
รายงานการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ได้สอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทัสําหรับ 
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบแสดงการเปล่ียนแปลง 
ส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ 
พ.ศ. 2552 ท่ีแนบมาน้ีของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
(“บริษทั”) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้ 
เป็นผูรั้บผดิชอบในการรายงานต่องบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสอบทาน ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานสอบทานเพื่อให้ได้
ความเช่ือมัน่อยา่งพอประมาณวา่ งบการเงินระหวา่งกาลแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดัโดยส่วนใหญ่
ใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการใชว้ิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกวา่การตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีสอบทานได ้
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือไดว้า่งบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
และไดเ้สนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552  
ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัท่ีขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าวและขา้พเจา้
มิไดใ้ชว้ธีิการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัวนัท่ีในรายงานนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 



 

 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
 
งบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิระหว่างกาลเฉพาะของบริษทั 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)
งบดุล
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

หน่วย : พนับาท

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

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

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 184,323 532,016 79,005 371,357
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 9 727,582 793,730 258,855 374,681
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 40,007 44,009 414,734 535,961
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 139,868 178,010 19,163 23,913
ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต 46,215 57,369 - -
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 8 - 307,991 - 307,991
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 13 35,351 36,817 9,473 9,473
ลูกหน้ีอ่ืน 11 - 77,000 - -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 296,933 386,623 98,524 110,399

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,470,279 2,413,565 879,754 1,733,775

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 5,910 5,869 - -
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 19,609 3,072 - -
ลูกหน้ีตามสญัญาระยะยาว 60,023 - 60,023 -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 20 - - 1,878,640 1,860,640
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 20 1,446,862 1,471,947 1,311,409 1,328,077
ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 20 61,478 46,148 55,520 45,520
เงินลงทุนระยะยาวในบริษทัอ่ืน 8 337,012 30,210 337,012 30,210
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 14,217 25,657 1,724,489 2,051,490
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 12 5,485,626 5,709,251 2,304,940 2,227,750
ค่าความนิยม 338,408 338,408 - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12 391,549 500,693 29,480 11,803
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว 13 598,647 624,639 190,189 197,293
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 80,812 99,694 48,320 47,152

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 8,840,153 8,855,588 7,940,022 7,799,935

รวมสินทรัพย์ 10,310,432 11,269,153 8,819,776 9,533,710

2

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 11 ถึง 40 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

หน่วย : พนับาท

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

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

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 14 354,608 1,749,811 165,323 1,217,486

เจา้หน้ีการคา้ 574,221 624,909 472,208 331,310
เจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 12,534 26,793 24,480 100,281
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  14 125,495 318,127 20,000 300,395
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 58,597 30,772 31,765 973
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 767,133 975,087 345,898 351,821

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,892,588 3,725,499 1,059,674 2,302,266

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 - - 70,811 58,149

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 217,474 172,047 100,018 169,960
หุน้กู้ 14 2,300,000 1,500,000 2,300,000 1,500,000
สาํรองหน้ีสินจากการขาดทุนในบริษทัยอ่ย 20 - - - 49,257
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 462,849 482,685 20,838 21,073

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,980,323 2,154,732 2,491,667 1,798,439

รวมหนีสิ้น 4,872,911 5,880,231 3,551,341 4,100,705

3

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 11 ถึง 40 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

หน่วย : พนับาท

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

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 15
ทุนจดทะเบียน 906,000 906,000 906,000 906,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้เตม็มูลค่า 881,897 881,897 881,897 881,897
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 15 3,839,674 3,839,674 3,839,674 3,839,674
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (28,224) (4,773) (28,224) (5,130)
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
   สาํรองตามกฎหมาย 90,600 90,600 90,600 90,600
   สาํรองเพ่ือหุน้ทุนซ้ือคืน 15 267,920 267,920 267,920 267,920
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 525,377 481,080 484,488 625,964

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

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 5,309,324 5,288,478 5,268,435 5,433,005
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 21 128,197 100,444 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,437,521 5,388,922 5,268,435 5,433,005

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,310,432 11,269,153 8,819,776 9,533,710

4

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 11 ถึง 40 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552
รายได้ 5
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,276,899 993,447 693,176 501,032
รายไดจ้ากการขาย 398,005 308,458 132,547 100,583

รวมรายได้ 1,674,904 1,301,905 825,723 601,615

ต้นทุน
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (875,538) (729,116) (489,558) (393,580)
ตน้ทุนขาย (203,199) (190,869) (44,339) (37,772)

รวมต้นทุน (1,078,737) (919,985) (533,897) (431,352)

กาํไรขั้นต้น 596,167 381,920 291,826 170,263
รายไดอ่ื้น 28,580 31,725 48,879 54,229

กาํไรก่อนหักค่าใช้จ่าย 624,747 413,645 340,705 224,492

ค่าใชจ่้ายในการขาย (90,461) (73,736) (35,882) (26,302)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (244,106) (257,175) (127,572) (62,707)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (10,380) (7,034) (6,972) (6,645)

รวมค่าใช้จ่าย (344,947) (337,945) (170,426) (95,654)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 279,800 75,700 170,279 128,838
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 838 82,120 531 300,288
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 36,231 27,311 - -

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 316,869 185,131 170,810 429,126
ตน้ทุนทางการเงิน (34,060) (32,143) (28,269) (32,915)

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 282,809 152,988 142,541 396,211
ภาษีเงินได้ (64,221) (15,580) (34,372) (5,536)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 218,588 137,408 108,169 390,675

การปันส่วนของกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 214,150 137,042 108,169 390,675
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 4,438 366 - -

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 218,588 137,408 108,169 390,675

บาท บาท บาท บาท
กาํไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 7
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.25 0.16 0.13 0.46
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.25 0.16 0.13 0.46

5
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 11 ถึง 40 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552
รายได้ 5
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,394,532 2,937,253 1,739,842 1,488,233
รายไดจ้ากการขาย 1,167,316 970,619 329,489 300,975

รวมรายได้ 4,561,848 3,907,872 2,069,331 1,789,208

ต้นทุน
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (2,301,300) (2,169,042) (1,253,027) (1,116,410)
ตน้ทุนขาย (691,084) (626,910) (115,645) (116,332)

รวมต้นทุน (2,992,384) (2,795,952) (1,368,672) (1,232,742)

กาํไรขั้นต้น 1,569,464 1,111,920 700,659 556,466
รายไดอ่ื้น 93,365 99,421 191,449 235,856

กาํไรก่อนหักค่าใช้จ่าย 1,662,829 1,211,341 892,108 792,322

ค่าใชจ่้ายในการขาย (301,823) (252,787) (94,230) (140,556)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (714,864) (735,702) (396,343) (276,571)
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (37,181) (23,544) (26,837) (20,857)

รวมค่าใช้จ่าย (1,053,868) (1,012,033) (517,410) (437,984)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 608,961 199,308 374,698 354,338
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 20,489 83,587 83,751 301,755
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 20 99,427 35,756 - -

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 728,877 318,651 458,449 656,093
ตน้ทุนทางการเงิน (105,699) (92,980) (85,880) (99,778)

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 623,178 225,671 372,569 556,315
ภาษีเงินได้ (110,427) (62,535) (51,506) (25,638)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 512,751 163,136 321,063 530,677

การปันส่วนของกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 506,836 162,622 321,063 530,677
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 21 5,915 514 - -

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 512,751 163,136 321,063 530,677

บาท บาท บาท บาท
กาํไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 7
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.60 0.19 0.38 0.62
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.60 0.19 0.38 0.62

6

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 11 ถึง 40 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หน่วย : พนับาท

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ กาํไร(ขาดทุน) สํารอง สํารอง ส่วนของผู้ถือหุ้น
เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทีย่งัไม่เกดิขึน้จริง ตามกฏหมาย หุ้นทุนซื้อคนื ยงัไม่ได้จัดสรร หุ้นทุนซื้อคนื ส่วนน้อย รวม

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที ่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
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - - - 506,836 - 5,915 512,751
จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 21) - - - - - - - 21,838 21,838
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - - - (462,539) - - (462,539)
เงินลงทุนเผือ่ขาย

กาํไรที่เกิดขึ้นจริงที่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน - - 1,997 - - - - - 1,997
ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงที่รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้ - - (25,448) - - - - - (25,448)

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

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2552 881,897 3,839,674 445 90,600 15,549 615,598 (15,549) (6,507) 5,421,707
จดัสรรสาํรองระหวา่งงวด - - - - 252,371 (252,371) - - -
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - - - 162,622 - 514 163,136
หุน้ทุนซื้อคืน - - - - - - (252,371) - (252,371)
การซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - 113,240 113,240
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - - - (215,872) - - (215,872)
เงินลงทุนเผือ่ขาย

กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงที่รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้ - - 433 - - - - - 433

ยอดคงเหลอืสิ้นงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2552 881,897 3,839,674 878 90,600 267,920 309,977 (267,920) 107,247 5,230,273

7

งบการเงนิรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
จัดสรรแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 11 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

       



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หน่วย : พนับาท

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ กาํไร(ขาดทุน) สํารองตาม สํารองหุ้นทุน
เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทีย่งัไม่เกดิขึน้จริง กฎหมาย ซื้อคนื ยงัไม่ได้จัดสรร หุ้นทุนซื้อคนื รวม

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2553 881,897 3,839,674 (5,130) 90,600 267,920 625,964 (267,920) 5,433,005
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - - - 321,063 - 321,063
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - - - (462,539) - (462,539)
เงินลงทุนเผือ่ขาย
   กาํไรที่เกิดขึ้นจริงที่รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน - - 2,147 - - - - 2,147
   ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงที่รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้ - - (25,241) - - - - (25,241)

ยอดคงเหลอืสิ้นงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 881,897 3,839,674 (28,224) 90,600 267,920 484,488 (267,920) 5,268,435

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2552 881,897 3,839,674 445 90,600 15,549 555,759 (15,549) 5,368,375
จดัสรรสาํรองระหวา่งงวด - - - - 252,371 (252,371) - -
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - - - 530,677 - 530,677
หุน้ทุนซื้อคืน - - - - - - (252,371) (252,371)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - - - (215,872) - (215,872)
เงินลงทุนเผือ่ขาย
   กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงที่รับรู้ในส่วนของผูถ้ือหุน้ - - 433 - - - - 433

ยอดคงเหลอืสิ้นงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2552 881,897 3,839,674 878 90,600 267,920 618,193 (267,920) 5,431,242

8

งบการเงนิเฉพาะบริษทั
กาํไรสะสม

จัดสรรแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 11 ถึง 40 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

       



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 19 1,300,254 975,625 684,096 624,424
จ่ายดอกเบ้ีย (105,846) (91,332) (86,153) (170,497)
จ่ายภาษีเงินได้ (82,594) (125,495) (20,714) (80,038)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,111,814 758,798 577,229 373,889

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนสถานะของบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย - 510 - -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 366 - - -
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (714) - - -
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว 8 (1,350,000) (1,670,000) (1,350,000) (1,670,000)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 1,351,064 1,641,467 1,351,064 1,641,467
เงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่บุคคลภายนอก (13,800) - (10,000) -
เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (3,184) (5,756) (434,540) (589,057)
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,082 40,760 677,624 269,931
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน 7,072 4,540 7,072 4,540
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน (5,000) (6,000) (5,000) (6,000)
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย 20 - (8,498) (2,000) (103,899)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 20 46,519 - 46,519 -
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วม 20 (11,648) (148,391) (11,648) (148,391)
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในกิจการร่วมคา้ 20 (10,000) (10,113) (10,000) (10,113)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 9,692 - 9,692 -
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว 8 (34,371) - (34,371) -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (139,004) (725,548) (213,515) (309,490)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,919 4,964 6,071 10
เงินสดรับจากการยกเลิกสญัญาเช่า 42,056 - - -
เงินสดจ่ายเพ่ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (265,999) (440,146) (21,064) (10,083)
ดอกเบ้ียรับ 7,931 6,669 45,637 11,902
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 20 89,416 55,612 89,416 55,612

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (261,603) (1,259,930) 140,957 (863,571)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (29,792) 12,578 15,498 (6,994)
เงินสดท่ีมีภาระผกูพนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (41) 261 - -
เงินสด(จ่ายคืน)รับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ (1,105,060) 126,885 (1,067,660) 154,885
จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (472) (6,743) (337) (5,374)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 - - 110,500 126,050
จ่ายคืนเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (56,000) (103,500)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 14 100,000 - 100,000 -
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 14 (500,000) (623,600) (450,000) (599,000)
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 14 800,000 1,500,000 800,000 1,500,000
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 17 (462,539) (215,872) (462,539) (215,872)
เงินสดจ่ายเพ่ือหุน้ทุนซ้ือคืน - (252,371) - (252,371)

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (1,197,904) 541,138 (1,010,538) 597,824

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิม่ขีน้สุทธิ (347,693) 40,006 (292,352) 108,142
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 532,016 241,388 371,357 106,858

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 184,323 281,394 79,005 215,000

9

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 11 ถึง 40 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
       



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 มีดงัน้ี

หน่วย : พนับาท

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

การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 169,837 134,453 106,316 27,167

การลงทุนในลิขสิทธ์ิภาพยนตร์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 37,935 47,079 - -

การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยทาํสญัญาเช่าการเงิน 12,725 235 - -

การจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์โดยหกักลบกบั

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41 289 40,688 1,033

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

การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยการแลกเปล่ียนหุน้สามญั - 386,237 - 386,237

การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยการหกักลบกบัเงินกูย้มื

จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 364,865

ภาพยนตร์ระหวา่งผลิตโดยยงัมิไดช้าํระเงิน - 22,833 - -

การหกักลบเงินปันผลรับกบัเงินกูย้มืจากบุคคลหรือ

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 40,000 32,000

การโอนลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มื

   แก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 14,893 6,841

การโอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้เป็นเงินลงทุนระยะยาว 307,991 - 307,991 -

การโอนเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

เป็นเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน 258,125 - - -

การหกักลบเจา้หน้ีการคา้กบัเงินใหกู้ย้มื

แก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 - 79,615 45,211

การหกักลบสินทรัพยก์บัเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 - - 8,148

การหกักลบเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัเงินใหกู้ย้มื

แก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 345 - 19,216 -
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งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 11 ถึง 40 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
       



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
1839-1839/1  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยว่า
“กลุ่มบริษทั” 
 
งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
 
งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 
 
จาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงเป็นหน่วยพนับาทเวน้แต่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 
งบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลได้จดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ 
ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลกั (คือ  
งบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) ไดจ้ดัทาํใหเ้ป็นรูปแบบสมบูรณ์ตามประกาศของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทย
ฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล (ฉบบัท่ี 41 เดิม) และไดเ้พิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 
งบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจดัทาํตาม
กฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลนโยบายการบญัชีท่ีใชเ้ป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับงวดปี
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552  
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการบญัชีและแม่บทการบญัชีทีม่กีารปรับปรุง 

 
ก) แม่บทการบญัชี 

 
แม่บทการบญัชีฉบบัปรับปรุงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
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3 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการบญัชีและแม่บทการบญัชีทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 
 
ข) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการบญัชีทีม่กีารปรับปรุง 

 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือ
ปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มีดงัต่อไปน้ี 
 
มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1   (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2   (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7   (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8   (ปรับปรุง 2552) เร่ืองนโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองเหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองกาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3  
   (ปรับปรุง 2552) 

เร่ืองการรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2552) 

เร่ืองสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6  เร่ืองการสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
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3 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการบญัชีและแม่บทการบญัชีทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 
 

ข) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการบญัชีทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 
 

มีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นวา่มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบญัชี
ท่ีมีการปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินท่ีนาํเสนอ 
 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหวา่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่าย
เป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดรั้บรู้ดว้ยประมาณการท่ีดีท่ีสุดจากฝ่ายบริหารจากอตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของรอบปีบญัชี 
 

ในระหวา่งงวด บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมไดน้าํมาตรฐานการบญัชีเร่ืองผลประโยชน์พนกังานและ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมาตรฐานมีผลบงัคบัใช ้เน่ืองจากบริษทัยงัไม่มีนโยบายท่ีจะเลือกถือปฏิบติัตามมาตรฐาน
ดงักล่าว จึงไดป้รับปรุงผลกระทบของมาตรฐานทั้งสองฉบบัท่ีมีต่อส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทั สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จาํกดั 
(มหาชน) ก่อนท่ีบริษทัจะรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินรวมของบริษทั 
 

4 การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชี 
 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ฉบบัท่ี 32 เดิม) กลุ่มบริษทัไดท้าํการทบทวนอายกุารใชง้าน
ของอุปกรณ์ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษทัไดค้าํนึงถึงปัจจยัหลกัท่ีจะส่งผลกระทบต่อการขยายอายุการใช้งานของสินทรัพย ์ซ่ึง
รวมถึงการบาํรุงรักษาอยา่งดีท่ีสุด และการควบคุมภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ภายหลงัการทบทวน กลุ่มบริษทัเปล่ียนประมาณการอายุ
การใชง้านของสินทรัพยโ์ดยใชว้ธีิเปล่ียนทนัที ตารางต่อไปน้ีแสดงการเปรียบเทียบอายกุารใชง้านเดิมกบัอายกุารใชง้านใหม่ 
 

 อายุการใช้งานเดมิ (ปี) อายุการใช้งานใหม่ (ปี) 
   

เคร่ืองมือและอุปกรณ์  10, 15 20 
 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดถู้กปรับปรุงทั้งจาํนวนในงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 ค่าเส่ือมราคา
สาํหรับอายกุารใชง้านเดิมและอายกุารใชง้านใหม่สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 อายุการใช้งานเดิม  อายุการใช้งานใหม่ อายุการใช้งานเดิม  อายุการใช้งานใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าเส่ือมราคา     

- สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 26,374,262 12,458,049 11,586,674 5,121,473 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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- สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 79,525,373 36,688,471 35,015,878 15,464,133 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปนี้  

                                                                                         งบการเงนิรวม                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 

     ธุรกจิจําหน่าย   
 ธุรกจิ ธุรกจิ ธุรกจิโบว์ลลิง่ ธุรกจิ วซีีด ีดวีดี ีและ ธุรกจิ  
 โรงภาพยนตร์ โฆษณา และคาราโอเกะ ให้เช่าและบริการ ลขิสิทธิ์ภาพยนตร์ ผลติภาพยนตร์ รวม 

        

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553        
รายได ้        
     รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 1,199 130 150 147 227 8 1,861 
     รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (90) (1) (22) (19) (24) (2) (158) 

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

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 182 92 6 41 42 (15) 348 

ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้       (68) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       280 

        

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2552         
รายได ้        
     รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 960 103 139 127 192 - 1,521 
     รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (129) (1) (12) (13) (32) - (187) 

รายไดสุ้ทธิ 831 102 127 114 160 - 1,334 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 38 67 1 50 (17) (3) 136 

ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้       (60) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       76 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

                                                                                         งบการเงนิรวม                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 

     ธุรกจิจําหน่าย   
 ธุรกจิ ธุรกจิ ธุรกจิโบว์ลลิง่ ธุรกจิ วซีีด ีดวีดี ีและ ธุรกจิ  

 โรงภาพยนตร์ โฆษณา และคาราโอเกะ ให้เช่าและบริการ ลขิสิทธิ์ภาพยนตร์ ผลติภาพยนตร์ รวม 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553        
รายได ้        
   รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 3,118 362 427 528 673 130 5,238 
   รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (365) (3) (62) (56) (57) (40) (583) 

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

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 361 250 11 175 53 (64) 786 

ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้       (177) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       609 

        

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2552        
รายได ้        
   รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 2,924 304 424 378 566 - 4,596 
   รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (451) (26) (37) (33) (42) - (589) 

รายไดสุ้ทธิ 2,473 278 387 345 524 - 4,007 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 117 149 (3) 151 (22) (7) 385 

ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้       (186) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       199 

        



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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6 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

รายการท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเป็นประจาํซ่ึงรวมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรจากการดาํเนินงานสาํหรับงวดระหว่างกาลมีดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

ค่าเส่ือมราคา  152,001 155,086 66,575 67,945 
ค่าตดัจาํหน่าย     
    - ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์  104,278 181,789 - - 
    - โปรแกรมคอมพิวเตอร์  1,697 435 1,483 - 
    - ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้  8,742 8,343 2,368 2,367 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 4,614 26,202 - - 
กลบัรายการการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (2,541) - - - 
ค่าซ่อมแซมและรายจ่ายบาํรุงอาคารและอุปกรณ์ 14,292 13,382 6,105 5,307 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 136,043 120,211 67,938 54,172 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์   
    และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

 
7,177 

 
8,658 

 
- 

 
4,968 

หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ (กลบัรายการ) 3,742 (29,029) - - 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  - 10,791 - - 
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากสินคา้รับคืน  (4,514) (10,791) - - 
สินคา้คงเหลือ     
   - ตน้ทุนของสินคา้ท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย     
      (รวมอยูใ่น “ตน้ทุนสินคา้ขาย”) 107,961 102,416 44,339 37,772 
  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 12) 453,165 469,716 197,440 199,539 
ค่าตดัจาํหน่าย     
    - ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ (หมายเหตุ 12) 402,223 398,203 - - 
    - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุ 12) 4,024 633 3,387 - 
    - ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ (หมายเหตุ 13) 27,458 25,051 7,104 7,125 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(หมายเหตุ 12) 4,614 28,202 - - 
กลบัรายการการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(หมายเหตุ 12) (30,299) - - - 
ค่าซ่อมแซมและรายจ่ายบาํรุงอาคารและอุปกรณ์ 38,536 35,922 14,642 13,574 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 393,925 389,381 190,645 186,878 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 
    และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 12) 

 
91,995 

 
8,658 

 
- 

 
4,968 

หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 12,963 22,945 - - 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ   3,435 - - - 
ขาดทุนจากสินคา้รับคืน 9,334 209 - - 
สินคา้คงเหลือ     
   - ตน้ทุนของสินคา้ท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย     
      (รวมอยูใ่น “ตน้ทุนสินคา้ขาย”) 326,992 326,905 115,645 116,332 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

19 

 
7 กาํไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกั 
ท่ีชาํระแลว้ตามจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหว่างงวด 
 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 เป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทั และบริษทัย่อย (หมายเหตุ 16) ซ่ึงไม่มีผลต่อการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดเน่ืองจากราคาตามสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีเหลืออยูสู่งกว่าราคาตลาดเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษทัในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 
 

 หน่วย : พนัหุ้น 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่
 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใชใ้นการคาํนวณ     
   - กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  840,990 840,990 840,990 856,073 
   - กาํไรต่อหุน้ปรับลด 840,990 840,990 840,990 856,073 

 
8 เงนิลงทุน 

  หน่วย : พนับาท 
  งบการเงนิรวมและ 
  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
   30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

ประเภทหมุนเวยีน   - - 
ประเภทไม่หมุนเวยีน   337,012 30,210 
   337,012 30,210 
 

8.1) ประเภทหมุนเวยีน 
 

เงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดและพนัธบัตรรัฐบาล การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชั่วคราวในระหว่างงวด 
มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2553 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - 
การลงทุนเพิ่ม 1,350,000 
จาํหน่ายเงินลงทุน (1,350,000) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - 
 

บริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราวไปในระหวา่งงวดโดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 1.06 ลา้นบาท  



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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8 เงนิลงทุน (ต่อ) 

 
8.2) ประเภทไม่หมุนเวยีน 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนประเภทไม่หมุนเวยีนในระหวา่งงวดมีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2553 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 30,210 
โอนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 307,991 
การลงทุนเพิ่ม 34,371 
จาํหน่ายเงินลงทุน (12,465) 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (23,095) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 337,012 

 
บริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวบางส่วนไปในระหวา่งงวดโดยมีขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 2.77 ลา้นบาท 
 
เงินลงทุนระยะยาวประกอบดว้ย 
 
บริษทั แคลฟิอร์เนีย ว้าว เอก็ซ์พเีรียนซ์ จํากดั (มหาชน) 
 
เงินลงทุนใน บริษทั แคลิฟอร์เนีย วา้ว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จาํกัด (มหาชน) (“CAWOW”) แสดงถึงเงินลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 19.9 ของ 
ทุนจดทะเบียนในบริษทัดงักล่าวซ่ึงบริษทัไม่ไดค้วบคุมและไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการดาํเนินงาน บริษทัไดจ้ดัประเภท 
เงินลงทุนใน CAWOW เป็นเงินลงทุนเผือ่ขาย  
 
บริษทั พวีอีาร์ จํากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 บริษทัไดซ้ื้อหุน้ในบริษทั พีวอีาร์ จาํกดั (“PVR”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ในประเทศอินเดียจาํนวน 2,557,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 165 รูปี หรือ 120.45 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.09 เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 
307,990,650 บาท เม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  PVR อยู่ในระหว่างการจดทะเบียนเพ่ิมทุน บริษทัจึงบนัทึกค่าหุ้นท่ีชาํระแลว้ 
เป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ ในระหวา่งไตรมาสท่ีหน่ึง การจดทะเบียนไดด้าํเนินการเสร็จส้ิน บริษทัจึงไดบ้นัทึกเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย
และบนัทึกผลจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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9 ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

ลูกหน้ีการคา้     
   - บุคคลภายนอก 628,649 732,898 63,551 62,910 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 22) 17,420 28,799 195,304 311,771 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกเกบ็     
   - บุคคลภายนอก 130,136 84,788 - - 

รวม 776,205 846,485 258,855 374,681 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (48,623) (52,755) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 727,582 793,730 258,855 374,681 

 
ลูกหน้ีการคา้ขา้งตน้สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 130,136 84,788 - - 
ลูกหน้ีการคา้      
   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 361,038 530,932 89,803 82,405 
   คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 96,090 102,787 61,325 66,449 
   3 - 6 เดือน 47,089 21,365 56,381 21,504 
   เกินกวา่ 6 เดือน 141,852 106,613 51,346 204,323 

รวม 776,205 846,485 258,855 374,681 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (48,623) (52,755) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 727,582 793,730 258,855 374,681 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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10 สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

อาหารและเคร่ืองด่ืม  30,328 30,101 18,089 15,651 
แผน่วซีีดีและดีวดีี - สุทธิจากค่าเผือ่ 72,876 61,661 - - 
วสัดุส้ินเปลือง  9,455 21,871 1,074 8,262 

พื้นท่ีรอการโอนสิทธิ 18,188 56,587 - - 

 130,847 170,220 19,163 23,913 

สินคา้ระหวา่งทาง 9,021 7,790 - - 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 139,868 178,010 19,163 23,913 

 
กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยัในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 เป็นจาํนวน  
3.43 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : กลุ่มบริษทัไดก้ลบัรายการผลขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยัเป็นจาํนวน 2.50 ลา้นบาท) 
 

11 ลูกหนีอ้ืน่ 
 
เม่ือวนัท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2552 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของบริษทั (“ผูข้าย”) ได้ตกลงในสัญญาซ้ือขายหน้ีกับบริษทัแห่งหน่ึง (“ผูซ้ื้อ”)  
ซ่ึงประกอบธุรกิจรับซ้ือลูกหน้ี โดยไดข้ายลูกหน้ีกลุ่มหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 208.35 ลา้นบาท ใหก้บับริษทัดงักล่าวในราคา 187.51 ลา้นบาท โดยจ่าย
ชาํระในวนัทาํสัญญาจาํนวน 50.51 ลา้นบาท จาํนวนท่ีเหลือแบ่งชาํระเป็นรายเดือนรวม 7 งวด งวดละ 20.00 ลา้นบาท และงวดสุดทา้ยจาํนวน  
17.00 ลา้นบาท ซ่ึงไดค้รบกาํหนดในวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยผูซ้ื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินท่ีไดจ่้ายใหแ้ก่ผูข้ายแลว้ไม่วา่กรณีใดกต็าม 
 

12 ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ทีด่นิ อาคาร สินทรัพย์ ทีด่นิ อาคาร สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์, สุทธิ ไม่มตีัวตน, สุทธิ และอุปกรณ์, สุทธิ ไม่มตีัวตน, สุทธิ 
     

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553     
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 5,709,251 500,693 2,227,750 11,803 
ซ้ือสินทรัพย ์ 321,566 303,968 319,831 21,064 
ลดลงจากการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย (26,894) - - - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (5,687) - (45,201) - 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (89,744) (2,251) - - 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (453,165) (406,247) (197,440) (3,387) 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - (4,614) - - 
กลบัรายการการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 30,299 - - - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 5,485,626 391,549 2,304,940 29,480 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

23 

 
 
12 ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ (ต่อ) 

 
รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีถือเป็นภาระผกูพนั ณ วนัท่ีในงบดุล แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 สกุลเงนิ พนั พนั พนั พนั 
      

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ บาท 35,199 113,340 16,053 39,241 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน บาท 13,724 79,067 13,724 24,913 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,387 3,688 - - 

รวม บาท 48,923 192,407 29,777 64,154 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,387 3,688 - - 

รวมเป็นเงินบาททั้งส้ิน  90,836 316,015 29,777 64,154 

 
ในระหว่างไตรมาสท่ีสอง บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศทาํให้สาขาแห่งหน่ึงของบริษทัย่อย 
แห่งนั้นตอ้งหยดุใหบ้ริการชัว่คราว ผลของการสาํรวจความเสียหายและสินไหมทดแทนจากผูรั้บประกนัภยัคาดวา่จะสรุปไดใ้นไตรมาสท่ีส่ี 
 

13 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

 หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิ 

 งบการเงนิรวม เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 661,456 206,766 

ค่าตดัจาํหน่าย (27,458) (7,104) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 633,998 199,662 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

ส่วนท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 35,351 36,817 9,473 9,473 

ส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงปี 598,647 624,639 190,189 197,293 

รวมค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 633,998 661,456 199,662 206,766 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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14 เงนิกู้ยมืระยะยาวและหุ้นกู้ 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

ส่วนทีห่มุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 24,782 56,800 15,497 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 329,826 1,693,011 149,826 1,217,486 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื     

   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 354,608 1,749,811 165,323 1,217,486 
     

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     
   ของเงินกูย้มืระยะยาว     
   -  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 495 752 - 395 

   -  เงินกูย้มืจากธนาคารและสถาบนัการเงิน 125,000 317,375 20,000 300,000 

รวมเงินกูย้มืส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

   ภายในหน่ึงปีของเงินกูย้มืระยะยาว 125,495 318,127 20,000 300,395 

     
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 34,349 22,047 20,018 19,960 

เงินกูย้มืจากธนาคารและสถาบนัการเงิน 183,125 150,000 80,000 150,000 

รวมเงินกูย้มืส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 217,474 172,047 100,018 169,960 
     

หุน้กู ้ 2,300,000 1,500,000 2,300,000 1,500,000 
     

รวมเงนิกู้ยมืและหุ้นกู้ 2,997,577 3,739,985 2,585,341 3,187,841 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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14 เงนิกู้ยมืระยะยาวและหุ้นกู้ (ต่อ) 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาว สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิ 
 งบการเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553   
ยอดคงเหลือตน้งวด 467,375 450,000 
จดัประเภทรายการใหม่ 258,125 - 
กูเ้พิ่ม 100,000 100,000 
ลดลงจากการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย (17,375) - 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (500,000) (450,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 308,125 100,000 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ถึงร้อยละ 5.85 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวมีท่ีดิน อาคาร สิทธิการเช่าและสัญญาเช่า
ดาํเนินงานเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 

หุ้นกู้ 
 หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิ 
 งบการเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553   
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,500,000 1,500,000 
การออกหุน้กู ้ 800,000 800,000 

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,300,000 2,300,000 
 

บริษทัไดอ้อกหุน้กูใ้นสกุลเงินบาทประเภทจ่ายคืนเงินตน้เม่ือครบกาํหนด (Straight Bond) ไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิท่ีมูลค่าตราไว ้
1,000 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   หุ้นกู้ อตัราดอกเบีย้คงที ่
อายุหุ้นกู้ วนัทีอ่อก วนัครบกาํหนด ล้านบาท ร้อยละต่อปี 

     

3 ปี วนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552 วนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 1,500 4.80 
3 ปี วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2553 วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 800 3.35 

 

ดอกเบ้ียมีกาํหนดการจ่ายทุกไตรมาสและทุกหกเดือน บริษทัตอ้งดาํรงไวซ่ึ้งอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวใ้น
หนงัสือช้ีชวน 
 

บริษทันาํเงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายหุน้กูไ้ปชาํระหน้ีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ใชใ้นการดาํเนินงานและขยายธุรกิจของบริษทั 
 

วงเงนิกู้ยมื 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินซ่ึงยงัมิไดใ้ชเ้ป็นจาํนวน 2,247.09 ลา้นบาท และ
จาํนวน 1,984.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่ส้ินสุดอายภุายใน 3 ปี และจะมีการทบทวนตามวาระ วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่มีไวใ้ช้
สาํหรับการสร้างโรงภาพยนตร์และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : 1,109.10 ลา้นบาท และจาํนวน 929.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 

15 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
  ทุนทีอ่อกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 

 จํานวนหุ้น จํานวน  ส่วนเกนิ 
 จดทะเบียน หุ้นสามญั หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น 
 พนัหุ้น พนัหุ้น พนับาท พนับาท 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553     
ณ วนัตน้งวด 906,000 881,897 881,897 3,839,674 

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

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํนวน 906 ลา้นหุน้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : 906 ลา้นหุน้) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 1 บาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : 1 บาทต่อหุ้น) 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 บริษทัไดซ้ื้อคืนหุ้นสามญัจาํนวน 40.91 ลา้นหุ้น ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจ่ายเงินเพื่อซ้ือคืนหุ้นเป็น 
จาํนวนเงิน 267.92 ลา้นบาท และไดแ้สดงเป็นรายการหกัจากส่วนของผูถ้ือหุ้น หุ้นทั้งหมดที่ซ้ือคืนถือไวเ้พื่อรอการจาํหน่ายอีกคร้ังหน่ึง 
ในเวลาต่อไป บริษทัไดก้นักาํไรสะสมไวเ้ป็นสาํรองเพ่ือหุน้ทุนซ้ือคืนจาํนวน 267.92 ลา้นบาท ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 66/1 (2) ของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสาํรองเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดซ้ื้อหุ้นคืน 

 
16 ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

 
บริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย (ESOP) โดยเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
จดทะเบียนและไม่สามารถโอนให้บุคคลอ่ืนได ้ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายไุม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน พ.ศ. 2553 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิสูงกวา่ราคาตลาดของหุน้ 
 

17 เงนิปันผล 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของ
งวดเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 จาํนวน 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 168.20 ล้านบาท โดยจ่ายให้กับ 
หุน้ทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2553 
 
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2553 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงานในงวดเดือน
มกราคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 จาํนวน 0.35 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 294.34 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนหุน้ ณ วนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2553 และไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
 
เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2552 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทั ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของ
งวดเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 จาํนวน 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 215.87 ลา้นบาท โดยจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น 
ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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18 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 
ก) หนังสือคํา้ประกนัจากธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดติ  
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการคํ้าประกนัโดยธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดิตให้กบับุคคลภายนอก
จาํนวน 197.02 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : 205.73 ลา้นบาท) 

 
ข) การคํา้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดค้ ํ้ าประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคารให้แก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 779.50 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : 635.74 ลา้นบาท) 

 
ค) ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณกีลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 
 

บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวกบับุคคลภายนอก เก่ียวกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีอาคารและสัญญาบริการ  
โดยมียอดรวมของจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าภายใตส้ญัญาท่ีไม่สามารถยกเลิกไดด้งัน้ี 

 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

ไม่เกิน 1 ปี 628 569 319 246 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,127 2,183 886 912 
เกินกวา่ 5 ปี 5,042 5,417 1,554 1,709 

 7,797 8,169 2,759 2,867 

 
นอกจากจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าพื้นท่ีอาคารและสัญญาบริการ ซ่ึงคิดตามเกณฑ์
การแบ่งรายไดใ้หก้บัผูใ้หเ้ช่า  
 

ง) ภาระผูกพนัในการผลติภาพยนตร์ 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการชาํระเงินแก่ผูก้าํกบัภาพยนตร์เป็นจาํนวนเงิน 7.80 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2552 : 11.59 ลา้นบาท) 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

 

การกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้ห้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่  30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
      
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  623,178 225,671 372,569 556,315 
รายการปรับปรุง      

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  12, 13 886,870 893,603 207,931 206,664 
หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 6 12,963 22,945 - - 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 6 3,435 - - - 
ขาดทุนจากค่าเผื่อดอกเบ้ียคา้งรับ  183 - - - 
ขาดทุนจากสินคา้รับคืน 6 9,334 209 - - 
กลบัรายการค่าเผื่อเงินมดัจาํ  - (300) - - 
ขาดทุนจากการขายลดลกูหน้ีการคา้  - 20,835 - - 
กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 20 - - (18,000) (100) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์       
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ (กลบัรายการ) 12 (25,685) 28,202 - - 
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์  (1,282) (249) (1,563) 524 
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า  42,762 - - - 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  7,143 8,658 - 4,968 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงินมดัจาํ  60 - - - 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 20 (19,707) (81,423) (18,203) (299,491) 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 8 (1,064) (2,164) (1,064) (2,164) 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว 8 2,773 - 2,773 - 
รับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์หก้บักองทุนรวม  - (7,663) - - 
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 20 (99,427) (35,756) - - 
ค่าเผื่อหน้ีสินจากการรับรู้ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย (กลบัรายการ) 20 - - (49,257) (55,154) 
รายไดเ้งินปันผลรับ  (1,605) - (92,625) (87,612) 
ดอกเบ้ียรับ  (7,952) (5,932) (66,503) (75,271) 
ตน้ทุนทางการเงิน  105,699 92,980 85,880 99,778 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงานและหน้ีสินดาํเนินงาน      
-  ลูกหน้ีการคา้  68,091 550,814 115,826 27,040 
-  ลูกหน้ีอ่ืน  77,000 - - - 
-  ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  7,819 (1,415) 130,504 199,338 
-  สินคา้คงเหลือ  34,472 6,048 4,750 (9,752) 
-  ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต  11,154 (47,726) - - 
-  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  86,257 (163,247) 22,635 (3,081) 
-  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน  (10,134) - - - 
-  ลูกหน้ีตามสัญญาระยะยาว  (66,427) - (60,023) - 
-  ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้  - (1,310) - (1,310) 
-  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  16,630 83,117 (3,239) (1,128) 
-  เจา้หน้ีการคา้  (79,715) (301,632) 220,512 (54,539) 
-  เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (3,623) (48,165) (56,557) 188,691 
-  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (359,362) (264,868) (112,015) (71,233) 
-  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  (19,586) 4,393 (235) 1,941 
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หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

29 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน  1,300,254 975,625 684,096 624,424 

 
20 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า 

 
20.1 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

 งบการเงนิ 
 เฉพาะบริษทั 

 พนับาท 
  

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
  

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553   
ราคาสุทธิตามบญัชีตน้งวด  1,860,640 
เงินลงทุนเพิ่ม 2,000 
จาํหน่ายเงินลงทุน (2,000) 

กลบัรายการจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 18,000 

ราคาสุทธิตามบญัชีปลายงวด 1,878,640 

 
บริษทั ว ีสลมิ แอนด์ บวิตี ้สปา จํากดั 
 
การซ้ือเงนิลงทุน 
 
เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2553 บริษทัได้ลงทุนในบริษทั วี สลิม แอนด์ บิวต้ี สปา จาํกัด (“VIE SPA”) ซ่ึงประกอบธุรกิจสปา 
เป็นจาํนวนเงิน 1,999,970 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 
 
การจําหน่ายเงนิลงทุน 
 
เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2553 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนใน VIE SPA จาํนวน 199,997 หุน้ ในราคา 2.0 ลา้นบาท ใหก้บับุคคลภายนอก  
 
บริษทั เอก็ซ์เซอร์เทนเม้นท์ จํากดั 
 
การจําหน่ายเงนิลงทุน 
 
เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ตกลงขายหุ้นทั้งหมดท่ีบริษทัย่อยถืออยู่จาํนวน 3,599,995 หุ้น ในบริษทั  
เอ็กซ์เซอร์เทนเมนท์ จาํกัด (“EXER”) ในราคา 500,000 บาท ให้กับบุคคลภายนอก เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 EXER  
มีผลขาดทุนเกินทุน กลุ่มบริษทัจึงรับรู้กาํไรจากการขายเงินลงทุนสุทธิจาํนวน 14.30 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับงวด 
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 
 
สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษทั บริษทักลบัรายการสํารองหน้ีสินจากการขาดทุนและค่าเผื่อการดอ้ยค่าในเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 
49.26 ลา้นบาท และ 18.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยรับรู้ภายใต ้“กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน” ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553  
 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
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สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

30 

 
 
20 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
20.2 การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 

 หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิ 

 งบการเงนิรวม เฉพาะบริษทั 
   

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม   
   

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,471,947 1,328,077 
เงินลงทุนเพิ่ม 11,648 11,648 
จาํหน่ายเงินลงทุน (41,414) (28,316) 
เงินปันผลรับ (89,416) - 

ส่วนแบ่งกาํไร 94,097 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 1,446,862 1,311,409 

 
บริษทั สยามฟิวเจอร์ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (“SF”) 
 
การลงทุนเพิม่ในบริษทัร่วม 

 
ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในหุน้สามญัของ SF จาํนวน 3.35 ลา้นหุน้ รวมเป็น
จาํนวนเงิน 11.65 ลา้นบาท การซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มเติมคร้ังน้ีทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นเปล่ียนแปลงจากเดิมในอตัราร้อยละ 22.70 เป็น 
ร้อยละ 22.94 
 
การจําหน่ายเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 
บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 14.37 ลา้นหุ้น ในบริษทั SF ไปในราคา 46.52 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นจาํนวน 5.10 ลา้นบาท และ 18.20 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั 
 
กลุ่มบริษทัมีกาํไรในรายการระหว่างกนัท่ีเกิดจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์ห้กบักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งจะรับรู้ใน 
งบกาํไรขาดทุนรวมดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่าอาคารท่ีจาํหน่ายไป ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 
กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรในรายการระหวา่งกนัดงักล่าวเป็นรายไดจ้าํนวน 10.51 ลา้นบาท 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 เงินลงทุนในบริษทัร่วมรวมค่าความนิยมสุทธิในงบการเงินรวมท่ีมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 44.12 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : 44.12 ลา้นบาท)  



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

 
20.3 การเปลีย่นแปลงของส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า 

 หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิ 

 งบการเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า   
   

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553   
ราคาสุทธิตามบญัชีตน้งวด 46,148 45,520 
เงินลงทุนเพิ่ม 10,000 10,000 

ส่วนแบ่งกาํไร 5,330 - 

ราคาสุทธิตามบญัชีปลายงวด 61,478 55,520 

 
การซ้ือเงนิลงทุน  
 
บริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติง้ จํากดั 
 
เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2553 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสต้ิง จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจเคเบ้ิลทีวี เป็นจาํนวนเงิน 
9,999,980 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียน 
 
 



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

 
20.4 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า มดีงันี ้
 

  ลกัษณะ สัดส่วนความ 
บริษทัย่อย ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ์ เป็นเจ้าของ 

    

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วสิ จาํกดั ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั เชียงใหม่ ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท ์จาํกดั ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั รัชโยธิน ซีนีม่า จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั รัชโยธิน เรียลต้ี จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั ใหบ้ริการดา้นโบวล์ล่ิง ถือหุน้โดยตรง 99.99 
    และคาราโอเกะและการบนัเทิง   
บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั ใหบ้ริการโฆษณาและบริการใหค้าํปรึกษาธุรกิจ ถือหุน้โดยตรง 99.93 
บริษทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.93 
บริษทั อุดร ไฟวส์ตาร์ ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั สยามซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  
   (“EGV”) 

ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 
ถือหุน้ทางออ้ม 

60.36 
39.61 

บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณาและจดัจาํหน่าย ถือหุน้โดยตรง 65.93 
   จาํกดั (มหาชน) (“MPIC”)    ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์   
    

บริษทัย่อยภายใต้ EGV    
บริษทั เอน็เตอร์เทน โกลเดน้ท ์วลิเลจ ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และการโฆษณา ถือหุน้ทางออ้ม 99.96 
   เอก็ซิบิชัน่ จาํกดั     
บริษทั อีจีว ีเอก็ซิบิชัน่ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และ ถือหุน้ทางออ้ม 99.96 
     การโฆษณารวมทั้งใหบ้ริการเช่าพื้นท่ี   
บริษทั อีจีว ีไฟวส์ตาร์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และการโฆษณา ถือหุน้ทางออ้ม 99.96 
    

บริษทัย่อยภายใต้ MPIC    
บริษทั ทีว ีฟอรัม จาํกดั ส่ือและโฆษณาทางโทรทศัน์ ถือหุน้ทางออ้ม 65.92 
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส จาํกดั จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์เพือ่ฉายใน 

   โรงภาพยนตร์ เพือ่จดัทาํวซีิดีและดีวดีี และ 
   เพื่อถ่ายทอดทางโทรทศัน์ 

ถือหุน้ทางออ้ม 65.92 

บริษทั เอม็วดีี จาํกดั (“MVD”) จาํหน่ายแผน่ วซีีดี ดีวดีี และลิขสิทธ์ิ 
   ภาพยนตร์ 

ถือหุน้ทางออ้ม 65.92 

บริษทั เอม็ เทอร์ต้ีไนน์ จาํกดั* ผลิตภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 65.92 
    

บริษทัย่อยภายใต้ MVD    
บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล ์จาํกดั จาํหน่ายเทป ซีดี วดีีโอเทป วซีีดี ดีวดีี ถือหุน้ทางออ้ม 65.53 
    

 

* ในปี พ.ศ. 2552 เป็นบริษทัยอ่ยภายใต ้MVD 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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20 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
20.4 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า มดีงันี ้(ต่อ) 

 
  ลกัษณะ สัดส่วนความ 

บริษทัร่วม ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ์ เป็นเจ้าของ 
    

บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารและใหบ้ริการ ถือหุน้โดยตรง 22.94 
   จาํกดั (มหาชน) (“SF”)    ดา้นสาธารณูปโภค   
    

บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารและใหบ้ริการ ถือหุน้โดยตรง 50.00 
    ดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้ทางออ้ม 11.47 
  ผา่น SF  
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์    
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 

ใหเ้ช่าพื้นท่ีและใหบ้ริการ 
   ดา้นสาธารณูปโภค 

ถือหุน้โดยตรง 33.00 

    

บริษทั ไทยทิคเกต็เมเจอร์ จาํกดั เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายตัว๋ 
   บตัรเขา้ชมการแสดง 

ถือหุน้โดยตรง 40.00 

    
  ลกัษณะ สัดส่วนความ 

กจิการร่วมค้า ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ์ เป็นเจ้าของ 
    

บริษทั พีวอีาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 
   (“PVR blu-O”) 

ใหบ้ริการโบวล์ล่ิง คาราโอเกะ 
   และการบนัเทิง 

ถือหุน้โดยตรง 49.00 

บริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสต้ิง จาํกดั* ใหบ้ริการเคเบ้ิลทีว ี ถือหุน้โดยตรง 49.99 
 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ยกเวน้ PVR blu-O ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศอินเดีย เงินลงทุน
ทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุน้สามญัและหน่วยลงทุนในกรณีของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
 
* บริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ 

 
21 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2553 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 100,444 
จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 21,838 

ส่วนแบ่งกาํไร 5,915 

ยอดคงเหลือปลายงวด 128,197 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

34 

 
 
22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีสาํคญั เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 20 
 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนเป็นบริษทัของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดงันั้นจึงถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี : 

 
ก) การขายสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

รายได้ค่าบริหารจัดการ     
บริษทัยอ่ย - - - 6,300 
บริษทัร่วม - 608 - 608 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ 6,500 6,418 6,500 6,418 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,650 1,200 1,650 1,200 

 8,150 8,226 8,150 14,526 
     

รายได้ค่าโฆษณา      
บริษทัยอ่ย - - 46,906 35,580 
     

ดอกเบีย้รับ     
บริษทัยอ่ย - - 18,335 17,425 
บริษทัร่วม 35 235 35 235 

 35 235 18,370 17,660 
     

รายได้ค่าสนับสนุนธุรกจิ     
บริษทัยอ่ย - - 90 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,000 - - 

 - 1,000 90 - 
     

รายได้ค่าเช่าพืน้ทีแ่ละบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 671 596 
บริษทัร่วม - 9,799 - 2,376 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ 6,525 6,597 71 59 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,093 1,582 1,610 351 

 17,618 17,978 2,352 3,382 
     

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ก) การขายสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

เงนิปันผลรับ     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ - - 17,078 17,457 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,605 - 1,605 - 

 1,605 - 18,683 17,457 
     

รายได้อืน่     
บริษทัยอ่ย - - 1,457 549 
บริษทัร่วม - 1,421 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,687 35 4 4 

 1,687 1,456 1,461 553 
     

ขายอุปกรณ์     
บริษทัยอ่ย - - 30,803 695 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

รายได้ค่าบริหารจัดการ     
บริษทัยอ่ย - - - 30,900 
บริษทัร่วม - 5,133 - 5,133 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ 19,494 18,796 19,494 18,796 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,950 3,600 4,950 3,600 

 24,444 27,529 24,444 58,429 
     

รายได้ค่าโฆษณา      
บริษทัยอ่ย - - 118,987 106,740 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 10,000 - - 

 - 10,000 118,987 106,740 
     

ดอกเบีย้รับ     
บริษทัยอ่ย - - 60,757 70,653 
บริษทัร่วม 385 1,450 385 1,450 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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 385 1,450 61,142 72,103 

 
22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ก) การขายสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

รายได้ค่าสนับสนุนธุรกจิ     
บริษทัยอ่ย - - 476 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,000 - - 

 - 1,000 476 - 

     

รายได้ค่าเช่าพืน้ทีแ่ละบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 2,014 1,065 
บริษทัร่วม - 31,182 - 9,023 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ 17,909 17,855 176 172 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,152 4,534 6,371 853 

 50,061 53,571 8,561 11,113 

     
เงนิปันผลรับ     
บริษทัยอ่ย - - - 32,000 
บริษทัร่วม - - 37,044 4,000 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ - - 52,371 51,612 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,605 - 1,605 - 

 1,605 - 91,020 87,612 

     
รายได้อืน่     
บริษทัยอ่ย - - 2,530 5,453 
บริษทัร่วม 15 4,290 - 28 
กิจการร่วมคา้ - 2,295 - 4,500 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,989 114 11 21 

 4,004 6,699 2,541 10,002 

     
ขายอุปกรณ์     
บริษทัยอ่ย - - 40,671 695 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ข) การซ้ือสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 

ค่าเช่าพืน้ทีแ่ละค่าบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 13,030 7,470 
บริษทัร่วม 11,313 10,121 8,025 6,468 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 33,110 29,829 25,708 22,818 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,623 9,389 11,339 8,093 

 57,046 49,339 58,102 44,849 
     

ค่าเช่าอุปกรณ์     
บริษทัยอ่ย - - - 600 
บริษทัร่วม 872 860 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,400 5,400 5,400 5,400 

 6,272 6,260 5,400 6,000 
     

ดอกเบีย้จ่าย     
บริษทัยอ่ย - - 720 6,062 
บริษทัร่วม 237 234 237 234 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 158 156 158 156 

 395 390 1,115 6,452 
     

ค่าบริการทีป่รึกษา     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,850 6,450 5,850 6,450 
     

ค่าสนับสนุนธุรกจิ     
บริษทัร่วม 221 892 - - 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 252 300 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 127 - - 

 473 1,319 - - 
     

ค่าต้นทุนโฆษณา     
บริษทัร่วม 2,267 832 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 127 5,401 - - 

 2,394 6,233 - - 
     

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
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22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ข) การซ้ือสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 

ค่าต้นทุนสายภาพยนตร์     
บริษทัยอ่ย - - 19,185 25,891 

 - - 19,185 25,891 
     

ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ      
บริษทัยอ่ย - - 2,983 1,334 
บริษทัร่วม 1,195 843 1,131 591 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 637 654 301 342 

 1,832 1,497 4,415 2,267 
     

ซ้ืออุปกรณ์     
บริษทัยอ่ย - - 40,100 - 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

ค่าเช่าพืน้ทีแ่ละค่าบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 36,156 20,347 
บริษทัร่วม 30,857 29,500 21,014 19,098 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 92,383 87,312 71,051 66,880 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,668 27,950 33,822 24,022 

 160,908 144,762 162,043 130,347 
     

ค่าเช่าอุปกรณ์     
บริษทัยอ่ย - - 400 1,800 
บริษทัร่วม 2,182 2,123 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,200 16,200 16,200 16,200 

 18,382 18,323 16,600 18,000 
     

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

ข) การซ้ือสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

ดอกเบีย้จ่าย     
บริษทัยอ่ย - - 2,085 19,591 
บริษทัร่วม 706 697 706 697 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 471 464 471 464 

 1,177 1,161 3,262 20,752 
     

ค่าบริการทีป่รึกษา     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,750 19,150 18,750 19,150 
     

ค่าสนับสนุนธุรกจิ     
บริษทัร่วม 541 998 - - 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 612 850 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 127 - - 

 1,153 1,975 - - 
     

ค่าต้นทุนโฆษณา     
บริษทัร่วม 5,626 832 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,630 5,401 - - 

 7,256 6,233 - - 
     

ค่าต้นทุนสายภาพยนตร์     
บริษทัยอ่ย - - 70,165 25,891 
บริษทัร่วม - 94 - 94 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 14,603 - 9,989 

 - 14,697 70,165 35,974 
     

ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ      
บริษทัยอ่ย - - 45,641 33,997 
บริษทัร่วม 3,224 1,532 2,766 1,252 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,098 2,028 1,184 1,049 

 5,322 3,560 49,591 36,298 
     

ซ้ืออุปกรณ์     
บริษทัยอ่ย - - 75,713 - 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 

40 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 ค่าเช่าและค่าจดัการบริหารท่ีเรียกเก็บระหว่างบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดมี้ 
การเปล่ียนแปลงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

 
22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ค) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

ลูกหนีก้ารค้า     
   (รวมอยูใ่น “ลูกหน้ีการคา้”)     
บริษทัยอ่ย - - 191,490 303,343 
บริษทัร่วม 2,758 2,964 66 272 
กิจการร่วมคา้ - - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,662 25,835 3,748 8,156 

 17,420 28,799 195,304 311,771 
     

ลูกหนีบุ้คคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 390,661 467,896 
บริษทัร่วม 19,073 19,381 3,139 3,444 
กิจการร่วมคา้ 3,168 6,603 3,168 6,603 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,161 18,025 16,161 18,018 

 38,402 44,009 413,129 495,961 
     

เงนิปันผลค้างรับ     
   (รวมอยูใ่น “ลูกหน้ีบุคคล     
      หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั”)     
บริษทัยอ่ย - - - 40,000 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,605 - 1,605 - 

 1,605 - 1,605 40,000 

รวม 40,007 44,009 414,734 535,961 
     

เงนิมดัจํา (รวมอยูใ่น “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
บริษทัร่วม 7,155 7,386 2,076 2,076 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,384 11,184 9,384 11,184 

 16,539 18,570 11,460 13,260 
     

เจ้าหนีก้ารค้า (รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีการคา้”)     
บริษทัยอ่ย - - 200,505 68,352 
บริษทัร่วม - 1,420 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 7,056 - - 

 - 8,476 200,505 68,352 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ค) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ (ต่อ) 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

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

เจ้าหนีอ้ืน่     
   (รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีบุคคล     
      หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั”)     
บริษทัยอ่ย - - 15,937 80,991 
บริษทัร่วม 8,417 19,423 6,778 13,111 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,495 3,701 490 2,510 
กรรมการ 1,622 3,669 1,275 3,669 

 12,534 26,793 24,480 100,281 
     

เงนิรับล่วงหน้าจากการให้เช่าทีด่นิ     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
บริษทัร่วม 31,506 32,292 - - 
     

เงนิมดัจํารับ     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
บริษทัร่วม 120,003 120,003 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,306 4,970 - - 

 124,309 124,973 - - 
     

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ     
   (รวมอยูใ่น “เงินกูย้มืระยะยาวจาก     
   สถาบนัการเงิน”)     
บริษทัร่วม 11,930 11,797 11,930 11,797 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,953 7,865 7,953 7,865 

 19,883 19,662 19,883 19,662 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ง) เงนิให้กู้ยมืแก่บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  หน่วย : พนับาท 

    งบการเงนิ 

   งบการเงนิรวม เฉพาะบริษัท 
     

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553     

บริษทัย่อย บริษทัร่วมและพนักงาน     
ยอดคงเหลือตน้งวด   25,657 2,051,490 
เงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวด   3,550 449,454 
รับคืนเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวด   (14,990) (776,455) 

ยอดคงเหลือปลายงวด   14,217 1,724,489 

 

เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 4.00 ถึงร้อยละ 7.25 ต่อปี และไม่มีกาํหนดชาํระคืน 
 

จ) เงนิกู้ยมืระยะยาวจากบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
    หน่วย : พนับาท 

    งบการเงนิ 
    เฉพาะบริษัท 
     

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553     
ยอดคงเหลือตน้งวด    58,149 
เงินกูย้มืในระหวา่งงวด    110,500 
จ่ายคืนเงินกูย้มืในระหวา่งงวด    (97,838) 

ยอดคงเหลือปลายงวด    70,811 
 

เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี และไม่มีกาํหนดชาํระคืน 
 

23 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 
 

ก) การลงทุนในบริษทั พวีอีาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (“PVR blu-O”) 
 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2553 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 
2.45 ล้านหุ้น ใน PVR blu-O ตามสัดส่วนท่ีบริษทัมีสิทธิ ในมูลค่าหุ้นละ 10 รูปี เป็นจาํนวนเงิน 24.50 ล้านรูปี ณ วนัท่ี 30 กันยายน  
พ.ศ. 2553 บริษทัอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการ 
 

ข) การเพิม่ทุนของบริษทั รัชโยธิน อเวนิว จํากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2553 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเขา้ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 
22.00 ลา้นหุน้ ในบริษทั รัชโยธิน อเวนิว จาํกดั เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนเดิมท่ีร้อยละ 50 เป็นจาํนวนเงินลงทุนทั้งส้ิน 220.00 ลา้นบาท 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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โดยกาํหนดชาํระเงินค่าหุ้นส่วนแรกในวนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นจาํนวนเงิน 55.00 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนวนัท่ี
บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จาํกดั จะทาํการจาํหน่ายสินทรัพยแ์ละใหเ้ช่าสินทรัพยแ์ก่กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยเ์มเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
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