางงวดเปนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 10 

 
9 เงินปนผล 

 
ในที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน
ของงวดตั้งแตเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 0.39 บาทตอหุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 276.64 ลานบาท บริษัท
จายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2549     
 
ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงาน
ของงวดตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2549 จํานวน 0.35 บาทตอหุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 269.55 ลานบาท บริษัทจาย           
เงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2549  



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
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10 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ  
 

ก) ใบสําคัญแสดงสิทธซิื้อหุนสามัญท่ีจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบรษัิท (ESOP) 
 
บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย โดยเปนใบสําคัญแสดง
สิทธิจดทะเบียนและไมสามารถโอนใหบุคคลอื่นได ไมมีราคาเสนอขายและมีอายุไมเกิน 4 ป และ 5 ป ตามลําดับ นับตั้งแตวันที่ออก              
อัตราการใชสิทธิซื้อหุนสามัญและราคาการใชสิทธิ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
  จํานวนที่ออก ราคาการใชสิทธิ กําหนดเวลาการใชสิทธิ 

 วันที่ออก ลานหนวย บาท/หนวย เริ่ม สิ้นสุด 

      
ESOP-W1 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 19.5 12.120 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
ESOP-W2 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 3.5 15.032 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

 
ข) ใบสําคัญแสดงสิทธซิื้อหุนสามัญท่ีออกและเสนอขายใหแกบุคคลท่ัวไป (MAJOR-W1) 

 
ในป พ.ศ. 2547 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 146,926,992 หนวย โดยไมมีราคาเสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซื้อหุนสามัญไดจดทะเบียนและสามารถเปลี่ยนมือไดโดยมีอายุ 3 ป นับตั้งแตวันที่ออก 
 
ราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิมีผลตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2549 เปนตนไป มีดังนี้ 
 
 อัตราการใชสิทธ ิ

หนวย/หุน 
ราคาการใชสิทธิ  
บาท/หนวย 

 เดิม ใหม เดิม ใหม 

     
ESOP-W1 1.068 1.086 12.320 12.120 
ESOP-W2 1.000 1.016 15.280 15.032 
MAJOR-W1 1.016 1.033 12.796 12.589 
 
ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ผูถือสิทธิใน ESOP-W1 และผูถือสิทธิใน MAJOR-W1ไดใชสิทธิเปน
จํานวนรวมทั้งสิ้น 13.50 ลานหนวยและ 61.25 ลานหนวย ตามลําดับ  
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 มีผูถือสิทธิใน ESOP-W1 และผูถือสิทธิใน MAJOR-W1 ไดใชสิทธิเปนจํานวนรวม 5.22 ลานหนวย
และ 11 ลานหนวย ตามลําดับ ซึ่งบริษัทไดรับเงินคาหุนรับลวงหนาจํานวน 211.72 ลานบาท และไดจดทะเบียนเปนหุนสามัญกับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
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11 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 
การกระทบยอดกําไรสุทธิสําหรับงวดใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
กําไรสุทธิสําหรับงวด 578,233 405,056 578,233 405,056 
รายการปรับปรุง     
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายของสนิทรัพย 641,383 562,948 169,128 164,505 
รับรูรายไดจากรายไดรอการตัดบัญชี (79,816) (19,866) (66,482) (7,500) 
หนี้สงสัยจะสูญ  5,630 12,376 379 - 
กลับรายการคาเผื่อสินคารับคืน - สุทธิ  (21,525) (24,087) - - 
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ 592 - - - 
สวนแบงกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุขอ 12) (87,045) (22,141) (287,232) (193,405) 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม (หมายเหตุขอ 12) (107,441) - (107,441) - 
กําไร(ขาดทุน)ในบริษัทยอยสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 2,220 (6,032) - - 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุนระยะสั้น (21) (597) - (625) 
กําไรจากการขายของเงินลงทุนระยะสั้น (5) (796) - (796) 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนีส้ินดําเนนิงาน     
-  ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ (296,122) (89,707) (104,650) (14,757) 
-  ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (38) 1,366 (74,633) (39,032) 
-  สินคาคงเหลือ (66,911) (21,425) (4,748) (91) 
-  ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ (67,601) (17,893) (2,048) 1,064 
-  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (30,821) (49,391) (39,918) (13,848) 
-  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (18,327) 9,585 (73,057) 4,166 
-  เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 178,036 (140,671) 83,170 (43,105) 
-  เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 7,003 22,333 
-  คาใชจายคางจาย 25,457 5,960 7,700 41,070 
-  เจาหนี้อื่น 102,850 87,550 38,658 10,100 
-  ภาษีเงินไดคางจาย (14,571) 33,920 (53,117) 4,535 
-  หนี้สินหมุนเวียนอื่น (11,114) 56,115 (4,834) 39,137 
-  รายไดรับลวงหนาคาสนับสนุนธุรกิจ 45,667 10,500 45,667 10,500 
-  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 7,355 14,414 361 3,595 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 786,065 807,184 112,139 392,902 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
บริษัทยอย - - 2,220,564 2,024,658 

บริษัทรวม 584,356 467,030 584,819 466,882 

รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  584,356 467,030 2,805,383 2,491,540 

 
ก) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ 
 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549   
ราคาตามบัญชีตนงวด 467,030 2,491,540 
สวนแบงกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 87,045 287,232 
จําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม (41,814) (41,814) 
ซื้อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทรวม 90,110 90,110 

เงินปนผลรับ (18,015) (21,685) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 584,356 2,805,383 

 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทรวมคือ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด 
(มหาชน)  จํานวน 16.55 ลานหุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 149.26 ลานบาท  โดยมีกําไรจากการขายเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 107.44  ลานบาท 
ภายหลังการจําหนายเงินลงทุนดังกลาวบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทรวมดังกลาวลดลงจากรอยละ 25.15 เปนรอยละ 21.25  

 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหุนออกใหม  
ใหแกผูถือหุนเดิม โดยใหสิทธิผูถือหุนเดิมซื้อหุนใหมในสัดสวน 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม เสนอขายที่ราคาหุนละ 5 บาท  บริษัทไดใชสิทธิ
ซื้อหุนใหมของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ตามสัดสวนจํานวน 18.02 ลานหุน เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 90.11            
ลานบาท 

 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
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12 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 

 
ข) รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ 
 

  ลักษณะ สัดสวนความ 
 ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ เปนเจาของ 

บริษัทยอย    
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคาร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด ใหบริการดานสาธารณูปโภค ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด ใหบริการฉายภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด ใหบริการดานสาธารณูปโภค ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด ใหบริการฉายภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคาร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด ใหบริการดานการบนัเทิง ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด ใหบริการโฆษณาและบริการ ถือหุนโดยตรง 99.93 
    ใหคําปรึกษาธุรกจิ   
บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด ใหบริการฉายภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.94 
บริษัท อุดร ไฟวสตาร  ซีนีเพล็กซ  จํากัด ใหบริการฉายภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 80.00 
บริษัทสยามซีนีเพลก็ซ จํากัด ใหบริการฉายภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
   (“EGV”) 

ใหบริการฉายภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.97 

บริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด จําหนายแผน วีซีดี และดีวีด ี ถือหุนโดยตรง 80.00 
   เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด (“PMEG”) และลขิสิทธิภ์าพยนตร   
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด จําหนาย ใหเชาและเปนตัวแทน ถือหุนโดยตรง 79.99 
    การจาํหนายลขิสิทธิภ์าพยนตร วีซีดี ดีวีด ี   
บริษัทยอยภายใต EGV    
บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดนท วิลเลจ ใหบริการฉายภาพยนตรและการโฆษณา ถือหุนทางออม 99.96 
   เอ็กซิบิชั่น จํากัด     
บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํากัด ใหบริการฉายภาพยนตรและการโฆษณา ถือหุนทางออม 99.96 
    รวมทั้งใหบริการเชาพื้นที่   
บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด ใหบริการฉายภาพยนตรและการโฆษณา ถือหุนทางออม 89.97 
บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด ศูนยสขุภาพ, ศูนยออกกําลังกาย ถือหุนทางออม 59.98 
    
บริษัทยอยภายใต PMEG    
บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด จําหนายเทป ซีด ีวีดโีอ วีซีดี ดวีีด ี ถือหุนทางออม 79.98 
    



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
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12 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 

 
ข) รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ (ตอ) 

 
  ลักษณะ สัดสวนความ 
 ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ เปนเจาของ 

บริษัทรวม    
บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพเีรียนซ ศูนยออกกําลังกายและ   
   จํากัด (มหาชน)    บริการอื่นที่เกี่ยวของ ถือหุนโดยตรง 36.75 
    
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ใหเชาพื้นที่ในอาคารและใหบริการ   
    ดานสาธารณูปโภค ถือหุนโดยตรง 21.25 
บริษัท ไอ-เมเจอร จํากัด จําหนายตั๋วภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 49.99 
บริษัท เมเจอรออนไลน จํากัด จําหนายตั๋วคอนเสริตและใหบริการ ถือหุนโดยตรง 40.00 
    สารสนเทศ   
บริษัทรวมภายใต PMEG    
บริษัท มีเดีย โลจิสติก จํากัด ใหบริการขนสง ถือหุนทางออม 39.99 

 
บริษัทยอยและบริษัทรวมเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย  เงินลงทุนทั้งหมดเปนการลงทุนในหุนสามัญ 

 
13 รายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
กิจการที่เกี่ยวของกันหมายถึง กิจการและหรือบุคคลที่มีอํานาจควบคุม หรือถูกควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม ซึ่งกระทําผาน
บริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน  นอกจากนี้กิจการที่เกี่ยวของกันยังรวมความถึงบริษัทรวม
และบุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับกิจการไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม ผูบริหารสําคัญที่เปนกรรมการหรือพนักงาน
ของกิจการ รวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวซึ่งมีอํานาจชักจูง หรืออาจถูกชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลดังกลาว 
และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลขางตน 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันแตละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบ
ทางกฎหมาย 
 
ในระหวางงวด กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคาที่สําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน รายการคาดังกลาวเปนไปตามเกณฑ  
ที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการตามปกติของการดําเนินธุรกิจ 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
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13 รายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
รายการคาที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน สามารถสรุปไดดังนี้ 

 
ก) การใหบริการและการใหเชา 

 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

รายไดคาบริหารจัดการ     
บริษัทยอย - - 40,158 41,958 
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 1,200 1,200 1,200 1,200 

 1,200 1,200 41,358 43,158 

     
รายไดคาโฆษณา     
บริษัทยอย - - 30,840 29,700 
     
รายไดดอกเบ้ียรับ     
บริษัทยอย - - 26,256 11,526 
     
รายไดคาเชาอุปกรณ     
บริษัทยอย - - 13,500 13,500 
     
รายไดคาเชาพื้นท่ี และบริการ     
บริษัทรวม 13,950 - - - 
 
 
 
 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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13 รายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ก) การใหบริการและการใหเชา (ตอ) 

 
 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

รายไดคาบริหารจัดการ     
บริษัทยอย - - 120,474 120,874 
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 3,600 3,600 3,600 3,600 

 3,600 3,600 124,074 124,474 

     
รายไดคาโฆษณา     
บริษัทยอย - - 92,552 88,800 
     
รายไดดอกเบ้ียรับ     
บริษัทยอย - - 70,591 22,992 
     
รายไดคาเชาอุปกรณ     
บริษัทยอย - - 40,500 21,650 
     
รายไดคาเชาพื้นท่ีและบริการ     
บริษัทรวม 33,022 - - - 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
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13 รายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ข) การซือ้บริการและคาเชา และจายเงินมดัจําคาเชาพื้นท่ี 
 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

คาเชาพื้นท่ีและคาบริการ     
บริษัทยอย - - 13,921 14,139 
บริษัทรวม 2,151 2,444 1,125 1,211 
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 14,996 12,092 12,857 10,905 

 17,147 14,536 27,903 26,255 

     
คาเชาอุปกรณ     
บริษัทยอย - - 9,000 9,000 
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 5,400 5,400 5,400 5,400 

 5,400 5,400 14,400 14,400 

     

ดอกเบ้ียจาย     
บริษัทยอย - - 4,230 292 
     
คาบริการท่ีปรึกษา     
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 5,850 5,850 5,850 5,850 
     

คาบริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร     
บริษัทรวม 4,979 - 3,926 - 

 
 
 
 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
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13 รายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ข) การซือ้บริการและคาเชา และจายเงินมดัจําคาเชาพื้นท่ี (ตอ) 
 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

คาเชาพื้นท่ีและคาบริการ     
บริษัทยอย - - 41,978 47,900 
บริษัทรวม 6,631 7,318 3,391 3,995 
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 43,443 32,344 37,312 28,830 

 50,074 39,662 82,681 80,725 

     
คาเชาอุปกรณ     
บริษัทยอย - - 27,000 18,000 
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 16,200 16,200 16,200 16,200 

 16,200 16,200 43,200 34,200 

     

ดอกเบ้ียจาย     
บริษัทยอย - - 9,077 4,329 
     
คาบริการท่ีปรึกษา     
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 17,550 17,550 17,550 17,550 
     
คาบริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร     
บริษัทรวม 11,972 - 9,968 - 
     
     
เงินมัดจําคาเชาพื้นท่ี     
บริษัทรวม 109,000 - 109,000 - 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
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13 รายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ค) ยอดคงเหลอืท่ีเกดิจากการซือ้ขายบรกิาร 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

ลูกหนี้ :     
     
ลูกหนี้การคา     
บริษัทยอย - - 53,171 35,499 

บริษัทรวม 7,962 - - - 

 7,962 - 53,171 35,499 

     
ลูกหนี้อื่น      
บริษัทยอย - - 396,538 312,987 

บริษัทรวม 38 - - - 

 38 - 396,538 312,987 

 
เจาหนี้ :     
     
เจาหนี้การคา     
บริษัทยอย - - 46,853 14,550 

บริษัทรวม 2,722 - 2,722 - 

 2,722 - 49,575 14,550 

     
เจาหนี้อื่น     

บริษัทยอย - - 8,241 1,238 

 - - 8,241 1,238 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
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13 รายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ง) เงินใหกูยืมแกกจิการที่เกี่ยวของกนั 
 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
 พันบาท พันบาท 

   
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549   

บริษัทยอย   
ยอดคงเหลือตนงวด - 1,110,574 
เงินใหกูยืมในระหวางงวด - 524,868 
เงินกูจายคืนในระหวางงวด - (266,363) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - 1,369,079 

   
บริษัทรวม   
ยอดคงเหลือตนงวด 2,350 - 
เงินใหกูยืมในระหวางงวด 600 - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,950 - 

 
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 6.75 ถึง 8.50 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 

 
จ) เงินกูยมืจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
 พันบาท พันบาท 

   
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549   

บริษัทยอย   
ยอดคงเหลือตนงวด - 86,130 
เงินกูยืมในระหวางงวด - 241,945 
เงินกูจายคืนในระหวางงวด - (112,500) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - 215,575 

 
เงินกูยืมจากบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 6.75 ถึง 8.00 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
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13 รายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ฉ) การค้าํประกนั 

 
บริษัทค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคารใหแกบริษัทยอยใหแกบริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด               
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด และบริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด เปนจํานวนทั้งสิ้น 808.2 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 : 
528.2 ลานบาท) 

 
14 ภาระผูกพัน 
 

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน - กรณีกลุมบริษัทเปนผูเชา 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวกับบุคคลภายนอก เกี่ยวกับการเชาที่ดิน พื้นที่อาคาร
และสัญญาบริการ 
 
ยอดรวมของจํานวนเงินคาเชาและคาบริการขั้นต่ําภายใตสัญญาที่ไมสามารถยกเลิกไดมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

     
ไมเกิน 1 ป 357 415 147 140 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 1,562 1,386 627 598 
เกินกวา 5 ป 3,645 3,696 1,027 1,091 

 5,564 5,497 1,801 1,829 

 
15 หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549  กลุมบริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันโดยธนาคารจํานวน 46.87 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม            
พ.ศ. 2548 : 37.41 ลานบาท) 
 

 
 

 



 

 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จาํกัด (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะของบริษัท 
(ยังไมไดตรวจสอบ) 
 
วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549


