
Draft 

ไดรับพิจารณาเห็นชอบดวย โดย...........................วันที่ ........................ 

รายงานของผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 
 
เสนอตอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
 
   ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 งบกําไร
ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกันของแตละปของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ  กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท เมเจอร 
ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน            
งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของ
ขาพเจา ขาพเจามิไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทรวม         
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ไดรวมเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2548 และ 2547  จํานวน 195.31 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 2.64 ของสินทรัพยรวม) และ 174.75 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 
2.62 ของสินทรพัยรวม) ตามลําดับ และสวนแบงกําไร(ขาดทุน)ของบริษัทรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 
2547 จํานวน 20.56 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 3.84 ของกําไรสุทธิรวม) และจํานวน (5.70) ลานบาท (คิดเปนรอยละ 1.19  
ของขาดทุนสุทธิรวม) ตามลําดับ นอกจากนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2547 ยังไดรวมสวนแบงกําไรของบริษัท สยามฟวเจอร  ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) จํานวน 46.06  ลานบาท ซึ่งขาพเจา
ไมไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทรวม งบการเงินของ   
บริษัทรวมดังกลาวตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น โดยขาพเจาไดรับรายงานของผูสอบบัญชีนั้น และความเห็นของขาพเจา
ในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการตางๆ ของบริษัทรวมดังกลาวถือตามรายงานของผูสอบบัญชีอื่นนั้น 
 
     ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับ
รายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง  
รายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการ
แสดงความเห็นของขาพเจา 
 
 
 
 
 
 
 
 



Draft 

ไดรับพิจารณาเห็นชอบดวย โดย...........................วันที่ ........................ 

 
 
   ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท    
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท เมเจอร               
ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)           
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
   

  
 

บริษัท เอส.เค.แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด 
 
 

(นายสมชาย  คุรุจติโกศล) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3277 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่  20  กุมภาพันธ 2549 



3 Draft

2548 2547 2548 2547

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 323,281,424.55      320,847,645.76     146,419,414.78     109,066,175.33      
เงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ  8) 1,030,290.42          1,235,980.15         -                        172,430.94             

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ  9) 207,579,918.36      151,025,973.18     23,928,865.32       21,208,060.10        

ลูกหนี้การคา-คาโฆษณา-สุทธิ (หมายเหตุ 6.2,10) 225,117,521.32      225,618,728.40     32,689,659.00       5,243,000.00          
สินคาคงเหลือ-สุทธิ (หมายเหตุ  11) 91,568,124.87        70,828,973.33       8,811,567.71         9,908,934.12          
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้อ่ืน-บริษัทยอย (หมายเหตุ 6.2) -                         -                        312,986,869.39     149,612,538.21      

ดอกเบี้ยคางรับ-บริษัทยอยและบริษัทที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุ 6.2) 50,413.43               30,016.85              24,332,298.01       1,428,439.40          
ลูกหนี้กรมสรรพากร 51,654,102.55        35,202,303.90       -                        4,591,352.88          
เงินมัดจําจายลวงหนาคาหุน (หมายเหตุ 12) -                         65,000,000.00       -                        65,000,000.00        

ภาษีซ้ือยังไมถึงกําหนด 65,192,787.89        43,248,572.86       12,962,892.18       15,947,957.95        

ลูกหนี้อ่ืน-คาสงเสริมการขาย 13,935,196.84        18,952,813.70       7,729,196.84         18,952,813.70        

เงินคํ้าประกันการกูยืม (หมายเหตุ  13) -                         11,760,750.00       -                        -                         
อ่ืน ๆ (หมายเหตุ  14) 125,492,777.68      70,994,372.41       16,804,069.64       21,500,763.97        

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,104,902,557.91   1,014,746,130.54  586,664,832.87     422,632,466.60      
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ  15) -                         -                        2,024,657,576.84  1,821,925,804.81   
เงินลงทุนในบริษัทรวม (หมายเหตุ  16) 467,029,953.06      455,629,052.25     466,882,222.34     454,301,816.77      
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุ 6.2) 2,350,000.00          2,950,000.00         1,110,574,309.18  261,935,641.56      
เงินใหกูยืมแกพนักงาน 8,117,739.38          8,247,581.70         5,362,377.86         4,456,080.68          

อาคารและอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  17) 4,589,136,993.58   4,245,332,558.28  1,407,019,911.17  1,366,117,361.65   
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้คาสิทธิการเชาและบริการ 7,105,600.00          5,000,000.00         -                        -                         
เงินประกันสัญญาเชาและบริการ (หมายเหตุ  18) 80,465,949.70        65,443,720.82       43,768,562.91       37,660,138.32        
เงินจายลวงหนาคาสิทธิการเชาจายแทนบริษัทยอย (หมายเหตุ  19) -                         200,000,000.00     -                        200,000,000.00      
สิทธิการเชาพ้ืนที่อาคารรอตัดบัญชี (หมายเหตุ  20) 529,850,959.59      227,558,525.98     86,270,097.82       63,796,610.15        
สิทธิการเชาที่ดินรอตัดบัญชี (หมายเหตุ  21) 59,668,827.03        62,537,345.55       -                        -                         

คาลิขสิทธิภาพยนตรรอตัดบัญชี-สุทธิ (หมายเหตุ  22) 339,328,096.83      133,458,658.22     -                        -                         
สินทรัพยไมใชดําเนินงาน-สุทธิ (หมายเหตุ  23) 1.00                        1.00                      1.00                      1.00                        
คาความนิยมรอตัดบัญชี - สุทธิ (หมายเหตุ  24) 167,082,640.10      193,281,097.74     -                        -                         
คาความนิยมติดลบรอตัดบัญชี - สุทธิ (หมายเหตุ  25) (3,620,198.61)         (3,960,959.41)        -                        -                         
อ่ืน ๆ 42,537,758.89        51,220,361.26       1,168,726.72         5,189,213.24          

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 6,289,054,320.55   5,646,697,943.39  5,145,703,785.84  4,215,382,668.18   
รวมสินทรัพย 7,393,956,878.46   6,661,444,073.93  5,732,368,618.71  4,638,015,134.78   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ……………………….. คร้ังที่ …………………. เม่ือวันที่ ……………………..

ลงชื่อ …………………………… กรรมการ
(นางภารดี  พูลวรลักษณ)

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ลงชื่อ …………………………… กรรมการ
(นายธนกร ปุลิเวคินทร)

ไดรับพิจารณาเห็นชอบดวย โดย...........................................วันท่ี...................



4 Draft

2548 2547 2548 2547

บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ 26) 34,072,291.84        2,206,929.78         772,077.84            -                         

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 26,27) 778,000,000.00      1,173,067,447.73  570,000,000.00     400,000,000.00      

ตั๋วเงินจาย 11,797,173.13        14,486,791.53       6,259,681.86         13,882,828.34        

เจาหนี้การคา 613,544,985.79      364,914,642.18     174,965,046.52     132,817,874.21      

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น (หมายเหตุ 28) -                         29,009,850.00       -                        -                         

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (หมายเหตุ 29) 545,500,000.00      356,000,000.00     439,000,000.00     251,000,000.00      

สวนของหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชาํระ

ภายในหนึ่งป (หมายเหตุ 30) 43,178,239.45        41,337,382.59       42,249,595.87       40,317,952.53        

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
คาใชจายคางจาย 69,558,445.23        97,525,615.83       24,868,586.50       43,039,853.46        
คาลิขสิทธิ์คางจาย -                         16,050,000.00       -                        -                         

เจาหนี้อ่ืน 98,248,663.94        85,777,001.45       20,002,140.34       13,452,016.51        

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 127,951,755.23      46,304,021.36       64,936,353.13       14,838,225.97        

เจาหนี้คาทรัพยสินและคางานกอสราง 166,963,089.21      171,984,239.18     7,721,191.03         9,443,371.23          

รายไดรับลวงหนา 52,520,161.76        25,041,047.03       31,074,813.58       12,634,850.03        
อ่ืน ๆ 108,080,325.70      59,213,575.16       32,941,029.46       21,788,208.88        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,649,415,131.28   2,482,918,543.82  1,414,790,516.13  953,215,181.16      

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมจากบริษัทยอย (หมายเหตุ 6.2)                -                - 86,130,000.00       122,678,800.00      
เงินกูยืมระยะยาว (หมายเหตุ 26,29) 1,393,938,141.59   1,097,438,141.59  1,276,000,000.00  875,000,000.00      

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินประกันการเชา 63,212,715.55        50,730,267.85       16,139,292.55       11,595,156.00        
รายไดคาสิทธิการเชารอตัดบัญชี (หมายเหตุ  31) 196,144,315.51      195,853,445.28     -                        -                         
รายไดคาสิทธิการบริการรอตัดบัญชี (หมายเหตุ  32) 131,814,460.07      131,716,419.55     -                        -                         

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ (หมายเหตุ  30) 1,341,646.87          57,129,189.65       590,588.62            55,742,416.16        

รายไดรับลวงหนาคาสงเสริมการขาย (หมายเหตุ  33) 22,000,000.00        19,999,999.97       22,000,000.00       19,999,999.97        
อ่ืน ๆ 11,591,683.87        13,406,595.82       4,710,918.56         9,985,882.53          

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,820,042,963.46   1,566,274,059.71  1,405,570,799.73  1,095,002,254.66   

รวมหนี้สิน 4,469,458,094.74   4,049,192,603.53  2,820,361,315.86  2,048,217,435.82   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………… กรรมการ
(นายธนกร ปุลิเวคินทร)

ลงชื่อ …………………………… กรรมการ

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

(นางภารดี  พูลวรลักษณ)

ไดรับพิจารณาเห็นชอบดวย โดย...........................................วันท่ี...................



5 Draft

2548 2547 2548 2547

บาท บาท บาท บาท

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

     ทุนจดทะเบียน (หมายเหตุ  34)

หุนสามัญ 897,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 897,000,000.00      897,000,000.00     897,000,000.00     897,000,000.00      

     ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว

หุนสามัญ 709,322,633 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 709,322,633.00      709,322,633.00     709,322,633.00     709,322,633.00      

สวนเกินมูลคาหุน (หมายเหตุ 36) 1,840,199,567.10   1,840,199,567.10  1,840,199,567.10  1,840,199,567.10   

เงินรับคาหุนลวงหนา (หมายเหตุ 35) 16,250.92               -                        16,250.92              -                         

รายการกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดข้ึนจริง-เงินลงทุนชั่วคราวใน

หลักทรัพยเผื่อขายของบริษัทยอยและบริษัทรวม (0.94)                      598.88                   -                        -                         

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 37,38) 14,405,494.67        -                        14,405,494.67       -                         

ยังไมไดจัดสรร 348,063,357.16      40,275,498.86       348,063,357.16     40,275,498.86        

สวนของผูถือหุนสวนนอย 12,491,481.81 22,453,172.56       -                        -                         

รวมสวนของผูถือหุน 2,924,498,783.72   2,612,251,470.40  2,912,007,302.85  2,589,797,698.96   
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 7,393,956,878.46   6,661,444,073.93  5,732,368,618.71  4,638,015,134.78   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………… กรรมการ

(นายธนกร ปุลิเวคินทร)

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ลงชื่อ …………………………… กรรมการ

(นางภารดี  พูลวรลักษณ)

ไดรับพิจารณาเห็นชอบดวย โดย...........................................วันท่ี...................



3 Draft

2548 2547 2548 2547

บาท บาท บาท บาท

รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากธุรกิจโรงภาพยนตร 2,703,143,187.46  1,826,831,839.94   1,406,082,886.36   1,180,127,877.09  

รายไดจากธุรกิจโบวลล่ิงและคาราโอเกะ 467,608,849.39     297,696,368.79      145,467,007.05      225,113,712.65     

รายไดจากธุรกิจใหเชาและบริการ 304,547,621.15     290,468,217.44      43,555,009.44        47,469,444.81       

รายไดจากธุรกิจโฆษณา 586,667,845.09     296,102,614.76      141,791,870.00      58,966,297.20       

รายไดจากธุรกิจจําหนายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 502,902,346.01     47,398,328.49        -                          -                         

รายไดจากธุรกิจศูนยออกกําลังกาย 22,644,638.05       3,223,989.37          -                          -                         

รายไดอ่ืน

รายไดคาเงินสนับสนุนสงเสริมการขาย 99,422,541.62       64,063,643.30        64,149,807.09        53,194,686.56       

รายไดคาบริหารงาน 10,300,000.00       4,800,000.00          277,525,718.51      191,492,165.69     

คาความนิยมติดลบตัดบัญชี (หมายเหตุ  25) 340,760.80            340,760.80             -                          -                         

อ่ืน ๆ 91,243,453.58       42,585,758.91        62,228,629.61        25,912,125.94       

สวนแบงกําไรในบริษัทยอย -                        -                          121,833,454.64      107,829,035.45     

สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 42,998,994.41       38,229,929.33        44,178,499.17        38,055,445.38       

รวมรายได 4,831,820,237.56  2,911,741,451.13   2,306,812,881.87   1,928,160,790.77  

คาใชจายจากการดําเนินงาน

ตนทุนจากธุรกิจโรงภาพยนตร 2,009,059,005.42  1,355,498,284.95   1,083,789,635.02   911,465,303.10     

ตนทุนจากธุรกิจโบวลล่ิงและคาราโอเกะ 285,726,523.32     173,884,363.83      101,192,165.55      158,353,782.10     

ตนทุนจากธุรกิจใหเชาและบริการ 203,720,032.88     200,732,461.18      7,577,877.89          8,726,735.53         

ตนทุนจากธุรกิจโฆษณา 23,493,729.69       18,076,594.66        -                          -                       

ตนทุนจากธุรกิจจําหนายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 417,882,794.13     28,976,046.01        -                          -                       

ตนทุนจากธุรกิจศูนยออกกําลังกาย 23,660,528.64       5,766,644.09          -                          -                       

คาความนิยมตัดบัญชี (หมายเหตุ  24) 26,198,457.64       21,409,120.69        -                          -                         

คาใชจายในการขายและบริหาร 981,916,398.01     618,051,531.79      390,785,682.48      429,243,088.15     

คาตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ  39) 3,400,000.00         1,610,000.00          3,400,000.00          1,610,000.00         

รวมคาใชจาย 3,975,057,469.73  2,424,005,047.20   1,586,745,360.94   1,509,398,908.88  

กําไรกอนคาตัดจําหนายตนทุนซ้ือธุรกิจที่สูงกวามูลคายุติธรรม
   ของบริษัทยอย ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 856,762,767.83     487,736,403.93      720,067,520.93      418,761,881.89     
คาตัดจําหนายตนทุนซื้อธุรกิจที่สูงกวามูลคายุติธรรมของ
   บริษัทยอย (หมายเหตุ 3, 15.2) -                        (816,939,353.70)     -                          (816,939,353.70)    
กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 856,762,767.83     (329,202,949.77)     720,067,520.93      (398,177,471.81)    
ดอกเบี้ยจาย (102,830,551.74)   (44,475,082.68)       (70,486,120.67)       (33,465,240.88)      
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (หมายเหตุ 40) (228,004,687.64)   (106,298,360.30)     (114,591,257.39)     (47,769,870.39)      
กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนหัก(กําไร)ขาดทุนของผูถือหุนสวนนอย 525,927,528.45     (479,976,392.75)     534,990,142.87      (479,412,583.08)    
(กําไร)ขาดทุนสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 9,062,614.42         563,809.67             -                          -                         
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 534,990,142.87     (479,412,583.08)     534,990,142.87      (479,412,583.08)    

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 41) 0.75                       (0.77)                       0.75                        (0.77)                      
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 41) 0.74                       (0.75)                       0.74                        (0.75)                      
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก  (หนวย : หุน) (หมายเหตุ 41) 709,322,633          619,061,401           709,322,633           619,061,401          
จํานวนหุนสามัญปรับลด (หนวย : หุน) (หมายเหตุ 41) 710,248,182          640,852,579           710,248,182           640,852,579          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………… กรรมการลงชื่อ …………………………… กรรมการ

(นายธนกร ปุลิเวคินทร)

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

(นางภารดี  พูลวรลักษณ)

ไดรับพิจารณาเห็นชอบดวย โดย...........................................วันท่ี...................



3 Draft

หุนสามัญที่ออก สวนเกิน เงินคาหุน รายการกําไร(ขาดทุน) จัดสรรแลว สวนของผูถือหุน รวม

และชําระแลว มูลคาหุน รับลวงหนา ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร สวนนอย

ในหลักทรัพยเผื่อขาย

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 587,710,000.00        661,860,915.99          -                           225,843,143.20         37,451,064.26          557,851,969.50        75,747,176.65         2,146,464,269.60     

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีของบริษัทรวม (หมายเหตุ  7) -                           -                             -                           -                            -                           (2,753,348.71)          -                          (2,753,348.71)           

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 587,710,000.00        661,860,915.99          -                           225,843,143.20         37,451,064.26          555,098,620.79        75,747,176.65         2,143,710,920.89     

เพิ่มทุนจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ  3) 119,776,533.00        1,437,318,396.00        -                           -                            -                           -                           -                          1,557,094,929.00     

ออกหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (หมายเหตุ  35) 1,836,100.00            20,784,652.00            -                           -                            -                           -                           -                          22,620,752.00          

รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผื่อขาย (หมายเหตุ  16.2) -                           -                             -                           (225,842,544.32)       -                           -                           -                          (225,842,544.32)       

สวนทุนของผูถือหุนสวนนอย -                           -                             -                           -                            -                           -                           (52,730,194.42)       (52,730,194.42)         

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ  38) -                           -                             -                           -                            -                           (352,626,000.00)      -                          (352,626,000.00)       

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด -                           -                             -                           -                            -                           (479,412,583.08)      (563,809.67)            (479,976,392.75)       

รายการโอนสวนเกินมูลคาหุน (หมายเหตุ  36) -                           (279,764,396.89)         -                           -                            -                           279,764,396.89        -                          -                           

รายการโอนสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ  37) -                           -                             -                           -                            (37,451,064.26)         37,451,064.26          -                          -                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 709,322,633.00        1,840,199,567.10        -                           598.88                      -                           40,275,498.86          22,453,172.56         2,612,251,470.40     

เงินรับคาหุนลวงหนา (หมายเหตุ  35) -                           -                             16,250.92                -                            -                           -                           -                          16,250.92                 

รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผื่อขาย -                           -                             -                           (599.82)                     -                           -                           -                          (599.82)                    

สวนทุนของผูถือหุนสวนนอย -                           -                             -                           -                            -                           -                           (899,076.33)            (899,076.33)             

สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ  38) -                           -                             -                           -                            14,405,494.67          (14,405,494.67)        -                          -                           

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ  38) -                           -                             -                           -                            -                           (212,796,789.90)      -                          (212,796,789.90)       

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด -                           -                             -                           -                            -                           534,990,142.87        (9,062,614.42)         525,927,528.45        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 709,322,633.00        1,840,199,567.10        16,250.92                (0.94)                         14,405,494.67          348,063,357.16        12,491,481.81         2,924,498,783.72     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………… กรรมการ

กําไรสะสม

ลงชื่อ …………………………… กรรมการ

(นายธนกร ปุลิเวคินทร) (นางภารดี  พูลวรลักษณ)

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

งบการเงินรวม

ไดรับพิจารณาเห็นชอบดวย โดย...........................................วันที่...................



4 Draft

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

หุนสามัญที่ออก สวนเกิน เงินคาหุน รายการกําไร จัดสรรแลว สวนของผูถือหุน รวม

และชําระแลว มูลคาหุน รับลวงหนา ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร สวนนอย

ในหลักทรัพยเผื่อขาย

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 587,710,000.00        661,860,915.99          -                           225,843,143.20         37,451,064.26          557,851,969.50        -                          2,070,717,092.95     

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีของบริษัทรวม (หมายเหตุ  7) -                           -                             -                           -                            -                           (2,753,348.71)          -                          (2,753,348.71)           

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 587,710,000.00        661,860,915.99          -                           225,843,143.20         37,451,064.26          555,098,620.79        -                          2,067,963,744.24     

เพิ่มทุนจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ  3) 119,776,533.00        1,437,318,396.00        -                           -                            -                           -                           -                          1,557,094,929.00     

ออกหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (หมายเหตุ  35) 1,836,100.00            20,784,652.00            -                           -                            -                           -                           -                          22,620,752.00          

รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผื่อขาย (หมายเหตุ  16.2) -                           -                             -                           (225,843,143.20)       -                           -                           -                          (225,843,143.20)       

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ  38) -                           -                             -                           -                            -                           (352,626,000.00)      -                          (352,626,000.00)       

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด -                           -                             -                           -                            -                           (479,412,583.08)      -                          (479,412,583.08)       

รายการโอนสวนเกินมูลคาหุน (หมายเหตุ  36) -                           (279,764,396.89)         -                           -                            -                           279,764,396.89        -                          -                           

รายการโอนสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ  37) -                           -                             -                           -                            (37,451,064.26)         37,451,064.26          -                          -                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 709,322,633.00        1,840,199,567.10        -                           -                            -                           40,275,498.86          -                          2,589,797,698.96     

เงินรับคาหุนลวงหนา (หมายเหตุ  35) -                           -                             16,250.92                -                            -                           -                           -                          16,250.92                 

สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ  38) -                           -                             -                           -                            14,405,494.67          (14,405,494.67)        -                          -                           

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ  38) -                           -                             -                           -                            -                           (212,796,789.90)      -                          (212,796,789.90)       

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                           -                             -                           -                            -                           534,990,142.87        -                          534,990,142.87        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 709,322,633.00        1,840,199,567.10        16,250.92                -                            14,405,494.67          348,063,357.16        -                          2,912,007,302.85     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………… กรรมการลงชื่อ …………………………… กรรมการ

(นายธนกร ปุลิเวคินทร)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กําไรสะสม

(นางภารดี  พูลวรลักษณ)

ไดรับพิจารณาเห็นชอบดวย โดย...........................................วันที่...................



3 Draft

2548 2547 2548 2547

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 534,990,142.87             (479,412,583.08)      534,990,142.87       (479,412,583.08)       

ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

คาเส่ือมราคา 562,552,971.63             382,191,484.02        218,084,435.29       191,294,842.45         

สวนแบงขาดทุน(กําไร)ของบริษัทยอย -                                -                           (121,833,454.64)      (107,829,035.45)       

สวนแบงขาดทุน(กําไร)ของบริษัทรวม (42,998,994.41)              (38,229,929.33)        (44,178,499.17)        (38,055,445.38)         

คาใชจายตัดจาย 8,958,751.17                 -                           -                          -                            

คาลิขสิทธิ์ภาพยนตรตัดบัญชี 169,189,924.47             25,548,030.67          -                          -                            

รายไดคาสิทธิการเชาและบริการตัดบัญชี (17,725,235.30)              (16,773,189.70)        -                          (1,046,743.88)           

รายไดคาสงเสริมการขายตัดบัญชี (19,999,999.96)              (10,000,000.03)        (9,999,999.96)         (10,000,000.03)         

คาใชจายคาสิทธิการเชาและบริการตัดบัญชี 15,012,467.13               5,076,369.29            2,449,409.53           203,389.85                

ดอกเบี้ยจายตามสัญญาเชาการเงินตัดบัญชี 2,187,590.83                 -                           1,966,648.90           -                            

หนี้สงสัยจะสูญ 43,680,714.86               2,625,854.00            286,959.87              818,527.80                

ขาดทุน(กําไร)ของสวนของผูถือหุนสวนนอย (9,062,614.42)                (563,809.67)             -                          -                            

คาตัดจําหนายตนทุนซ้ือธุรกิจท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมของบริษัทยอย 953,587.61                    816,939,353.70        953,587.61              816,939,353.70         

ขาดทุน(กําไร)จากการปรับมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพยเพ่ือคา (4,086.40)                       (68,344.97)               -                          (1,237.79)                  

ขาดทุน(กําไร)จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพยเพ่ือคา (1,383,118.67)                (627,765.67)             (1,420,463.86)         (369,891.79)              

ขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลง 1,213,820.46                 -                           -                          -                            

ขาดทุนจากการยกเลิกสวนงาน-โบวลล่ิง -                                10,890,722.05          -                          10,890,722.05           

ขาดทุนจากการปดกิจการของบริษัทยอย -                                -                           -                          2,877,216.19             

คาเผื่อภาษีเงินไดนิติบุคคลสวนท่ีเกิน 3 ป 933,357.08                    2,009,380.48            -                          -                            

ขาดทุนจากการตัดจําหนายคาความนิยมของบริษัทยอยท่ีปดกิจการ -                                9,207,986.87            -                          -                            

คาความนิยมตัดบัญชี 26,198,457.64               21,409,120.69          -                          -                            

คาความนิยมติดลบตัดบัญชี (340,760.80)                   (340,760.80)             -                          -                            

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 1,274,356,975.79           729,881,918.52        581,298,766.44       386,309,114.64         

ซ้ือเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเพ่ือคา (280,000,000.00)            (150,000,000.00)      (280,000,000.00)      (150,000,000.00)       

ขายเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพยเพ่ือคา 281,592,894.80             170,521,939.71        281,592,894.80       150,264,065.83         

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ (94,129,559.15)              (40,867,163.88)        (2,982,697.29)         (8,053,135.00)           

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหนี้การคา-คาโฆษณา 530,737.08                    (29,060,353.50)        (27,446,659.00)        8,560,000.00             

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินคาคงเหลือ (21,952,972.00)              (13,059,289.71)        1,097,366.41           (2,222,967.65)           

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหนี้อื่น -บริษัทยอยและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน -                                3,287,768.84            (57,386,450.83)        (27,925,907.22)         

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในดอกเบี้ยคางรับ (20,396.58)                     (30,016.85)               (34,172,441.35)        945,822.40                

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร (16,451,798.65)              2,200,314.37            4,591,352.88           -                            

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินจายลวงหนาคาหุน 65,000,000.00               (65,000,000.00)        65,000,000.00         (65,000,000.00)         

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในภาษีซ้ือยังไมถึงกําหนด (21,944,215.03)              221,990.55              2,985,065.77           1,403,392.50             

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหนี้อื่น-คาสงเสริมการขาย 5,017,616.86                 3,300,370.01            11,198,549.06         3,300,370.01             

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินคํ้าประกันเงินกูยืม 11,760,750.00               (11,760,750.00)        -                          -                            

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอื่น ๆ (61,566,393.24)              (25,970,711.54)        4,923,637.39           (16,311,162.83)         

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหนี้คาสิทธิการเชาและบริการ (2,105,600.00)                (5,000,000.00)          -                          -                            

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในต๋ัวเงินจาย (2,689,618.40)                (9,133,606.91)          (7,623,146.48)         (3,901,650.34)           

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้การคา 16,741,955.97               52,383,906.45          42,147,172.31         (22,356,268.93)         

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย (27,967,170.60)              32,819,588.70          64,600,191.29         100,048,328.41         

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินปนผลคางจาย (208,316.40)                   (22,068,416.10)        (208,316.40)            182,216.40                

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้อื่น 12,471,662.49               3,745,659.57            6,550,123.83           (4,747,514.11)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………… กรรมการลงชื่อ …………………………… กรรมการ

(นายธนกร ปุลิเวคินทร)

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

(นางภารดี  พูลวรลักษณ)

ไดรับพิจารณาเห็นชอบดวย โดย...........................................วันที่...................



4 Draft

2548 2547 2548 2547

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน(ตอ)

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 81,647,733.87               (45,319,595.86)        50,098,127.16         (27,408,826.86)         

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในรายไดรับลวงหนา 27,209,114.73               -                           8,439,963.54           -                            

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ 49,253,897.50               6,043,915.98            14,395,051.04         4,589,803.99             

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในรายไดรับลวงหนาคาสงเสริมการขาย 22,000,000.00               30,000,000.00          22,000,000.00         30,000,000.00           

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสิทธิบริการรอตัดบัญชีรับรูเปนรายได 7,105,600.00                 -                           -                          -                            

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสิทธิการเชารอตัดบัญชีรับรูเปนรายได 11,008,546.05               -                           -                          -                            

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 1,336,661,445.09           617,137,468.35        751,098,550.57       357,675,681.24         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินรับลวงหนาคาหุน 16,250.92                      -                           16,250.92                -                            

เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย (1,852,605.00)                (297,245,133.52)      (81,851,905.00)        (550,008,691.37)       

เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทยอยท่ีปดกิจการ -                                -                           -                          27,740,000.00           

เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทรวม (400,000.00)                   (82,140,282.00)        (400,000.00)            (82,140,282.00)         

เงินสดรับจากเงินปนผล 31,998,093.60               6,000,000.00            31,998,093.60         50,499,367.50           

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 600,000.00                    -                           (731,410,125.87)      (250,735,797.16)       

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินใหกูยืมแกลูกจาง 129,842.32                    (2,541,055.55)          (906,297.18)            (904,467.92)              

ซ้ือสินทรัพยถาวร (697,142,862.05)            (506,924,804.06)      (384,115,423.02)      (276,209,395.05)       

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้คาทรัพยสิน-บริษัทยอย -                                -                           -                          (852,144.94)              

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้คาสินทรพัยและคากอสราง (246,622,694.85)            (54,466,157.01)        (6,290,644.04)         (31,258,637.18)         

ขายสินทรัพยถาวร -                                97,312,564.56          32,989,178.70         45,769,880.17           

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินประกันสัญญาเชา และบริการ (15,022,228.88)              1,873,400.00            (6,108,424.59)         2,600,000.00             

เงินจายลวงหนาเพ่ือสิทธิการเชาจายแทนบริษัทยอย -                                (50,000,000.00)        -                          (50,000,000.00)         

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสิทธิการเชาพ้ืนท่ีอาคารรอตัดบัญชี (80,686,382.22)              (64,000,000.00)        (24,922,897.20)        (64,000,000.00)         

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสิทธิการเชาท่ีดินรอตัดบัญชี -                                (20,000,000.00)        -                          -                            

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในคาลขิสิทธิ์ภาพยนตรรอตัดบัญชี (159,220,975.44)            (91,718,510.98)        -                          -                            

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินมัดจําจายลวงหนา -                                (1,754,350.00)          -                          -                            

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ (276,148.81)                   4,269,110.33            4,020,485.52           1,561,772.71             

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน (1,168,479,710.41)         (1,061,335,218.23)   (1,166,981,708.16)   (1,177,938,395.24)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 31,865,362.06               2,019,520.67            772,077.84              (187,409.11)              

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (395,067,447.73)            123,067,447.73        170,000,000.00       200,000,000.00         

เงินสดจายหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (57,497,276.75)              (101,323,389.53)      (56,549,833.10)        (93,979,440.69)         

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมจากบริษัทยอยและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน -                                -                           (36,548,800.00)        94,959,349.00           

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมจากบริษัทอื่น (29,009,850.00)              (37,758,099.87)        -                          -                            

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะยาว 486,000,000.00             993,100,000.00        589,000,000.00       1,001,000,000.00      

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินประกันการเชา 12,482,447.70               (883,084.18)             4,544,136.55           (1,744,664.00)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………… กรรมการลงชื่อ …………………………… กรรมการ

(นายธนกร ปุลิเวคินทร) (นางภารดี  พูลวรลักษณ)

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ไดรับพิจารณาเห็นชอบดวย โดย...........................................วันที่...................



5 Draft

2548 2547 2548 2547

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน(ตอ)

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่นๆ (1,814,970.89)                590,698.69              (5,274,963.97)         4,450,452.71             

รับเงินจากการเพิ่มทุน -                                22,621,452.00          -                          22,620,752.00           

เงินสดจายจากการจายเงินปนผล (212,706,220.28)            (352,626,000.00)      (212,706,220.28)      (352,626,000.00)       

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (165,747,955.89) 648,808,545.51        453,236,397.04       874,493,039.91         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 2,433,778.79                 204,610,795.63        37,353,239.45         54,230,325.91           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 320,847,645.76             116,236,850.13        109,066,175.33       54,835,849.42           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 323,281,424.55             320,847,645.76        146,419,414.78       109,066,175.33         

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม

เงินสดจายในระหวางป

1. ดอกเบี้ยจาย 105,640,534.71             86,265,106.04          66,830,304.08         43,370,403.02           

2. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 165,235,374.01             147,343,978.70        59,650,662.43         75,254,309.11           

3. เงินสดจายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย คํานวณไดดังนี้

เงินลงทุนในบริษัทยอย -                                -                           79,999,300.00         -                            

มูลคายุติธรรมของบริษัทยอย ณ วันซ้ือธุรกิจ (ตามสัดสวนท่ีถือหุน) -                                993,621,699.57        -                          1,143,620,999.57      

คาความนิยม -                                146,543,267.10        -                          146,543,267.10         

สวนของตนทุนซ้ือธุรกิจท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมของบริษัทยอย 953,587.61                    816,939,353.70        953,587.61              816,939,353.70         

สวนของผูถือหุนสวนนอย 899,017.39                    -                           899,017.39              -                            

รวมตนทุนการซ้ือธุรกิจ 1,852,605.00                 1,957,104,320.37     81,851,905.00         2,107,103,620.37      

หัก  รายการซ้ือโดยจายชําระเปนหุนเพ่ิมทุน -                                (1,557,094,929.00)   -                          (1,557,094,929.00)     

เงินสดจายซ้ือเงินลงทุน 1,852,605.00                 400,009,391.37        81,851,905.00         550,008,691.37         

หัก  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอย -                                (102,764,257.85)      -                          -                            

เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนสุทธิจากเงินสดของบริษัทท่ีจายซ้ือ 1,852,605.00                 297,245,133.52        81,851,905.00         550,008,691.37         

4. กิจกรรมลงทุนท่ีไมเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด 

ซ้ือสินทรัพยถาวรราคาตนทุนรวม 906,357,406.93             542,803,533.53        406,162,264.26       286,825,593.58         

ยอดหนี้คางชําระจากการลงทุนในอาคารและอุปกรณระหวางงวด

เจาหนี้คาทรัพยสินและคางานระหวางกอสราง 207,851,544.88             34,454,691.67          4,568,463.84           9,192,160.73             

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 1,363,000.00                 1,424,037.80            1,363,000.00           1,424,037.80             

จายชําระโดยหักกลบลบหนี้กับลูกหนี้การคา -                                -                           16,115,377.40         -                            

5. รายการรับชําระหนี้เงินใหกูยืมท่ีไมกระทบกระแสเงินสดจากการหักกลบลบหนี้ -                                -                           82,771,458.25         81,393,525.78           

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

เงินสดในมือ 42,365,805.19               26,857,488.52          24,903,882.00         15,063,213.00           

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 17,902,845.68               40,083,145.37          4,818,589.36           21,993,239.62           

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 263,007,375.98             253,890,592.80        116,696,943.42       72,009,722.71           

เงินฝากธนาคารประเภทประจํา 5,397.70                        16,419.07                -                          -                            

รวม 323,281,424.55             320,847,645.76        146,419,414.78       109,066,175.33         

ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท

7. ในระหวางป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547  บริษัทฯ มีเงินปนผลรับจากบริษัทยอย จํานวน 27.92 ลานบาท ซ่ึงมีการนําไปหักกลบลบหนี้กับเจาหนี้คาทรัพยสิน-บริษัทยอยรายการดังกลาว

ไมกระทบกระแสเงินสดของบริษัทฯ

8. สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ไดมีการขายอุปกรณโบวลล่ิงใหกับบริษัทยอยในราคา 116.78 ลานบาท ซ่ึงยังไมมีการรับชําระเงิน

9. สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ไดรับชําระดอกเบี้ยคางรับ จํานวน 14.93 ลานบาท โดยหักกลบกับเจาหนี้การคาบริษัทยอย จํานวน 11.27 ลานบาท

และดอกเบี้ยคางจาย จํานวน 3.67 ลานบาท

10. สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ไดมีการโอนคาสิทธิการเชาท่ีจายแทนบริษัทยอย จํานวน 200.00 ลานบาท เปนเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย

ตามงบการเงินรวม

11. สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 บริษัทยอยมีการซ้ือลิขสิทธิ์ภาพยนตร จํานวน 215.84 ลานบาท ซ่ึงยังไมมีการจายชําระเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………… กรรมการ

(นายธนกร ปุลิเวคินทร)

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

(นางภารดี  พูลวรลักษณ)

ลงชื่อ …………………………… กรรมการ

ไดรับพิจารณาเห็นชอบดวย โดย...........................................วันที่...................



Draft 

ไดรับพิจารณาเห็นชอบดวย โดย…...................................วันที่.................................. 

12 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 
 

1. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 1.1 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี 

พ.ศ. 2543 ซ่ึงรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. 2547 และการ
จัดรายการในงบการเงินเปนไปตามประกาศกรมทะเบียนการคา เร่ือง กําหนดรายการยอที่ตองมี
ในงบการเงิน  พ.ศ.  2544  และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยการจัดทํา และนําเสนอรายงานทางการเงิน 

  1.2 ในการจัดทํางบการเงินเพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายจัดการของบริษัทฯ 
ตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ
รายได คาใชจาย สินทรัพย และหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่
อาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ไดประมาณไว 

  1.3  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ที่นํามา
เปรียบเทียบมีการจัดประเภทรายการทางบัญชีใหม เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับ       
งบการเงิน สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548  

 
2.   ขอความทั่วไป 

2.1 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท มีดังนี ้
                              ช่ือบริษัท                              วันที่จดทะเบียน          ทะเบียนนิตบิุคคล                  ลักษณะธุรกิจ                     

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 22 ก.พ. 45 40854500677 ใหบริการฉายภาพยนตร 
      (มหาชน)   ใหเชาอสังหาริมทรัพยและให 
   บริการดานการบันเทิง จําหนาย 
   อาหารและเครื่องบริโภคอื่น 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรต้ี จํากัด 7 ก.ค. 37 (2)2930/2537 ใหเชาพื้นที่ในอาคาร 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด 13 ก.พ. 40 (4)307/2540 ใหบริการดานสาธารณูปโภค 
บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด 16 พ.ย. 43 (2)1502/2543 ใหบริการฉายภาพยนตร  
   จําหนายอาหารเครื่องดื่มและ 
   ใหเชาอสังหาริมทรัพย 
บริษัท เมเจอร โบวล จํากัด  28 ม.ค. 40 (4)183/2540 ใหบริการดานการบันเทิง 
 (ปจจุบันเลิก  จําหนายอาหารและ 
  กิจการแลว)  เครื่องบริโภคอื่น 
บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด 3 ก.ย. 39 (1)2123/2539 ใหเชาพื้นที่ในอาคาร 
บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด 4 มิ.ย. 41 (4)589/2541 ใหบริการฉายภาพยนตร 
   จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 
บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด  4 มิ.ย. 41 (4)590/2541 ใหบริการดานการบันเทิง 
   จําหนายอาหารและ 
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   เครื่องบริโภคอื่น 

 

                              ช่ือบริษัท                               วันที่จดทะเบียน         ทะเบียนนิตบิุคคล               ลักษณะธุรกิจ                     
บริษัท เมเจอร ซีนีมา จํากัด 3 มิ.ย. 42 (4)572/2542 บริการฉายภาพยนตร 
 (ปจจุบันเลิก  จําหนายอาหารเครื่องดื่มและ 
   กิจการแลว)  ใหเชาอสังหาริมทรัพย 
บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด 13 ก.พ. 40 (4)306/2540 ใหบริการดานสาธารณูปโภค 
บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด 24 ต.ค. 44 กท05-0289-44 ใหบรกิารโฆษณาและ 
   บริการใหคําปรึกษาธุรกิจ 
บริษัท กรุงเทพไอแมกซ เธียเตอร จํากัด 11 ม.ค. 44 (2)51/2544 ใหบริการฉายภาพยนตร 
   จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 
บริษัท อุดร ไฟวสตาร  ซีนีเพล็กซ จํากัด 1 ต.ค. 46 10554601114 ใหบริการฉายภาพยนตร 
   จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 
บริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด 26 เม.ย. 47 0108254704840 ใหบริการฉายภาพยนตร 
   จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท  จํากัด (มหาชน)   3  ก.ย. 45 40854500695 ใหบริการฉายภาพยนตร  
   จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 
บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ เอ็กซิบิช่ัน จํากัด 28 ก.ย. 38 (3) 2232/2538 ใหบริการฉายภาพยนตร 
   และการโฆษณารวมทั้งให 
   บริการเชาพื้นที่ จาํหนายอาหาร 
   และเครื่องดื่ม 
บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิช่ัน จํากัด 27 ธ.ค. 39 (3) 2547/2539 ใหบริการฉายภาพยนตร 
   และการโฆษณารวมทั้งให 
   บริการเชาพื้นที่ จําหนายอาหาร 
   และเครื่องดื่ม 
บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด 19 พ.ค. 43 บอจ.นม.2070 ใหบริการฉายภาพยนตร 
   และการโฆษณารวมทั้งให 
   บริการเชาพื้นที่ จําหนายอาหาร 
   และเครื่องดื่ม 
    
บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด 21 ส.ค. 46 10554600922 ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ 
   ศูนยสุขภาพ, ศูนยออกกําลังกาย 
   และบริการอ่ืนที่เก่ียวของกัน 
บริษัท แปซิฟค มารเก็ตต้ิง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท  16 ส.ค. 45 (2)121012540 จําหนายแผนดีวีดี และวีซีดีและลิขสิทธิ์ 
            กรุป จํากัด   ภาพยนตร 
บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด 13 ธ.ค. 47 0107554726053 จําหนายหรือใหเชาเทป ซีดี วีดีโอเทป 
   วีซีดี ดีวีดี 
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด 25 พ.ย. 48 0105548154744 จําหนาย ใหเชา และเปนตัวแทนนายหนา 
   ในการจําหนายภาพยนตร วีซีดี ดีวีดี 
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2.2  ที่ตั้งบริษัท มีดังนี ้
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน) 
- สํานักงานใหญ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด 
- สํานักงานใหญ 1221/39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
- สาขาที่ 1   439 หมูที่ 2  ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด 
- สํานักงานใหญ 1221/39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
- สาขาที่ 1   439 หมูที่ 2  ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี 
บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด 
- สํานักงานใหญ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
- สาขาที่ 1 สาขาเชียงใหม  2 อาคารศูนยการคาเซ็นทรัลแอรพอรตพลาซา ช้ัน 4 ถนนมหิดล         

ตําบลหายยา  อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม 
บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากดั   
- 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
บริษัท รัชโยธิน ซีนมีา จํากัด   
- 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
บริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด  
- 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด   
- 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด   
- 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธยีเตอร จํากดั  
- 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จาํกัด  
- สํ านักงานใหญ  1 8 3 9  ถนนพหลโยธิน   แขวงลาดยาว  เขตจตุ จั กร  กรุง เทพมหานคร                            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีจํานวน 16 สาขา และ 4 สาขา ตามลําดับ 
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บริษัท อีจีวี เอน็เตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
- สํานักงานใหญ 1839 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
       ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีจํานวน 9 สาขา เทากันทั้งสองป 
บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ เอ็กซบิิช่ัน จํากัด  
- 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากดั  
- ตั้งอยูเลขที่ 1242/2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมอืงนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 
บริษัท อีจีวี เอก็ซิบิช่ัน จํากดั 
- สํานักงานใหญ 1839 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
       ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 มีจํานวน 3 สาขาเทากันทั้งสองป 
บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด  
-  ตั้งอยูเลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
บริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด  
- ตั้งอยูเลขที่ 598 อาคารคิวเฮาส เพลินจิต ช้ัน 5 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 
บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด  
- ตั้งอยูเลขที่ 598 อาคารคิวเฮาส เพลินจิต ช้ัน 5 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 
บริษัท เอ็ม พคิเจอรส จํากัด 
- ตั้งอยูเลขที่ 18 อาคารไทยพาณิชย ปารค พลาซา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 
 
2.3  ข อมูลเกี่ยวกับสาขา  
 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน)   มีการขยายตัวโดยมีการเปดสาขาใหมอยาง
ตอเนื่องทําใหงบกําไรขาดทนุ สําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548  และ 2547   แสดงผลการ
ดําเนินงานรวมของสาขาจํานวน 17 สาขา และจํานวน 14 สาขา ตามลําดับ    
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3.  การรวมธุรกิจ 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2547  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 อนุมัติใหบริษัทฯ                  

ทําคําเสนอซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“อีจีวี”) 
โดยวิธีแลกเปลี่ยนหุน โดยมิไดเสนอทางเลือกอื่นเปนตัวเงิน โดยบริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจํานวน 125.0 ลานหุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท  และเสนอหุนเพิ่มทุนดังกลาว ใหแกผูถือหุน
ของ  อีจีวี  ในอัตราสวนดังนี้ คือ 1 หุนใหมของบริษัทฯ ตอ 2.27426 หุนของอีจีวี และ  1 หุนใหมของ
บริษัทฯ ตอ 11.44905 หนวย ของใบสําคัญแสดงสิทธิของอีจีวี และอนุมัติใหนําหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ที่จะออกเพื่อแลกกับหุนอีจีวี เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เมื่อไดดําเนิน           
การแลกเปลี่ยนหุนเปนที่เรียบรอยแลว 

ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัทฯ ไดยื่นคําเสนอซื้อหุนของอีจีวีตอสํานักงานคณะกรรมการ    
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  โดยมีระยะเวลาการรับซื้อตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 
27 กันยายน 2547 ณ วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับซื้อ  บริษัทฯ สามารถซื้อหุนของอีจีวีไดเปนจํานวน 
259,522,559 หุน คิดเปนรอยละ 99.82 ของหุนที่ออกจําหนายแลวของอีจีวี และใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 
64,851,000 หนวย โดยบริษัทฯ ไดออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 114,112,425 หุน และจํานวน 
5,664,108 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อแลกกับหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิของอีจีวี           
ตามลําดับ สงผลใหอีจีวีเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ทั้งนี้อีจีวีไดขอเพิกถอนหุนสามัญจากการเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยไดส่ังเพิกถอนหุนสามัญของอีจีวีจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ตั้งแตวันที่  12  ตุลาคม  
2547 
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4.   สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 4.1 บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูรายได ดงันี้  

 4.1.1  รายไดจากธุรกิจโรงภาพยนตร 
- รายไดจากการขายบัตรชมภาพยนตร รับรูรายไดเมื่อมีการใหบริการฉายภาพยนตรแลว 
- รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รับรูรายไดเมื่อสงมอบสินคาใหแกลูกคา 
- รายไดจากการขายบัตร Gift Voucher รับรูรายไดตามระยะเวลาการใหบริการ 

4.1.2 รายไดจากธุรกิจโบวลล่ิงและคาราโอเกะ 
- รายไดคาเกมส คาบริการ เครื่องเลนและขายสินคา  รับรูรายไดเมื่อไดใหบริการแก

ลูกคา และสงมอบสินคาใหแกลูกคาเรียบรอยแลว 
4.1.3 รายไดจากธุรกิจใหเชาและบริการ 

- รายไดคาเชาและบริการ รับรูรายไดเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว 
- รายไดคาสิทธิการเชาและสิทธิบริการตัดบัญชี รับรูรายไดโดยเฉลี่ยตามอายุสัญญาเชา  

และสัญญาบริการโดยวิธีเสนตรง ระยะเวลาประมาณ 23-26 ป 
- รายไดคาสาธารณูปโภค  รับรูรายไดเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว 

4.1.4 รายไดจากธุรกิจโฆษณา 
- รายไดคาโฆษณา รับรูรายไดเมื่อไดใหบริการแกลูกคา 

4.1.5 รายไดธุรกิจจําหนายวีซีดี  ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร  
-     รายไดจากการจําหนายแผนวีซีดี  และดีวีดี  รับรูรายไดเมื่อไดสงมอบสินคาใหแก   

ลูกคา 
- รายไดสวนแบงคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร ที่นําเขาฉายในโรงภาพยนตร รับรูรายไดเมื่อ

มีการใหบริการ 
- รายไดจากการจําหนายลิขสิทธิ์ภาพยนตร เพื่อถายทอดทางเคเบิ้ลทีวี และฟรีทีวี รับรู

รายไดเมื่อสงมอบสิทธิ์ 
4.1.6  รายไดจากธุรกิจศูนยออกกําลังกาย 

-  รายไดคาสมาชิกแรกเขา รับรูเปนรายได ณ วันที่เกิดรายการ 
-    รายไดคาสมาชิกประเภทรายเดือน รับรูเปนรายไดในงวดที่ใหบริการ สวนประเภท         

เรียกเก็บเงินลวงหนา รับรูเปนรายไดตามอายุสัญญาสมาชิก 
4.1.7  รายไดอ่ืน 

- รายไดจากดอกเบี้ยรับ รับรูรายไดตามระยะเวลาพึงรับ โดยคํานวณจากยอดเงินตน 
- รายไดคาบริหารงาน รับรูรายไดเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว 
- รายไดคาเงินสนับสนุนสงเสริมการขาย รับรูรายไดเมื่อไดรับการสนับสนุนสงเสริม        

การขาย 
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4.2 บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกคาใชจายตามเกณฑคงคาง   
4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  ออมทรัพยและ

ประจําไมเกิน 3 เดือน  ที่ไมติดภาระค้ําประกัน 
4.4 เงินลงทุนชั่วคราว ที่เปนหลักทรัพยเพื่อคาแสดงดวยมูลคายุติธรรม กําไรขาดทุนที่เกิดจากการ

ขายหลักทรัพยเพื่อคา และกําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาเงินลงทุน รับรูเปน 
รายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

4.5 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณขึ้นจากลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับแตละรายที่คาดวาจะไมได
รับชําระหนี้  

4.6 ประมาณการคาเผื่อการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนสินคา แผนวีซีดี และดีวีดี คํานวณจากอัตรา
ประมาณการรับคืนสินคาโดยเฉลี่ย คูณกับยอดขายสินคาที่ลูกคาสามารถคืนสินคาได 

4.7 สินคาคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ดังนี้ 
 -     อาหารและเครื่องดื่ม แสดงในราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอน 
 -     แผนวีซีด ีและดีวีดี แสดงในราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ย 
4.8 ประมาณการตนทุนสินคารับคืน ของแผนวีซีดี และดีวีดี คํานวณจากอัตราประมาณการรับคืน

สินคาโดยเฉลี่ย คูณกับยอดขายสินคาที่ลูกคาสามารถคืนสินคาได หักดวยอัตรากําไรขั้นตนจาก
การขายสินคาโดยเฉลี่ย 

4.9 เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมบนัทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย   
4.10 ลิขสิทธิ์ภาพยนตร บันทึกตามราคาทุนโดยปนสวนตนทุนลิขสิทธิ์เปนคาลิขสิทธิ์สวนของ  

ภาพยนตร วีซีดีและดีวีดี และฟรีทีวี ตามสัดสวนของรายไดในอดีตและตัดจายเปนคาใชจาย 
แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

- ลิขสิทธิ์ภาพยนตรที่นําเขาฉายในโรงภาพยนตรตัดจายเปนคาใชจายเมื่อนําภาพยนตร
เขาฉายในโรงภาพยนตร 

- ลิขสิทธิ์ภาพยนตรที่ไมไดนําเขาฉายในโรงภาพยนตรตัดจายเปนคาใชจายเมื่อมีการ    
จัดทําในรูปของวีซีดีและดีวีดี จําหนายลิขสิทธิ์เพื่อถายทอดทางฟรีทีวี 

4.11 คาความนิยมรอตัดบัญชี ตัดจายตามวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา 10 ป นับแตวันซื้อกิจการ  
4.12 คาความนิยมติดลบรอตัดบัญชี แสดงเปนรายการหักจากสินทรัพยในงบดุล โดยตัดจายตามวิธี

เสนตรงตามอายุการใชงานที่เหลืออยูโดยประมาณของสินทรัพยเสื่อมสภาพที่ระบุไดของ
บริษทัยอย เปนระยะเวลาประมาณ 2 ป  2.3 ป 9.3 ป และ 17.3 ป นับแตวันซื้อกิจการ 
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4.13 อาคาร และอุปกรณ ณ วันเริ่มรายการบันทึกในราคาทุน และคํานวณคาเสื่อมราคาโดยวิธี     
เสนตรง ตามอายุการใชงานโดยประมาณดังนี้ 
อาคาร 20 ป  
โรงภาพยนตร 5,10,20 ป และตามอายุสัญญาเชา 
สวนปรับปรุงโรงภาพยนตร อาคารสํานักงานและงานระบบ 5,10 ป  
เครื่องมือและอุปกรณ 5,10,15 ป  
เครื่องตกแตงและติดตั้ง 5 ป  
ยานพาหนะ 5 ป  
ระบบงานสาธารณูปโภค 5 ป  

 

4.14 ตนทุนการกูยืม ดอกเบี้ยจายที่เกิดจากเงินกูยืมที่นําไปใชในการกอสรางสินทรัพยไดนําไปรวม
เปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค
หรือการกอสรางหยุดชะงัก 

4.15 สิทธิการเชาที่ดินรอตัดบัญชี และสิทธิการเชาพื้นที่อาคารรอตัดบัญชี บันทึกเปนคาใชจาย      
โดยเฉลี่ยตามอายุของสัญญาเชาโดยวิธีเสนตรง ระยะเวลาประมาณ 9 ป,  20 ป, 25 ป และ 27 ป 

4.16 เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุล ประกอบดวยเงินสด และเงินฝาก
ธนาคาร เงินลงทุน ลูกหนี้การคา หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินกูยืมและ 
เจาหนี้การคา ซ่ึงนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวใน    
แตละหัวขอที่เกี่ยวของ 

4.17 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศบันทึกบัญชีเปนเงินบาท  ซ่ึงแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันที่เกิดรายการ สวนยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ         
ที่คงเหลืออยู ณ วันสิ้นงวดจะแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน  ณ วันสิ้นงวดนั้น กําไรหรือ     
ขาดทุนจากการแปลงคาดังกลาวถือเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

4.18 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยูในระหวางป  

กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่
บริษัทฯ อาจตองออกเพื่อแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ 

4.19 การจัดสรรกําไรสะสม เปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 โดยบริษัทฯ จะจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย     
เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน    
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5. หลักเกณฑในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวม 
5.1 ในการจัดทํางบการเงินรวม ถือหลักเกณฑการรวมเฉพาะบริษัทยอย ที่อยูภายใตการควบคุมของ

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
ถือหุนโดยตรงในบริษัทยอยตามอัตราสวน ดังนี้ 

  

   
ชื่อบริษัท อัตรารอยละของการถือหุน วันสิ้นสุด จัดตั้งในประเทศ 

 ณ วันที่ ณ วันที่ รอบระยะเวลาบัญชี  
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม   
 2548 2547   
 รอยละ รอยละ   
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรต้ี จํากัด 99.99 99.99 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด 99.99 99.99 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด 99.99 99.99 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด 99.99 99.99 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด 99.99 99.99 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท เมเจอร โบวล กรุป  จํากัด  99.99 99.99 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด 99.99 99.99 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด 99.93 99.93 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด 99.94 99.94 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท อุดร ไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ จํากัด 80.00 80.00 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด 99.99 99.99 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท  จํากัด (มหาชน) 99.97 99.82 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท แปซิฟค มารเก็ตต้ิง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด 80.00 80.00 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด  79.99 - 31 ธันวาคม ประเทศไทย 

 
 

 5.2 งบการเงินรวม ไดรวมบริษัทยอยที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทยอยตาม
อัตราสวน ดังนี้ 

        
ชื่อบริษัท อัตรารอยละของการถือหุน วันสิ้นสุด จัดตั้งในประเทศ 

 ณ วันที่ ณ วันที่ รอบระยะเวลาบัญชี  
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม   
 2548 2547   
 รอยละ รอยละ   
บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ เอ็กซิบิช่ัน จํากัด 99.82 99.82 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิช่ัน จํากัด 99.82 99.82 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด 89.84 89.84 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด 59.89 59.89 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
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 5.3 งบการเงินรวมไดรวมบริษัทยอยที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด 
เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด ซ่ึงบริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป 
จํากัด ถือหุนในบริษัทยอยตามอัตราสวนดังนี้        

                          ชื่อบริษัท                                       อัตรารอยละของการถือหุน                วันสิ้นสุด                    จัดตั้งในประเทศ        
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี   รอบระยะเวลาบัญชี  
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม   
 2548 2547   
 รอยละ รอยละ   
บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด 79.52 79.52 31 ธันวาคม ประเทศไทย 

 
5.4 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547 บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 บริษัทฯ ไดลงทุนในหุน
สามัญของบริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด ซ่ึงถือเปน     
บริษัทยอย  ดังนั้น งบกําไรขาดทุนรวม สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 จึงไดรวม
รายได และคาใชจายของบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และ
บริษัท แปซิฟค   มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ไวดวย 

5.5 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 บริษัท เมเจอร โบวล จํากัด และบริษัท เมเจอร ซีนีมา จํากัด      
ซ่ึงเปนบริษัทยอย ไดมีการเลิกกิจการและชําระบัญชี โดยบริษัทฯ ไดรับชําระเงินคาหุนสามัญ   
จากบริษัทยอยทั้ง 2 แหงคืนแลว ดังนั้น งบกําไรขาดทุนรวม สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2547 จึงไดรวมรายไดและคาใชจายของบริษัท เมเจอร โบวล จํากัด และบริษัท เมเจอร 
ซีนีมา จํากัด สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547  ไวดวย 

5.6 เงินลงทุนในบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 99.90 ในการจัดทํางบการเงินรวม และ
การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสีย บริษัทฯ คํานวณเงินลงทุนในบริษัทยอย  
ดังกลาวเสมือนหนึ่งถือหุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 

5.7 งบการเงินรวมนี้ จัดทําขึ้นตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยมี           
วัตถุประสงคเพื่อแสดงฐานะการเงินรวม และผลการดําเนินงานรวมของบริษัท เมเจอร               
ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยเทานั้น การใชขอมูลตามงบการเงินรวม         
เพื่อวัตถุประสงคอ่ืนอาจมีขอจํากัดดวยลักษณะของธุรกิจที่แตกตางกันของบริษัทยอยที่นํา    
งบการเงินมาประกอบเปนงบการเงินรวม 

5.8 ในการจัดทํางบการเงินรวม  บริษัทฯ ไดตัดยอดสินทรัพยและหนี้สินคงเหลือ และรายการคา  
ระหวางกันแลว 

5.9 นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยในสวนของรายการบัญชีที่เหมือนกันใชนโยบายการบัญชี        
เชนเดียวกันกับบริษัทฯ 
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6.  รายการระหวางกัน 
 บริษัทฯ มีรายการทางธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอย  บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของกัน และ
กรรมการบริษัทฯ  ที่มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

 6.1 รายไดและคาใชจายระหวางกัน    
  งบการเงินรวม 
  สําหรับป 
  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  2548  2547 
  พันบาท  พันบาท 
รายได    
รายไดคาบริหารงาน    
 บริษัท เวล ซีนีเพล็กซ จํากัด 4,800  4,800 
คาใชจาย    
คาใชจายที่บันทึกเปนรายจายฝายทุน    
 บริษัท เวล แอด จํากัด 23,400  23,400 
คาเชาและคาบริการ    
 บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 2,528  1,851 
คาใชจายสาธารณูปโภค    
 บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 1,622  1,359 
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  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  สําหรับป 
  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  2548  2547 
  พันบาท  พันบาท 
รายได    
รายไดคาบริหารงาน    
 บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด 32,232  29,964 
 บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ  จํากัด 23,047  23,769 
 บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด 197,147  117,581 
 บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด 6,000  6,000 
 บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด 4,800  4,830 
 บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด           400  4,548 
 บริษัท  เวล ซีนีเพล็กซ จํากัด 4,800  4,800 
 บริษัท อุดรไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ จํากัด 3,600        - 
รายไดคาโฆษณา    
 บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด 118,500  58,800 
รายไดคาเชาทรัพยสิน    
 บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด 606  1,047 
 บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด 35,150        - 
ดอกเบี้ยรับเงินกูยืม    
 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรต้ี จํากัด 2,217  1,483 
 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด 1,219  1,785 
 บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด 1,010  2,250 
 บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด 3,194  2,219 
 บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด        6,940        - 
 บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด 72  718 
 บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 18,498  326 
 บริษัท อุดรไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ จํากัด       -  358 
 บริษัท กรุงเทพ ไอแม็กซ เธียเตอร จํากัด 1,183        - 
 บริษัท  สยาม ซีนีเพล็กซ  จํากัด 5,151        - 
รายไดจากการขาย Gift Voucher    
 บริษัท เมเจอร ซีนีแอด  จํากัด 8,598  2,852 
 บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด 1,272        - 
 บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)       -  3,022 
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  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  สําหรับป 
  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  2548  2547 
  พันบาท  พันบาท 
รายไดอื่น    
 บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด       -  2,000 
 บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด       -  901 
 บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 3,930        - 
 บริษัท อุดรไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ จํากัด 3,600        - 
คาใชจาย    
คาเชาพื้นที่    
 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ  พรอพเพอรต้ี จํากัด 29,700  39,601 
คาเชาทรัพยสิน    
 บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 27,000        - 
คาบริการสวนกลาง    
 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส  จํากัด 25,050  33,600 
คาไฟฟา    
 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส  จํากัด 6,778  7,634 
คาภาษีโรงเรือน    
 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ  พรอพเพอรต้ี จํากัด 3,713  4,950 
คาใชจายที่บันทึกเปนรายจายฝายทุน    
 บริษัท เวล แอด จํากัด 23,400  23,400 
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม    
 บริษัท  เชียงใหม ซีนีเพล็กซ  จํากัด 941  420 
 บริษัท  เมเจอร ซีนีมา  จํากัด       -  479 
 บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด       -  214 
 บริษัท  สยาม ซีนีเพล็กซ  จํากัด       -  266 
 บริษัท เมเจอร โบวล จํากัด       -  833 
 บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด 811            - 
 บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด 251            - 
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  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  สําหรับป 
  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  2548  2547 
  พันบาท  พันบาท 
คาสงเสริมการขาย    
 บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด            -  393 
 บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด            -  1,097 
ตนทุนจากการใช Gift Voucher    
 บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด 1,498  708 
 บริษัท อุดรไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ จํากัด 556  288 
 บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด 11,901  5,620 
 บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด 1,515  1,864 
 บริษัท กรุงเทพ ไอแม็กซ เธียเตอร จํากัด 87            - 
คาโฆษณา    
 บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด            -  1,485 

 
 รายไดคาบริหารงาน เปนรายไดจากการที่บริษัทฯ ใหบริการที่ปรึกษาและบริหารงาน       
ใหบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกันหลายแหง โดยการใหบริการครอบคลุมถึงการที่บริษัทฯ    
บริหารงาน จัดการทางดานการตลาด และรับภาระคาใชจายที่เกี่ยวกับการตลาดและคาใชจาย       
สวนรวมตางๆ โดยกําหนดอัตราการใหบริการเปนอัตราคงที่และ/หรืออัตรารอยละของยอดรายได
ของบริษัทยอย ตามอัตราที่ตกลงรวมกันเปนรายเดือนตามสัญญา 
 รายได  ตนทุน  และคาใชจายจากการขายและบริการระหวางกัน   มีการกําหนดราคา ดังนี้ 

- รายไดคาโฆษณาที่เกิดขึ้นกับบริษัทยอยกําหนดในอัตราเหมาจายรายเดือน และคิดเปน
อัตรารอยละของยอดรายไดตามบันทึกขอตกลงระหวางกัน 

- คาเชาพื้นที่  และคาบริการสวนกลาง  คิดในอัตราเหมาจายตอเดือนและ/หรืออัตรารอยละ
ของยอดรายไดตามที่ตกลงรวมกัน 

- คาใชจายสาธารณูปโภคคิดตามปริมาณการใชจริง ตามอัตราที่ตกลงรวมกันตามสัญญา 
- อ่ืนๆ   ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน  
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 6.2 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกนั 
                                                    งบการเงินรวม                               งบการเงินเฉพาะบรษิัท 
                                                                                                                         ณ วนัที่                                                 ณ วนัที ่
                                                                                                31 ธันวาคม 2548   31 ธันวาคม 2547   31 ธันวาคม 2548   31 ธันวาคม 2547 

 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
สินทรัพย        
ลูกหนี้การคา        
 บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)      -       -  1,014       - 
 บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด      -       -  912       - 
 บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด      -       -  1,809       - 
      -       -  3,735       - 

ลูกหนี้การคาคาโฆษณา        
 บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด      -       -  32,690  5,243 
ต๋ัวเงินรับ        
 บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท  จํากัด      -       -       -  1,338 
 บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด      -       -       -  1,091 
      -       -       -       2,429 

ลูกหนี้อื่น        
 บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ  จํากัด       -       -  5,075  2,970 
 บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา  จํากัด       -       -  2,882       - 
 บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด       -       -  103,008  55,151 
 บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด      -       -  127,530  80,771 
 บริษัท อุดรไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ จํากัด      -       -  6,749  10,721 
 บริษัท กรุงเทพ ไอแม็กซ เธียเตอร จาํกัด      -       -  3,210       - 
 บริษัท  สยาม ซีนีเพล็กซ  จํากัด      -       -  64,105       - 
 บริษัทยอยจํานวน 4 บริษัท      -       -  428       - 
      -       -  312,987  149,613 
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                                                           งบการเงินรวม                          งบการเงินเฉพาะบริษัท 
                                                                                                                              ณ วันที่                                           ณ วันที่ 
                                                                                                     31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547 

 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
ดอกเบี้ยคางรับ        
 บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา  จํากัด  -  -  5  198 
 บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท  จํากัด  -  -  2,196  352 
 บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด  -  -  -  83 
 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรต้ี จํากัด -  -  2,217  180 
 บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) -  -  11,764  326 
 บริษัท อุดรไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ จํากัด -  -  -  53 
 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด -  -  1,219  193 
 บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด  -  -  3,598  43 
 บริษัท มีเดีย โลจิสติก จํากัด 50  30  -       - 
 บริษัท กรุงเทพ ไอแม็กซ เธียเตอร จํากัด -  -           998       - 
 บริษัท  สยาม ซีนีเพล็กซ  จํากัด -  -  2,335       - 
 50  30  24,332  1,428 

สิทธิการเชาพื้นที่อาคาร        
 บริษัท เพชรปนเกลา จํากัด 67,403         54,000     67,403    54,000 
 บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)   9,390  10,000       9,390  10,000 
เงินใหกูยืม        
 บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  -  -  569,640  20,000 
 บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด -  -  44,600  71,000 
 บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด -  -  -  16,000 
 บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด  -  -  196,900  39,500 
 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรต้ี จํากัด -  -  47,120  34,239 
 บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด -  -  -  39,850 
 บริษัท กรุงเทพ ไอแม็กซ เธียเตอร จํากัด -  -  59,568  2,400 
 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด -  -  5,919  38,947 
 บริษัท มีเดียโลจิสติก จํากัด 2,350  2,950  -       - 
 บริษัท  สยาม ซีนีเพล็กซ  จํากัด -  -  186,828       - 
 2,350  2,950  1,110,575  261,936 
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 สําหรับป ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม 2548  เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย และบริษัทรวม มีการ
เคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
                          (หนวย : พันบาท) 
     ยอดคงเหลือ         ยอดคงเหลือ 
      ณ วันที่ 31              ในระหวางงวด         ณ วันที่ 31  
   ธันวาคม  2547        เพิ่มขึ้น          ลดลง      ธันวาคม 2548 

            งบการเงินรวม       
 บริษัท มีเดียโลจิสติก จํากัด 2,950           -  (600)  2,350 
           งบการเงินเฉพาะบริษัท        
 บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด 39,850  9,400  (49,250)           - 
 บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด 71,000  1,000  (27,400)  44,600 
 บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด 16,000           -  (16,000)           - 
 บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด  39,500  256,150  (98,750)  196,900 
 บริษัท เมเจอร  ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรต้ี จํากัด 34,239  75,019  (62,138)  47,120 
 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด 38,947  13,500  (46,528)  5,919 
 บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 20,000  585,000  (35,360)  569,640 
 บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด 2,400  79,568  (22,400)  59,568 
 บริษัท  สยาม ซีนีเพล็กซ  จํากัด -  327,328  (140,500)  186,828 

 

 สําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547  เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย และบริษัทรวมมีการ
เคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
                          (หนวย : พันบาท) 
     ยอดคงเหลือ           ยอดคงเหลือ 
      ณ วันที่ 31              ในระหวางงวด           ณ วนัที ่31  
   ธันวาคม  2546        เพิ่มขึ้น             ลดลง        ธันวาคม 2547 

                    งบการเงินรวม       
 บริษัท มีเดียโลจิสติก จํากัด 2,950           -           -  2,950 
           งบการเงินเฉพาะบริษัท        
 บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด          -  247,654  (207,804)         39,850 
 บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด          -  153,680  (82,680)  71,000 
 บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด          -  36,000  (20,000)         16,000 
 บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด           -  40,500  (1,000)  39,500 
 บริษัท เมเจอร  ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรต้ี จํากัด       34,563  116,730  (117,054)  34,239 
 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด 29,860  94,213  (85,126)  38,947 
 บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)          -  30,000  (10,000)  20,000 
 บริษัท อุดรไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ จํากัด          -  10,751  (10,751)           - 
 บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด          -  4,400  (2,000)  2,400 
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                                                                                    งบการเงินรวม                        งบการเงินเฉพาะบริษัท 
                                                                                          ณ วันที่      ณ วันที่    
                                                                  31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547  31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547 

 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
หนี้สิน 
เจาหนี้การคา 
 บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ  จํากัด -  -  678  46 
 บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด -  -  3,292  1,572 
 บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด -  -  1,836  - 
 บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) -  -  8,062  - 
 บริษัทยอย จํานวน 4 บริษัท -  -  682  - 
 -  -  14,550  1,618 

ดอกเบี้ยคางจาย        
 บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด -  -  432  31 
 บริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด -  -  -  266 
 บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด -  -  559  - 
 บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด -  -  246  - 
 -  -  1,237  297 

คาใชจายคางจาย        
 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ  เซอรวิส จํากัด -  -  32  94 
 บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด -  -       -  111 
 บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด -  -       -  629 
 บริษัท เมเจอร โบวล  จํากัด  -  -       -  1,105 
 -  -  32  1,939 

ภาษีขายรอปรับปรุง        
 บริษัท  เมเจอร ซีนีแอด จํากัด -  -      3,824  5,628 
 บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด  -  -  35  1,023 
 บริษัท  เวล ซีนีเพล็กซ  จํากัด -  308  -  - 
 บริษัทยอย จํานวน 4 บริษัท -  -  209  222 
 -  308      4,068  6,873 

รายไดคาเชารับลวงหนา        
 บริษัท  รัชโยธิน ซีนีมา  จํากัด -  -       -  606 

 

 

 

 

 



Draft 

ไดรับพิจารณาเห็นชอบดวย โดย…...................................วันที่.................................. 

30 

                                                                                    งบการเงินรวม                        งบการเงินเฉพาะบริษัท 
                                                                                          ณ วันที่        ณ วันที่    
                                                                  31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547 31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547 

 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
เงินกูยืม        
 บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ  จํากัด -  -  22,650  6,000 
 บริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด -  -  -  116,679 
 บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด -  -  36,880  - 
 บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด -  -  26,600  - 
 -  -  86,130  122,679 

 
 สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548  เงินกูยืมจากบริษัทยอย มีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
                          (หนวย : พันบาท) 
     ยอดคงเหลือ      ยอดคงเหลือ 
      ณ วันที่ 31              ในระหวางงวด      ณ วันที่ 31  
  ธันวาคม  2547        เพิ่มขึ้น        ลดลง   ธันวาคม 2548 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท     
 บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด 6,000 30,000 (13,350) 22,650 
 บริษัท สยาม  ซีนีเพล็กซ  จํากัด 116,679         - (116,679)         - 
 บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด         - 38,000 (1,120) 36,880 
 บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด         - 27,200 (600) 26,600 

  
 สําหรับป  สิ ้นสุดว ันที ่ 31 ธันวาคม  2547 เง ินกู ย ืมจากบร ิษ ัทย อย  และกรรมการ                     
มีการเคลื่อนไหว ดังตอไปนี้ 

                                             (หนวย : พนับาท) 
  ยอดคงเหลือ       ยอดคงเหลือ 
    ณ วันที ่31              ในระหวางงวด      ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2546        เพิ่มขึ้น        ลดลง   ธันวาคม 2547 

          งบการเงินรวม     

นายพรชัย  อึ้งธนไพศาล             - 2,500 (2,500)          - 
          งบการเงินเฉพาะบริษัท     

บริษัท เมเจอร โบวล จํากัด 15,969             - (15,969)          - 
บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ  จํากัด   3,000 12,000 (9,000)   6,000 
บริษัท เมเจอร ซีนีมา  จํากัด 8,750             - (8,750)            - 
บริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด             - 149,679 (33,000) 116,679 

  



Draft 

ไดรับพิจารณาเห็นชอบดวย โดย…...................................วันที่.................................. 

31 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  เงนิใหกูยืมแกบริษัทยอย และบริษัทรวมทั้งจํานวน         
มีการจัดทําสญัญากูยืมเงินระหวางกัน โดยมกีารคดิดอกเบี้ยในอตัรารอยละ 5.75 - 6.50 ตอป และ       
อัตรารอยละ 5.75 – 6.25 ตอป ตามลําดับ 
             ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2547 เงินกูยืมจากกรรมการทั้งจํานวน มีการจดัทําสญัญากูยืมเงิน
ระหวางกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.00 ตอป 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  เงินกูยืมจากบรษิัทยอยทั้งจํานวน มีการจัดทาํสัญญา
กูยืมเงินระหวางกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.75 – 6.50 ตอป และอัตรารอยละ 5.75 – 
6.25 ตอป ตามลําดับ 
  
6.3 ลักษณะความสัมพันธของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน 

 ประกอบดวย 
ชื่อบุคคลและบรษิัท ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จาํกัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากดั บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท เมเจอร โบวล จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท เมเจอร ซีนีมา จํากดั บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากดั บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากดั  บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
(เดิมชื่อ บริษทั รัชโยธิน โบวล จํากัด)  
บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากดั บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท อดุร ไฟวสตาร  ซีนีเพล็กซ  จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท สยามซีนีเพล็กซ จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท อีจวีี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากดั (มหาชน) บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดนท วิลเลจ เอ็กซิบิชัน่ จํากัด  บริษัทยอยโดยการถือหุนทางออม  
บริษัท อีจวีี เอ็กซิบิชั่น จาํกัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางออม 
บริษัท อีจวีี ไฟวสตาร จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางออม 
บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางออม 
บริษัท แปซฟิค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากดั บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท แปซฟิค มเีดีย เซลล จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางออม 
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท แคลฟิอรเนีย วาว เอ็กซพีเรยีนซ จํากัด (มหาชน) บริษัทรวมโดยการถือหุนทางตรง 
(เดิมชื่อ บริษทั แคลิฟอรเนีย ฟตเนส เซ็นเตอรส จํากัด)  
บริษัท  สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากดั (มหาชน) บริษัทรวมโดยการถือหุนทางตรง 
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ชื่อบุคคลและบรษิัท ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท ไอ-เมเจอร จํากัด บริษัทรวมโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท มีเดีย โลจสิติก จํากัด บริษัทรวมโดยการถือหุนทางออม 
บริษัท เมเจอร ออนไลน จํากดั บริษัทรวมโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท เวล แอด จาํกัด บริษัทที่เกี่ยวของกันโดยมีผูบริหารรวมกัน 
บริษัท เวล ซีนีเพล็กซ จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกันโดยมีผูบริหารเกี่ยวของกัน 
บริษัท เพชรปนเกลา จํากดั บริษัทที่เกี่ยวของกันโดยมีผูบริหารเกี่ยวของกัน 
นายพรชัย  อึ้งธนไพศาล กรรมการของบรษิัทยอย  

 
7.   รายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทรวม 

 ในไตรมาส 4 ป 2547 บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัท
รวมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เกี่ยวกับการรับรูรายได และคาใชจาย เพื่อใหสอดคลองกับ     
แนวทางปฏิบัติทั่วไปสําหรับบริษัทในกลุมธุรกิจเดียวกัน ผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี   
ดังกลาว ทําใหมูลคาเงินลงทุนในบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่     
31 ธันวาคม 2546 แสดงมูลคาสูงเกินไป และสวนแบงกําไรในบริษัทรวมป 2546 แสดงมูลคาสูง  
เกินไป จํานวน 2.75 ลานบาท  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดปรับปรุงแกไขผลกระทบดังกลาวในป 
2547 โดยปรับปรุงลดยอดกําไรสะสมตนป 2547 จํานวน 2.75 ลานบาท และปรับปรุงลดมูลคา      
เงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวดวยจํานวนเดียวกัน 
 

8.  เงินลงทุนชั่วคราว 
 ประกอบดวย 
                             งบการเงินรวม  

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
 ราคาทุน  มูลคายุติธรรม  ราคาทุน  มูลคายุติธรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนช่ัวคราวในกองทุนเปด 699,786.93  1,030,290.42  1,236,407.84  1,235,980.15 
              รวม 699,786.93  1,030,290.42  1,236,407.84  1,235,980.15 

 

                       งบการเงินเฉพาะบริษัท 
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

 ราคาทุน  มูลคายุติธรรม  ราคาทุน  มูลคายุติธรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนช่ัวคราวในกองทุนเปด -  -  171,030.39  172,430.94 
              รวม -  -  171,030.39  172,430.94 
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9.    ลูกหนี้การคาและตั๋วเงนิรับ – สุทธิ 
  ลูกหนี้การคาแยกตามธุรกิจไดดังนี ้

            งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะบริษัท          
                       ณ วันที่                                 ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547  31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
        
ตั๋วเงินรับ 13,262,266.24  19,241,188.94  1,081,901.70  3,123,062.72 
ลูกหนี้การคา-ธุรกิจโรงภาพยนตร 32,429,105.94  64,124,505.22  21,741,495.69  15,455,650.45 
ลูกหนี้การคา-ธุรกิจโบลวลิ่งและคาราโอเกะ 2,841,405.45  1,538,239.31  1,809,440.00  1,006,332.76 
ลูกหนี้การคา-ธุรกิจใหเชาและบริการ 14,675,442.71  16,124,624.52      -  2,114,121.97 
ลูกหนี้การคา-ธุรกิจขายแผนดวีีดีและวีซีด ี 208,990,561.23  130,298,239.82      -      - 
 รวม 272,198,781.57  231,326,797.81  24,632,837.39  21,699,167.90 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (18,868,544.72)  (12,520,729.58)  (703,972.07)  (491,107.80) 
      ประมาณการลูกหนี้การคารับคืน-ธุรกิจ        
           ขายแผนดวีีดีและวีซีด ี (45,750,318.49)  (67,780,095.05)      -      - 
 สุทธิ 207,579,918.36  151,025,973.18  23,928,865.32  21,208,060.10 

  
    ลูกหนี้การคาดังกลาวสามารถแยกตามอายุลูกหนีไ้ด ดังนี้ 

             งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะบริษัท          
                        ณ วันที่                                 ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547  31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ตั๋วเงินรับ 13,262,266.24  19,241,188.94  1,081,901.70  3,123,062.72 
ลูกหนี้การคา        
          ลูกหนีก้ารคาที่อยูในกําหนดชําระ 158,974,378.72  112,876,036.27  13,204,741.41  16,297,090.95 
          ลูกหนีก้ารคาที่เกินกําหนดชาํระแยกตาม        
              อายุลูกหนี้ดังนี ้        
                 1 - 30  วัน 46,779,143.29  58,988,301.30  7,975,062.60  1,006,744.15 
               31 - 60  วัน 2,708,843.91  17,497,151.94  594,343.56  563,272.33 
               61 - 90  วัน 7,572,336.76  3,653,909.97  35,354.00  20,613.00 
               91 - 120   วัน 10,053,817.52  2,228,547.12  53,238.03  15,820.00 
               120 วันขึ้นไป 32,847,995.13  16,841,662.27  1,688,196.09  672,564.75 
 รวม 272,198,781.57  231,326,797.81  24,632,837.39  21,699,167.90 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (18,868,544.72)  (12,520,729.58)  (703,972.07)  (491,107.80) 
       ประมาณการลูกหนี้การคารับคืน-ธุรกิจ        
            ขายแผนดวีีดีและวีซีด ี (45,750,318.49)  (67,780,095.05)      -      - 
 สุทธิ 207,579,918.36  151,025,973.18  23,928,865.32  21,208,060.10 
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10.   ลูกหนี้การคา-คาโฆษณา-สุทธิ 
ประกอบดวย 

                             งบการเงินรวม                    งบการเงินเฉพาะบริษัท          
                                   ณ วันที่                                   ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547  31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหนี้การคา        
         ลูกหนี้การคาที่อยูในกําหนดชําระ  202,321,278.54  97,925,922.39  11,073,779.00  5,243,000.00 
          ลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระแยกตาม        
              อายุลูกหนี้ดังนี้        
               1 -  30  วัน 1,824,670.93  27,470,135.52  10,636,180.00           - 
             31 -  60  วัน 4,586,530.85  75,365,169.39  10,785,380.00           - 
             61 -  90  วัน 2,557,954.00  2,702,659.50  21,190.00           - 
             91 -120 วัน 454,750.00  1,144,365.00  49,534.00           - 
             120  วันขึ้นไป 32,194,951.26  21,131,444.60  123,596.00           - 

รวม 243,940,135.58  225,739,696.40  32,689,659.00  5,243,000.00 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (18,822,614.26)  (120,968.00)           -           - 
                                        สุทธิ 225,117,521.32  225,618,728.40  32,689,659.00  5,243,000.00 
  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระ 120 วันขึ้นไป ฝายบริหารอยู
ระหวางการเรงรัดเรียกเก็บหนี้ ซ่ึง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2549 ลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระดังกลาวได
มีการจายชําระหนี้ใหกับบริษัทฯ แลวเปนสวนใหญ ฝายบริหารเชื่อวา บริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงใน
การเก็บหนี้ไมได และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกนั้นเพียงพอแลว 
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11.   สินคาคงเหลือ - สุทธิ 
 ประกอบดวย 

        งบการเงินรวม                      งบการเงินเฉพาะบริษัท          
                    ณ วันที่                                    ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547  31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินคาคงเหลือ-อาหารและเครื่องดื่ม        
    - ธุรกิจโรงภาพยนตร 13,277,155.83  11,442,344.08  5,744,561.43  5,405,057.92 
    - ธุรกิจโบลวล่ิงและคาราโอเกะ 3,959,979.30  2,154,600.96  450,572.84  937,466.01 
สินคาคงเหลือ-ธุรกิจขายแผนดีวีดีและวีซีดี 59,111,206.26  35,863,212.53  -        - 
วัสดุสิ้นเปลือง 4,131,358.64  4,221,579.35  2,616,433.44  3,566,410.19 
                       รวม 80,479,700.03  53,681,736.92  8,811,567.71  9,908,934.12 
บวก  ประมาณการตนทุนสินคารับคืน 12,607,527.55  17,452,518.66  -  - 
หัก    คาเผื่อการลดมูลคาสินคาลดลง (1,519,102.71)  (305,282.25)  -  - 
                       สุทธิ 91,568,124.87  70,828,973.33  8,811,567.71  9,908,934.12 

 
12. เงินมัดจําจายลวงหนาคาหุน 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เงินมัดจําจาย
ลวงหนาคาหุนทั้งจํานวนเปนการจายเงินมัดจําสําหรับเงินลงทุนในบริษัท เมเจอร ซีนีพิคเจอรส จํากัด 
(เดิมชื่อบริษัท นนทนันท เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด) ซ่ึงบริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในสัดสวนรอยละ 
80 ของทุนจดทะเบียน โดยจะใชเงินลงทุนไมเกิน 80 ลานบาท การจายเงินดังกลาวเพื่อเปนการให
คํามั่นในการลงทุนกับบริษัท นนทนันท เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ซ่ึงเปนไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ คร้ังที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน 2547  

อยางไรก็ตาม ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 6/2548 เมื่อวันที่         
14 พฤศจิกายน 2548  ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกการลงทุนในบริษัทดังกลาว ปจจุบันบริษัทฯ ไดรับ
เงินมัดจําคืนแลวทั้งจํานวน 

 
13. เงินค้ําประกันการกูยืม 

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ทั้งจํานวนเปนเงินค้ําประกันเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินของบริษัทยอย  โดยบริษัทยอยจะไดรับคืนเมื่อมีการจายชําระเงินกูดังกลาว       
ทั้งจํานวน ในระหวางป 2548 บริษัทยอยไดมีการจายคืนเงินกูยืมดังกลาวและไดรับเงินค้ําประกันคืน
แลวทั้งจํานวน 
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14.   สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ๆ 
 ประกอบดวย 

                                งบการเงนิรวม                            งบการเงินเฉพาะบริษัท 
        ณ วันที่       ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547  31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

รายไดคางรับ 27,200,940.86  18,329,059.74           226,943.06  95,731.59 
คาใชจายจายลวงหนา 8,146,855.96  10,707,870.39  1,102,829.65  2,572,147.88 
ดอกเบี้ยจายลวงหนา 3,947,515.08  7,821,129.90  3,947,515.08  7,821,129.90 
เงินทดรองจาย 8,193,451.63  6,193,409.81  8,686,313.05  5,874,749.32 
ลูกหนี้อื่น 55,003,341.80  19,453,721.88  2,447,740.98  2,187,792.19 
อื่น ๆ 23,000,672.35  8,489,180.69  392,727.82  2,949,213.09 
 125,492,777.68  70,994,372.41  16,804,069.64  21,500,763.97 

 
15.  เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน)  ถือหุน
ในบริษัทยอยในอัตราสวน ดงันี้ 

                ชื่อบริษัท                                 ทุนที่ออกและ                   สัดสวน                       วิธีราคาทุน                                         วิธีสวนไดเสีย                               เงินปนผลรับ 
                                                                             เรียกชําระแลว                 การลงทนุ 

 2548 2547 2548 2547 2548  2547  2548  2547  2548  2547 
 บาท บาท % % บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรต้ี จํากัด 78,000,000.00 78,000,000.00 99.99 99.99 77,999,300.00  77,999,300.00  240,512,919.93  208,727,213.15  -  - 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส  จํากัด 23,000,000.00 23,000,000.00 99.99 99.99 22,999,300.00  22,999,300.00  63,614,811.51  42,302,132.78  -  - 
บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด 20,000,000.00 20,000,000.00 99.99 99.99 19,999,900.00  19,999,900.00  42,875,816.21  37,582,719.52  -  - 
บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด 1,000,000.00 1,000,000.00 99.93 99.93 1,000,000.00  1,000,000.00  52,470,121.75  36,105,040.10  -  - 
บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด  36,000,000.00 36,000,000.00 99.99 99.99 62,609,887.00  62,609,887.00  71,901,952.93  65,632,494.13  -  - 
บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด 100,000,000.00 100,000,000.00 99.99 99.99 195,178,100.00  195,178,100.00  258,242,212.34  228,864,188.46  -  - 
บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด 10,000,000.00 10,000,000.00 99.99 99.99 120,854,600.00  120,854,600.00  158,906,541.35  118,191,817.27  -  - 
บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด 5,000,000.00 5,000,000.00 99.99 99.99 70,950,146.00  70,950,146.00  91,628,146.63  77,978,494.12  -  - 
บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด 1,000,000.00 1,000,000.00 99.94 99.94 6,826,300.00  6,826,300.00  8,016,179.37  11,255,391.86  -  - 
บริษัท อุดร ไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ จํากัด 39,000,000.00 39,000,000.00 80.00 80.00 31,199,500.00  31,199,500.00  36,213,135.24  34,156,062.02  -  - 
บริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ จํากดั 150,000,000.00 150,000,000.00 99.99 99.99 149,999,300.00  149,999,300.00  149,542,743.83  149,931,811.53  -  - 
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 260,000,000.00 260,000,000.00 99.97 99.82 1,558,003,671.09  1,557,104,653.70  702,760,244.52  727,058,186.46  -  - 
บริษัท แปซิฟค มารเก็ตต้ิงแอนด                 
    เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด 15,000,000.00 15,000,000.00 80.00 80.00 79,999,666.67  79,999,666.67  67,328,178.42  84,140,253.41  -  - 
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด 80,000,000.00 - 79.99 - 79,999,300.00  -  80,644,572.81  -  -  - 

     2,477,618,970,76  2,396,720,653.37  2,024,657,576.84  1,821,925,804.81  -  - 
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  15.1  ในระหวางป 2547  บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มเติม  โดยการเขาซื้อหุนในกลุม
รัชโยธินจํานวน 5 บริษัท ประกอบดวย บริษัท รัชโยธิน โบวล จํากัด บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด 
บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด บริษัท  รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด และบริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ        
เธียเตอร จํากัด จากผูถือหุนสวนนอยซ่ึงเปนชาวตางชาติ ตามสัญญาซื้อขายเงินลงทุน ลงวันที่ 22  
มีนาคม  2547   มูลคาการซื้อขายเงินลงทุนจํานวนเงินทั้งสิ้น  320.0 ลานบาท  ซ่ึงเปนราคาที่เทียบเคียง
จากราคาที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคํานวณไวตามวิธีกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด (Discount Cash 
Flow Approach) โดยสัญญาระบุถึงการที่ผูถือหุนสวนนอยยกผลประโยชนในสวนไดเสียในกําไร
(ขาดทุน)ของบริษัทยอยดังกลาว สําหรับไตรมาส ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 ใหบริษัทฯ  มีผลทําให
บริษัทฯ บันทึกรับรูสวนไดเสียในกําไร(ขาดทุน)ของบริษัทยอยสําหรับงวดดังกลาวโดยถือเสมือนวามี
การซื้อเงินลงทุนตั้งแตวันที่  1 มกราคม 2547  

  15.2 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547  บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท อีจีวี เอ็นเตอร        
เทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย จํานวน 259,522,559 หุน คิดเปนรอยละ 99.82 ของทุนที่ออก
และเรียกชําระแลวของบริษัท อีจีวี  เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เปนผลให
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เปนบรษิทัยอยของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ 
ไดตัดจําหนายสวนของตนทุนการซื้อธุรกิจที่สูงกวามูลคายุติธรรมของธุรกิจที่บริษัทผูประเมินอิสระ
คํานวณตามวิธีพิจารณารายได (Income Approach) เฉพาะสวนที่เปนของบริษัทฯ ณ วันที่ซ้ือบริษัท       
อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย จํานวน 816.94 ลานบาท เปนคาใชจาย           
ทั้งจํานวน และบรษิัทฯ รับรูสวนของมูลคายุติธรรมของธุรกิจตามวิธีพิจารณาจากรายไดที่สูงกวามูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดจํานวน 25.88 ลานบาท เปนคาความนิยม และในไตรมาสที่ 1 ป 2548 
บริษัทฯ มีการรับซื้อหุนสามัญของบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) จากผูถือหุนรายยอย 
จํานวน 411,690 หุน ในราคารับซื้อเปนเงินสดที่ราคาหุนละ 4.50 บาท คิดเปนเงิน 1,852,605.00 บาท    
ทําใหปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนใน บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) จํานวน 259,934,249 
หุน คิดเปน 99.97% จากเดิม 99.82% โดยราคาหุนที่จายซื้อสูงกวาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีคร้ังนี้มี
จํานวน 953,587.61 บาท บริษัทฯ บันทึกเปนคาใชจายทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุน 
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  มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัท อีจีวี เอน็เตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย        
ณ วนัที่ลงทุนประกอบดวย รายการดังตอไปนี ้

 พันบาท 
              สินทรพัย  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 93,826 
เงินลงทุนชั่วคราว 20,959 
ลูกหนีก้ารคาและตั๋วเงินรบั 62,009 
สินคาคงเหลอื 5,136 
สินทรพัยหมุนเวียนอืน่ 126,836 
สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ-สุทธิ 1,462,935 
สินทรพัยอืน่ 233,646 
              รวมสินทรัพย 2,005,347 

              หนี้สิน  
เงินกูยืมระยะสัน้ 750,000 
เจาหนีก้ารคา 73,293 
หนี้สินหมนุเวียนอื่น 262,883 
เงินกูยืมระยะยาว 335,338 
หนี้สินอืน่ 6,604 
              รวมหนี้สิน 1,428,118 
รวมสนิทรพัยสุทธิตามบัญช ี 577,229 
บวก  สวนของมลูคายุติธรรมของสนิทรัพยทีร่ะบไุดที่สูงกวามูลคาตามบัญช ี 138,341 
              รวมสินทรัพยสุทธิ 715,570 
สัดสวนการลงทนุของบริษทั (รอยละ) 99.82% 
สินทรพัยสุทธิในสัดสวนการลงทนุของบริษทัฯ 714,282 
บวก  สวนของมลูคายุติธรรมของธุรกิจตามวิธีพจิารณาจากรายได  
         (Income Approach) ที่สูงกวามลูคายุติธรรมของสนิทรัพยและหนี้สินทีะ่บไุด (คาความนิยม) 25,884 
มูลคายุติธรรมของธุรกิจตามวิธีพจิารณาจากรายได (Income Approach) 740,166 
ราคาซื้อ 1,557,105 
สวนของราคาซื้อที่สูงกวามูลคายุตธิรรมของธุรกจิตามวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) 816,939 

ราคาซื้อ 1,557,105 
หัก  รายการซื้อโดยจายชาํระเปนหุนเพิ่มทนุ (1,557,095) 
เงินสดจายซ้ือหุนสามัญบริษทั อีจีว ีเอ็นเตอรเทนเมนท จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอย 10 
หัก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษทั อีจวีี เอน็เตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย (93,826) 
เงินสดรบัสุทธิจากการซือ้หุนสามัญบริษทั อีจวีี เอ็นเตอรเทนเมนท จาํกดั (มหาชน) และบริษัทยอย 93,816 
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  15.3  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง 
แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด จํานวน 1,199,995 หุน คิดเปนรอยละ 80.0 ของทุนที่ออกและ   
เรียกชําระแลวของบริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด เปนผลให         
บริษัท  แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ 
  มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด           
ณ วันที่ลงทุนประกอบดวย รายการดังตอไปนี้ 

 พันบาท 
              สินทรพัย  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 8,938 
ลูกหนีก้ารคาและตั๋วเงินรบั 78,370 
สินคาคงเหลอื 42,680 
สินทรพัยหมุนเวียนอืน่ 3,894 
เงินใหกูยืม 4,665 
เงินลงทุนในบริษทัรวม 1,153 
สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ-สุทธิ 6,374 
คาลิขสิทธ์ิภาพยนตรรอตัดบัญช ี 51,261 
สินทรพัยอืน่ 500 
              รวมสินทรัพย 197,835 

              หนี้สิน  
เจาหนีก้ารคา 33,400 
หนี้สินหมนุเวียนอื่น 24,448 
เงินกูยืมระยะสัน้ 66,768 
หนี้สินอืน่ 2,052 
              รวมหนี้สิน 126,668 
รวมสนิทรพัยสุทธิตามบัญช ี 71,167 
บวก  สวนของมลูคายุติธรรมของคาลิขสิทธ์ิภาพยนตรรอตดับัญชทีี่สูงกวามลูคาตามบัญช ี 20,034 
รวมสนิทรพัยสุทธิ 91,201 
สัดสวนการลงทนุของบริษทั  (รอยละ) 80% 
สินทรพัยสุทธิในสัดสวนการลงทนุของบริษทัฯ 72,961 
ราคาซื้อ 80,000 
สวนของราคาซื้อที่สูงกวามูลคาสินทรพัยสุทธิ (คาความนิยม) 7,039 

เงินสดจายซ้ือเงนิลงทนุในบริษทั แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จาํกดั 80,000 
หัก  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษทั แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอน็เตอรเทนเมนท กรุป จํากดั (8,938) 
เงินสดจายสุทธิจากการซือ้เงินลงทนุบริษทั แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอน็เตอรเทนเมนท กรุป จาํกัด 71,062 

 

  บริษัทยอยทั้งสองตามขอ 15.2 และขอ 15.3 ดังกลาวไมมีการจัดทํางบการเงิน ณ วันที่
บริษัทฯ ซ้ือธุรกิจ ดังนั้นฝายบริหารของบริษัทฯ จึงจะใชงบการเงินของบริษัทยอยดังกลาว ณ วันที่ 
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30 กันยายน 2547 ที่ผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีเปนงบการเงิน ณ วันที่ซ้ือเงินลงทุน ซ่ึงผลตาง
จากจํานวนวันดังกลาวไมมีสาระสําคัญกับงบการเงิน 

15. 4 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่  3/2547 เมื่อวันที่  19  มีนาคม  
2547  มีมติเอกฉันทใหดําเนินการลงทุนในบริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม       
ในอัตราสวนการถือหุนรอยละ 99.99 จํานวน  1,500,000  หุน ในราคาหุนละ  100  บาท ทําให  ณ  วันที่ 
31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทดังกลาว ราคาทุน จํานวน 150.0 ลานบาท  

15.5  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังที่ 10/2547 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2547 มีมติใหเลิกกิจการบริษัทยอย 2 แหง คือ บริษัท เมเจอร โบวล จํากัด และบริษัท เมเจอร ซีนีมา 
จํากัด ซ่ึงบริษัททั้งสองไดทําการจดทะเบียนเลิกกิจการและชําระบัญชีแลว โดยบริษัททั้ง 2 แหง         
ไดจายเงินคาหุนสามัญคืนบริษัทฯ แลว  จํานวน 27.79 ลานบาท  ทําใหบริษัทฯ  มีผลขาดทุนจากการ
เลิกบริษัทยอยเปนจํานวน  2.88  ลานบาท 

  15. 6 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 บริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด 
ซ่ึงเปนบริษัทยอย มีการลงทุนในบริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม      
ในอัตราสวนการถือหุนรอยละ 99.40 จํานวน 994 หุน ในราคาหุนละ 100.00 บาท ทําให ณ วันที่    
31 ธันวาคม 2547 บริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด มีเงินลงทุนในบริษัท   
ดังกลาว ราคาทุน จํานวน 0.10 ลานบาท 

  15. 7 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2548 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหดําเนินการลงทุนในบริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่
จัดตั้งขึ้นใหม ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 79.99 จํานวน 799,993 หุน ในราคาหุนละ 100.00 บาท 
ซ่ึงถือเปนบริษัทยอย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการขยายการใหบริการแบบครบวงจรในธุรกิจ
ภาพยนตร   

 

16.   เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน) ถือหุน
ในบริษัทรวมในอัตราสวน ดังนี ้

                 ช่ือบริษัท                      ทุนที่ออกและ         สัดสวนการลงทุน             วิธีราคาทุน                               วิธีสวนไดเสีย                          เงินปนผลรับ 
 เรียกชําระแลว 

 2548 2547 2548 2547 2548  2547  2548  2547  2548  2547 

 บาท บาท รอยละ รอยละ บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษัท แคลิฟอรเนีย  วาว                
       เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) 200,000,000.00 98,000,000.00 36.75 49.00 182,571,149.89  182,571,149.89  195,313,328.49  174,750,476.39  -            - 
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท                 
       จํากัด(มหาชน) 424,117,769.00 402,225,034.00 26.43 26.43 227,178,793.25  227,178,793.25  263,483,189.03  271,859,429.13  31,998,093.60  6,000,000.00 
บริษัท ไอ-เมเจอร จํากัด  20,000,000.00 20,000,000.00 49.99 49.99 10,000,000.00  10,000,000.00  7,708,568.82  7,691,911.25  -            - 
บริษัท เมเจอร ออนไลน จํากัด 1,000,000.00 - 40.00 - 400,000.00  -  377,136.00  -  -            - 

     420,149,943.14  419,749,943.14  466,882,222.34  454,301,816.77  31,998,093.60      6,000,000.00 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทฯ มีบริษัทรวมที่ถือหุนทางออม โดยบริษัท     
แปซิฟค  มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ในอัตราสวน ดังนี้ 

        ช่ือบริษัท                                ทุนทีอ่อกและ                      สัดสวนการลงทุน                   วิธีราคาทุน                               วิธีสวนไดเสีย                       เงินปนผลรับ 
                                                                               เรียกชําระแลว                                             

 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 

 บาท บาท รอยละ รอยละ บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
บริษัท มีเดีย โลจิสติก จํากัด  1,000,000.00 1,000,000.00 39.18 39.18 500,000.00 500,000.00 147,730.72 1,327,235.48 - - 

 

  16.1   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) 
ไดมีการนําหุนสามัญจํานวน 50 ลานหุน จัดสรรและเสนอขายตอประชาชนทั่วไปและกรรมการ
ผูบริหารและพนักงานของบริษัท ภายหลังจากการจัดสรรและเสนอขายหุนดังกลาวทําใหบริษัทฯ มี
สัดสวนการถือหุนในบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทรวม
เปลี่ยนแปลงจากเดิมรอยละ 49 เปนอัตรารอยละ 36.75 
 อยางไรก็ตาม เงินลงทุนในบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) เปน
หลักทรัพยในความตองการของตลาด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 หลักทรัพยดังกลาวมีมูลคา
ยุติธรรมตอหุนเทากับ 6.85 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น  503.48 ลานบาท 
 

 16.2  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญ ในบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) จํานวน 17.75 ลานหนวย โดยอัตรา   
การใชสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 2.62875 หุน ในราคาใชสิทธิหุนละ 1 บาท โดยทางบริษัท       สยาม
ฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ไดมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระจาก
การใชสิทธิดังกลาวเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีสัดสวน
การถือหุนในบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เปนจํานวนรอยละ 26.43  

 อยางไรก็ตาม เงินลงทุนในบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เปน
หลักทรัพยในความตองการของตลาด  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  หลักทรัพยดังกลาว
มีมูลคายุติธรรมตอหุนเทากับ 6.70 บาท และ 6.20 บาท  ตามลําดับ คิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น  
714.62  ลานบาท และ 661.29 ลานบาท ตามลําดับ 

16.3  ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เงินลงทุน
ในบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) และบริษัท มีเดีย โลจิสติก จํากัด และ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เงินลงทุนในบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) บริษัท 
มีเดีย โลจิสติก และ บริษัท สยามฟวเจอร  ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) จํากัด  บริษัทฯ ไดคํานวณ
มูลคาเงินลงทุนจากขอมูลงบการเงินที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน สวนเงินลงทุนใน
บริษัท ไอ-เมเจอร จํากัด บริษัทฯ ไดคํานวณมูลคาเงินลงทุนจากขอมูลงบการเงินที่จัดทําขึ้นโดยฝาย
บริหาร ซ่ึงยังไมผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน โดยรับรูสวนแบงกําไร(ขาดทุน) ในบริษัทรวม 
ดังนี้   
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                   (หนวย : พันบาท) 

                                                 สําหรับป 
                                       สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

 2548  2547 
บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) 20,562  (5,698) 
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 23,622  46,062 
บริษัท ไอ-เมเจอร จํากัด 16  (2,308) 
บริษัท เมเจอร ออนไลน จํากัด (22)  - 
บริษัท มีเดีย โลจิสติก จํากัด (1,179)  174 
   

 16.4   ในไตรมาสที่ 4 ป 2547 บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน)        
มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูรายไดและคาใชจาย ตามหมายเหตุ 7 ผลของ
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว ทําใหสวนแบงกําไรในบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว               
เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) สําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 ที่เคยรับรูไว
จํานวน 22.12 ลานบาท ลดลง โดยบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน)               
อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงผลกระทบที่มีตองบการเงินสําหรับงวด 9 เดือนดังกลาว อยางไรก็ตาม 
บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไร(ขาดทุน)ในบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) 
สําหรับป    ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547  เปนจํานวน (5.70) ลานบาท 
 16.5  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  คร้ังที่  6/2548 เมื่อวันที่  14 
พฤศจิกายน 2548 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหดําเนินการลงทุนในบริษัท เมเจอร ออนไลน จํากัด 
ซ่ึงเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม ในสัดสวนการถือหุนอัตรารอยละ 40.00 จํานวน 4,000 หุน ในราคา   
หุนละ 100.00 บาท ซ่ึงถือเปนบริษัทรวม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีของธุรกิจ
ภาพยนตร 
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17.  อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 
 ประกอบดวย 

         งบการเงินรวม   
 ยอดคงเหลือ   เพิ่มขึ้น/  จําหนาย /  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่  รับโอน  โอนออก  ณ วันที ่
 31 ธันวาคม 2547      31 ธันวาคม 2548 
  บาท   บาท   บาท   บาท 

            ราคาทุน        
ที่ดิน 34,909,552.84  -  -  34,909,552.84 
อาคาร 899,312,491.54  1,207,627.18  -  900,520,118.72 
โรงภาพยนตร 2,207,623,308.10  82,206,262.40  -  2,289,829,570.50 
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 1,222,154,162.65  238,480,066.18  -  1,460,634,228.83 
ยานพาหนะ 23,687,904.57  4,851,784.80  -  28,539,689.37 
เครื่องตกแตงและติดตั้ง 1,069,465,665.19  116,844,113.42  -  1,186,309,778.61 
สวนปรับปรุงโรงภาพยนตร อาคารสํานักงาน        
    และงานระบบ 213,199,951.66  36,775,257.61  -  249,975,209.27 
ระบบงานสาธารณูปโภค 585,159,060.88  78,052,225.65  -  663,211,286.53 
สินทรัพยระหวางกอสราง 69,805,612.15  1,042,210,452.23  (694,270,382.54)  417,745,681.84 
            รวมราคาทุน 6,325,317,709.58  1,600,627,789.47  (694,270,382.54)  7,231,675,116.51 

             คาเสื่อมราคาสะสม        
อาคาร (216,235,880.82)  (40,763,758.49)  -  (256,999,639.31) 
โรงภาพยนตร (554,287,187.81)  (79,580,716.35)  -  (633,867,904.16) 
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช (429,555,964.63)  (227,208,099.32)  -  (656,764,063.95) 
ยานพาหนะ (7,022,079.81)  (4,372,785.12)  -  (11,394,864.93) 
เครื่องตกแตงและติดตั้ง (292,105,772.35)  (76,591,590.67)  -  (368,697,363.02) 
สวนปรับปรุงโรงภาพยนตร อาคารสํานักงาน        
      และงานระบบ (289,442,713.10)  (86,948,973.10)  -  (376,391,686.20) 
ระบบงานสาธารณูปโภค (291,335,552.78)  (47,087,048.58)  -  (338,422,601.36) 
            รวมคาเสือ่มราคาสะสม (2,079,985,151.30)  (562,552,971.63)  -  (2,642,538,122.93) 

       อาคารและอปุกรณ – สุทธิ 4,245,332,558.28      4,589,136,993.58 

คาเสื่อมราคาที่ปรากฎในงบกําไรขาดทุนรวม  
                สําหรับป  
                       ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2548 562,552,971.63 
                       ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2547 382,191,484.02 
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 ตามงบการเงินรวม ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทฯ มีสินทรัพยที่คาํนวณ     
คาเสื่อมราคาครบแลว แตยังใชงานอยูโดยมีราคาทุนจํานวนเงิน 821.49 ลานบาท และจํานวนเงนิ  
438.15 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงนิ 11,651.24 บาท และจาํนวนเงนิ 5,051  
บาท  ตามลําดบั 
 ตามงบการเงินรวม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2548 และ 2547 โรงภาพยนตรและอุปกรณ           
โบวลล่ิงสวนหนึ่งจํานวน 200.00 ลานบาท และจํานวนเงิน 216.17 ลานบาท ตามลําดับ และ
ยานพาหนะสวนหนึ่งจํานวน 9.08 ลานบาท และจํานวนเงิน 5.72 ลานบาท ตามลําดับ เปนสินทรัพย
ภายใตสัญญาเชาการเงิน 
 ตามงบการเงินรวม สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทฯ ไดรวม
ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่กูมาโดยเฉพาะ เพื่อใชในโครงการสยามพารากอน รวมเขาเปนราคาทุน
ของโครงการดังกลาว จํานวน 3.02 ลานบาท และจํานวน 1.50  ลานบาท ตามลําดับ 

                                  งบการเงินเฉพาะบริษัท   
 ยอดคงเหลือ   เพิ่มขึ้น/  จําหนาย /  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่  รับโอน  โอนออก  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2547      31 ธันวาคม 2548 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

            ราคาทุน        
โรงภาพยนตร 848,893,145.13  81,700,517.70  -  930,593,662.83 
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 787,007,639.30  86,262,078.40  -  873,269,717.70 
ยานพาหนะ 5,800,257.55  1,700,000.00  -  7,500,257.55 
เคร่ืองตกแตงและติดตั้ง 88,020,332.38  32,644,651.56  -  120,664,983.94 
สวนปรับปรุงโรงภาพยนตร อาคารสํานักงาน        
      และงานระบบ 65,736,856.51  4,962,494.73  -  70,699,351.24 
ระบบงานสาธารณูปโภค 28,617,156.14  38,517,766.44  -  67,134,922.58 
สินทรัพยระหวางกอสราง 27,624,645.13  691,247,778.02  (678,048,302.04)  40,824,121.11 
            รวมราคาทุน 1,851,700,032.14  937,035,286.85  (678,048,302.04)  2,110,687,016.95 

                คาเสื่อมราคาสะสม        
โรงภาพยนตร (158,355,477.90)  (66,254,643.20)  -  (224,610,121.10) 
อุปกรณเคร่ืองมือเครื่องใช (251,584,562.60)  (123,622,892.07)  -  (375,207,454.67) 
ยานพาหนะ (1,676,814.94)  (1,315,180.76)  -  (2,991,995.70) 
เคร่ืองตกแตงและติดตั้ง (43,279,719.51)  (14,185,722.01)  -  (57,464,882.13) 
สวนปรับปรุงโรงภาพยนตร อาคารสํานักงาน        
    และงานระบบ (13,765,499.75)  (5,743,452.21)  -  (19,508,828.21) 
ระบบงานสาธารณูปโภค (16,920,595.79)  (6,962,545.04)  -  (23,883,140.83) 
              รวมคาเสื่อมราคาสะสม (485,582,670.49)  (218,084,435.29)  -  (703,667,105.78) 

       อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 1,366,117,361.65      1,407,019,911.77 

คาเสื่อมราคาที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุน  
                สําหรับป   
                       สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2548 218,084,435.29 
                       สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2547 191,294,842.45 
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ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท   ณ วันที่  31 ธันวาคม 2548 และ 2547  บริษัทฯ มีสินทรัพย       
ที่คํานวณคาเสื่อมราคาครบแลว แตยังใชงานอยูโดยมีราคาทุนจํานวนเงิน 92.20 ลานบาทและ      
จํานวนเงิน 43.43 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 557 บาท และจํานวนเงิน  
257  บาท ตามลําดับ 
 ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 โรงภาพยนตรและ
อุปกรณโบวลล่ิง สวนหนึ่งจํานวน 200.0 ลานบาท  และยานพาหนะสวนหนึ่งจํานวน 3.43 ลานบาท 
และจํานวน 4.39 ลานบาท ตามลําดับ เปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน  
 ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทฯ         
ไดรวมตนทุนการกูยืมของเงินกูที่กูมาโดยเฉพาะ เพื่อใชในโครงการสยามพารากอน รวมเขาเปนราคา
ทุนของโครงการดังกลาว จํานวน 1.48 ลานบาท และจํานวน 1.50  ลานบาท ตามลําดับ 
 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท อาคารและอุปกรณบางสวนมีการนํา          
ไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารและสถาบันการเงิน 
 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 อาคาร 
โรงภาพยนตร ระบบสาธารณูปโภค และทรัพยสินถาวรอื่นๆ ของบริษัทใหญ และบริษัทยอย ได
ตั้งอยูบนพื้นที่อาคารเชา และที่ดินเชาอายุสัญญาเชาประมาณ 10 – 30 ป ซ่ึงตามสัญญาโดยสวนใหญ
ระบุวาเมื่อส้ินสุดระยะเวลาเชากรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสรางทั้งหมดในลักษณะติดตรึงกับสถานที่เชาจะ
ตกเปนของผูใหเชาหรือจะตองร้ือถอนทันทีเพื่อใหสถานที่เชาอยูในสภาพเดิม 
 

18. เงินประกันสัญญาเชาและบริการ 
 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 เงิน
ประกันสัญญาเชา สวนหนึ่งจํานวน 24.37 ลานบาท และจํานวนเงิน 18.26 ลานบาท ตามลําดับ เปน
เงินประกันการเชาพื้นที่โรงภาพยนตรและอื่นๆ โดยมีการทําสัญญาและบันทึกความเขาใจระหวาง
ผูใหเชากับบริษัทฯ ซ่ึงมีกําหนดระยะเวลาการเชา 10 – 24 ป 
 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 สวน
หนึ่งจํานวน 19.40 ลานบาท และ 21.80 ลานบาท ตามลําดับ เปนเงินประกันการเชาอุปกรณโรง
ภาพยนตร และสัญญาบริการอาคารเมเจอร ซีนีเพล็กซ (ปนเกลา) อายุสัญญา 15 ป มูลคารวมทั้งสิ้น 
24.0 ลานบาทโดยไมมีการคิดดอกเบี้ย และเงินประกันดังกลาวจะไดรับคืนเดือนละ 0.20 ลานบาท 
ระยะเวลารวม 10 ป นับตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 2547 
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19. เงินจายลวงหนาคาสิทธิการเชาจายแทนบริษัทยอย  
                 งบการเงินรวม                               งบการเงินเฉพาะบริษัท 

                             ณ วันที่                                                    ณ วันที่ 
     31 ธันวาคม 2548   31 ธันวาคม 2547     31 ธันวาคม 2548   31 ธันวาคม 2547 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินจายลวงหนาคาสิทธิการเชาแทนบริษัท        
         บริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด -  135,000,000.00  -  135,000,000.00 
         บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด -  20,000,000.00  -  20,000,000.00 
         บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด  -  45,000,000.00  -  45,000,000.00 
 -  200,000,000.00  -  200,000,000.00 

 

 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2547   เงินจายลวงหนา
คาสิทธิการเชาจายแทนบริษัทยอยทั้งจํานวน เปนเงินชวยคากอสรางเพื่อสิทธิการเชาพื้นที่ช้ัน 7 และ 
8 โครงการศูนยการคาสยามพารากอน ตามสัญญาจองสิทธิการเชาลงวันที่ 27 มีนาคม 2546 โดยตกลง
ชําระเงินชวยคากอสรางรวมทั้งสิ้น 300.0 ลานบาท และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2547 บริษัทฯ ไดมี
การทําบันทึกตอทายสัญญาจองสิทธิการเชาเรื่องการโอนสิทธิการเชา โดยบริษัทฯ จะทําการโอน
สิทธิการเชาใหกับบริษัทยอยจํานวน 3 แหง มีผลทําใหคาสิทธิการเชาที่บริษัทฯ จายไปกอนหนาวันที่
ทําการโอนสิทธิถือเปนเงินจายลวงหนาคาสิทธิการเชาแทนบริษัทยอย และในไตรมาสที่ 1 ป 2548  
บริษัทฯ มีการทําสัญญาโอนสิทธิการเชาใหบริษัทยอยแลว 

 

20. สิทธิการเชาพื้นท่ีอาคารรอตัดบัญชี 
 ประกอบดวย 
                                 งบการเงินรวม                                  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่    ณ วันที่    ณ วันที่    ณ วันที่   
 31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547  31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
สิทธิการเชาพื้นที่อาคารรอตัดบัญชียกมาตนงวด 227,558,525.98               -  63,796,610.15               - 
สิทธิการเชาพื้นที่อาคารเพิ่มขึ้นจากการซื้อ        
     เงินลงทุนในบริษัทยอย -  166,016,376.04  -               - 
สิทธิการเชาพื้นที่อาคารเพิ่มขึ้นระหวางงวด 314,436 ,382.22  64,000,000.00  24,922,897.20  64,000,000.00 
สิทธิการเชาพื้นที่อาคารตัดจาย (12,143,948.61)   (2,457,850.06)  (2,449,409.53)  (203,389.85) 
สิทธิการเชาพื้นที่อาคารรอตัดบัญชียกไปปลายงวด 529,850,959.59  227,558,525.98  86,270,097.82  63,796,610.15 
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   ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 สิทธิการเชาพื้นที่อาคารที่เพิ่มขึ้นระหวาง
งวดสวนหนึ่งจํานวนเงิน 283.75 ลานบาท เกิดจากสัญญาจองสิทธิการเชาเรื่องการโอนสิทธิการเชา         
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2547 โดยเปนการรับโอนสิทธิที่จะเชาพื้นที่บางสวนในบริเวณ ช้ัน 7 และ ช้ัน 8 
ของอาคารศูนยการคาสยามพารากอน ระยะเวลา 25 ป นับจากวันที่ศูนยการคาสยามพารากอนเปด
ดําเนินงาน จากบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) โดยมีมูลคาสิทธิการเชาที่ตองชําระทั้งสิ้น  
300.0  ลานบาท   

ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 สิทธิการเชา
พื้นที่อาคารที่เพิ่มขึ้นระหวางป 2548 และ 2547 สวนหนึ่งจํานวน 15.25 ลานบาท และ 54.0 ลานบาท 
ตามลําดับ เกิดจากโครงการสาขาปนเกลา ซ่ึงเปน เงินชวยคากอสรางเพื่อสิทธิการเชาพื้นที่ภายในโครงการ
ของบริษัท เพชรปนเกลา จํากัด ซ่ึงถือเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันโดยมีผูบริหารเกี่ยวของกัน โดยสัญญาเชามี
ระยะเวลา 25 ป มูลคาเงินชวยเหลือคากอสราง จํานวน 69.25 ลานบาท และสวนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นระหวางป 
2548 จํานวน 9.67 ลานบาท เกิดจากสิทธิการเชาโครงการสาขาอุบลราชธานี โดยสัญญาเชามีระยะเวลา 20 ป 
และสวนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นระหวางป 2547 จํานวน 10.0 ลานบาท เปนสิทธิการเชาพื้นที่โครงการสาขา
ฉะเชิงเทรา ซ่ึงเปนเงินชวยคากอสรางเพื่อสิทธิการเชาพื้นที่ของโครงการ สยามฟวเจอร เพาเวอร       
เซ็นเตอร ฉะเชิงเทรา โดยสัญญาเชามีระยะเวลา 25 ป มูลคาสิทธิการเชาที่ตองชําระทั้งสิ้นจํานวน 
10.0 ลานบาท  

ตามงบการเงินรวม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  สิทธิการเชารอตัดบัญชีสวนหนึ่ง
เปนสิทธิการเชาพื้นที่อาคารของบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย โดย
สวนใหญเปนเงินชวยคากอสรางอาคารเพื่อใหไดสิทธิการเชาตามสัญญาเชาสถานที่ประกอบธุรกิจ
โรงภาพยนตรโครงการสาขาราชดําริ ซ่ึงสัญญาเชามีระยะเวลา 20 ป มูลคาสิทธิการเชาที่ชําระทั้งสิ้น
จํานวน 180.23 ลานบาท และ 174.43  ลานบาท ตามลําดับ   

 
21.  สิทธิการเชาท่ีดินรอตัดบัญชี 

 ประกอบดวย 
             งบการเงินรวม 

 ณ วันที่    ณ วันที่   
 31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547 
 บาท  บาท 

สิทธิการเชาท่ีดินรอตัดบัญชียกมาตนงวด 62,537,345.55  45,155,864.08 
สิทธิการเชาท่ีดินเพิ่มข้ึนระหวางงวด -  20,000,000.00 
สิทธิการเชาท่ีดินตัดจาย (2,868,518.52)  (2,618,518.53) 
สิทธิการเชาท่ีดินรอตัดบัญชียกไปปลายงวด 59,668,827.03  62,537,345.55 
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 ตามงบการเงินรวม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2548 และ 2547 สิทธิการเชาที่ดินรอตัดบัญชี        
ทั้งจํานวนเปนของบริษัทยอยแหงหนึ่ง สวนหนึ่งเกิดจากบริษัทดังกลาวไดทําสัญญาเชาที่ดิน                 
เพื่อกอสรางอาคารสาขารังสิตเปนระยะเวลา 27 ป เมื่อส้ินสุดสัญญาเชาที่ดินแลวกรรมสิทธิ์               
ในสิ่งปลูกสรางทั้งหมดบนที่ดินดังกลาวใหตกเปนของผูใหเชา ซ่ึงบริษัทยอยดังกลาวไดมีการทํา
สัญญาโอนสิทธิการเชาในสถานที่เชาใหธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งเพื่อเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อ
ของบริษัทใหญ ซ่ึงการโอนสิทธิการเชาดังกลาวไดรับความยินยอมจากผูใหเชาแลว  
 สิทธิการเชาที่ดินเพิ่มขึ้นระหวางป 2547 เกิดจากการเชาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารธุรกิจพรอม
ที่จอดรถสาขาสุขุมวิท โดยสัญญาเชาที่ดิน มีระยะเวลา 20 ป มูลคาสิทธิการเชาที่ตองชําระทั้งสิ้น 
จํานวน 20.0 ลานบาท 

 
22. คาลิขสิทธ์ิภาพยนตรรอตัดบัญชี 
 ประกอบดวย 

                                                                          งบการเงินรวม                                     งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่    ณ วันที่    ณ วันที่    ณ วันที่   
 31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547  31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
คาลิขสิทธ์ิภาพยนตรรอตัดบัญชียกมา-สุทธิ 133,458,658.22  -  -  - 
บวก  คาลิขสิทธ์ิภาพยนตรเพิ่มขึ้นจากการซื้อ        
            เงินลงทนุในบริษัทยอย -  67,288,177.41  -  - 
          เงินมัดจําลขิสิทธ์ิภาพยนตร 91,043,358.88  -  -  - 
          คาลิขสิทธ์ิภาพยนตรรอตัดบญัชีเพิ่มขึ้น        
            ระหวางงวด 284,016,004.20  91,718,511.48  -  - 
หัก  ตัดจายคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร (169,189,924.47)  (25,548,030.67)  -  - 
คาลิขสิทธ์ิภาพยนตรรอตัดบัญชียกไป-สุทธิ 339,328,096.83  133,458,658.22  -  - 
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23.  สินทรัพยไมใชดาํเนินงาน-สุทธิ 
  ประกอบดวย 

            งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยอดคงเหลือ   เพิ่มขึ้น/  จําหนาย /  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่  รับโอน  โอนออก  ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2547      31 ธันวาคม 2548 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

                ราคาทุน        

อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช 7,840,571.47  -  -  7,840,571.47 
อุปกรณ-IMAX 18,687,941.50  -  -  18,687,941.50 
อุปกรณและเครื่องมือเคร่ืองใชโบวลล่ิง 11,610,153.99  -  -  11,610,153.99 
                รวมราคาทุน 38,138,666.96  -  -  38,138,666.96 

                คาเสื่อมราคาสะสม        
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช (1,052,569.86)  -  -  (1,052,569.86) 
อุปกรณ-IMAX (18,687,940.50)  -  -  (18,687,940.50) 
อุปกรณและเครื่องมือเคร่ืองใชโบวลล่ิง (719,431.94)  -  -  (719,431.94) 
                รวมคาเสือ่มราคาสะสม (20,459,942.30)  -  -  (20,459,942.30) 
                ราคาตามบัญชี 17,678,724.66  -  -  17,678,724.66 
หัก  คาเผื่อการดอยคาทรัพยสินไมใชดาํเนินงาน (17,678,723.66)  -  -  (17,678,723.66) 

                สินทรัพยไมใชดําเนินงาน-สุทธิ 1.00  -  -  1.00 
 

คาเสื่อมราคาที่ปรากฎในงบกําไรขาดทุน  

                สําหรับป  

                       สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2548              - 

                       สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2547 617,117.70 

24.  คาความนยิมรอตัดบัญช ี- สุทธิ 
  ประกอบดวย 
                      งบการเงินรวม 
                            ณ วันที่ 

      31 ธันวาคม 2548      31 ธันวาคม 2547 
 บาท  บาท 
คาความนิยม ณ วันซ้ือ 251,437,875.95  96,387,446.45 
หัก  คาความนิยมตัดจําหนายสะสม (58,156,778.21)  (27,539,670.65) 
คาความนิยม-สุทธิ  -  ตนงวด 193,281,097.74  68,847,775.80 
บวก คาความนิยมเพิ่มขึ้นระหวางงวด - สวนของบริษัทใหญ -  146,543,267.10 
        คาความนิยมเพิ่มขึ้นระหวางงวด - สวนของบริษัทยอย -  8,507,162.40 
               รวม 193,281,097.74  223,898,205.30 
หัก  คาความนิยมตัดจําหนายเปนคาใชจายระหวางงวด (26,198,457.64)     (21,409,120.69) 
        คาความนิยมตัดบัญชีของบริษัทยอยที่ปดกิจการ -     (9,207,986.87) 
คาความนิยมรอตัดบัญชี - สุทธิ  -  ปลายงวด           167,082,640.10  193,281,097.74 
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25.   คาความนิยมตดิลบรอตัดบัญชี - สุทธิ 
  ประกอบดวย 
                      งบการเงินรวม 
              ณ วันที่ 
       31 ธันวาคม 2548        31 ธันวาคม 2547 

 บาท  บาท 
คาความนิยมติดลบ ณ วันซื้อ 27,166,011.44  27,166,011.44 
หัก  คาความนิยมติดลบตัดจําหนายสะสม (23,205,052.03)  (22,864,291.23) 
คาความนิยมติดลบ-สุทธิ  -  ตนงวด 3,960,959.41  4,301,720.21 
หัก  คาความนิยมติดลบตัดจําหนายเปนรายไดระหวางงวด (340,760.80)     (340,760.80) 
คาความนิยมติดลบรอตัดบัญชี - สุทธิ  -  ปลายงวด 3,620,198.61  3,960,959.41 

 
 

26.  สินเชื่อและการค้ําประกัน 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงิน ของบริษัทใหญ

และบริษัทยอย ค้ําประกันโดยเงินฝากธนาคาร อาคารและอุปกรณ สิทธิการเชาพื้นที่ สิทธิการเชา       
ที่ดิน กรรมการบริษัท และที่ดินสวนตัวของผูถือหุนรายหนึ่ง 

 
27. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  
 ประกอบดวย 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษทั 
   ณ วนัที ่           ณ วนัที ่ 

                 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547   31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547 
  บาท  บาท   บาท  บาท 

ตั๋วแลกเงิน 370,000,000.00  1,060,000,000.00  370,000,000.00  400,000,000.00 
ตั๋วสัญญาใชเงิน 408,000,000.00  113,067,447.73  200,000,000.00  - 
                    รวม 778,000,000.00  1,173,067,447.73  570,000,000.00  400,000,000.00 

 
ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547       

ทั้งจํานวนเปนการกูยืมในรูปตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใชเงิน กับสถาบันการเงินระยะเวลา 3-6 เดือน 
โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.80 – 6.00 และรอยละ  1.80 – 6.0 ตอป  ตามลําดับ 

 
28. เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน 

 ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เงินกูยืมระยะสั้นทั้งจํานวนเปนการกูยืมเงิน
ในรูปตั๋วสัญญาใชเงินชนิดจายคืนเมื่อทวงถามกับบริษัทแหงหนึ่ง โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตรา  
รอยละ 5 ตอป   
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29.   เงินกูยืมระยะยาว 
 ประกอบดวย 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษทั 
   ณ วนัที ่                ณ วันที่  

                    31 ธันวาคม 2548   31 ธันวาคม 2547   31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547 
  บาท  บาท   บาท  บาท 

เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย 1,939,438,141.59  1,453,438,141.59  1,715,000,000.00  1,126,000,000.00 
หัก    สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (545,500,000.00)  (356,000,000.00)  (439,000,000.00)  (251,000,000.00) 
                    สุทธิ 1,393,938,141.59  1,097,438,141.59  1,276,000,000.00  875,000,000.00 

 

ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  เงินกูยืม
ระยะยาวเปนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยหลายแหง  ซ่ึงมีรายละเอียดการกูยืมเงิน ดังนี้ 

สวนของบริษทัใหญ 
1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 เปนการกูยืมกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ดังนี้ 

-  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 วงเงิน 300.0 ลานบาท ใชไป จํานวน 225.0  
ลานบาท และ 300.0 ลานบาท ตามลําดับ เปนการกูยืมกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง 
ระยะเวลา 5 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.25 ตอป เปนระยะเวลา 2 ป หลังจากนั้นใช
อัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจํา 3 เดือน บวกเพิ่มรอยละ 2.5 ตอป โดยทยอยผอน
ชําระเปนรายงวด 6 เดือน รวม 8 งวด เปนจํานวนเงินงวดละ 37.50 ลานบาท              
เร่ิมผอนชําระงวดแรกวันที่ 30 มิถุนายน 2548 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 เงินกูยืมวงเงิน 600.0 ลานบาท ใชไปจํานวน 
480.0 ลานบาท และ 360.0 ลานบาท ตามลําดับ และเปนการกูยืมกับธนาคาร
พาณิชยแหงหนึ่ง ระยะเวลา 4 ป  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป ในปที่ 1 และปตอไป
ใชอัตราดอกเบี้ย MLR ลบดวยรอยละ 2 ตอป หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา          
12 เดือนแรกบวกเพิ่มรอยละ 2 ตอป แลวแตอัตราใดจะสูงกวา โดยทยอยผอนชําระ
เปนรายงวด 3 เดือน รวม 14 งวด โดยงวดที่ 1 – 12 เปนจํานวนเงินงวดละ 40.0 ลานบาท 
และงวดที่   13  – 14  งวดละ  60 .0  ลานบาท  เ ร่ิมผอนชําระงวดแรกวันที่                    
31 พฤษภาคม 2548  
 โดยมีหลักประกัน คือ โฉนดที่ดินของ บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด, สิทธิการ

เชาที่ดินของบริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด และสิ่งปลูกสรางที่เปนอาคารเมเจอร ซีนีเพล็กซ 
สาขารัชโยธิน 
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2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 เปนการกูยืมกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ดังนี้ 
-   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 วงเงิน 280.0 ลานบาทใชไปจํานวน 210.0     

ลานบาท และ 266.0 ลานบาท ตามลําดับ ระยะเวลา 5 ป อัตราดอกเบี้ยปที่ 1 – 3           
รอยละ 2 ตอป และปที่ 4 – 5 รอยละ 1 ตอป โดยทยอยผอนชําระเปนรายงวด 3 เดือน 
รวม 20 งวด เปนจํานวน 14.0 ลานบาท เร่ิมผอนชําระงวดแรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2547 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 วงเงิน 300.0 ลานบาท ใชไปจํานวน 300.0 ลานบาท 
ระยะเวลา 5 ป อัตราดอกเบี้ยปที่ 1 อัตรา MLR ลบสวนตางรอยละ 1.50 ตอป และป
ที่ 4-5 อัตรา MLR ลบสวนตางรอยละ 1.00 ตอป โดยทยอยผอนชําระเปนรายงวด 3 
เดือน รวม 19 งวด งวดที่ 1 – 18 จํานวนเงินงวดละ 16.0 ลานบาท และงวดที่ 19 
จํานวนเงินงวดละ 12.0 ลานบาท เร่ิมผอนชําระงวดแรกเดือนพฤษภาคม 2549         

 โดยมีหลักประกัน คือ โฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินของบริษัท เมเจอร                  
ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด รวมค้ําประกัน 

3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 เงินกูยืมวงเงิน 500.0 ลานบาท ใชไปจํานวน 500.0  
ลานบาท และ 200.00 ลานบาท ตามลําดับ เปนการกูยืมกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง 
ระยะเวลา 7 ป อัตราดอกเบี้ยปที่ 1 รอยละ 3.00 ตอป ปที่ 2-3 รอยละ 3.50 ตอป และปที่ 
4 เปนตนไปอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR ลบดวยรอยละ 1.375 ตอป  โดยมีการนําสิทธิ
การเชาพื้นที่โครงการศูนยการคาสยามพารากอนเปนหลักประกันและมีงวดการจาย
ชําระ 84 เดือน นับตั้งแตวันทําเบิกเงินกูงวดแรก เดือนที่ 1-24 ผอนชําระเฉพาะดอกเบี้ย
ทุกเดือน เดือนที่ 25-84 ผอนชําระเงินตนทุกงวด  6 เดือน รวม 10 งวด เปนจํานวน
เงินงวดละ 50.0 ลานบาท สวนดอกเบี้ยชําระตางหากทุกเดือน 

สวนของบริษัทยอย 
1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 เงินกูยืมวงเงิน 530.0 ลานบาท ชําระแลวคงเหลือ

จํานวน 166.50 ลานบาท และ 256.50 ลานบาท ตามลําดับ เปนการกูยืมกับธนาคาร
พาณิชยแหงหนึ่ง ระยะเวลา 6.50 ป อัตราดอกเบี้ย MLR ลบดวยรอยละ 0.75 ตอป แต
ตองไมต่ํากวา MLR  ตอป ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยทยอยผอนชําระ
เปนรายเดือน งวดที่ 1-18  จํานวนเงินงวดละ 4.50 ลานบาท งวดที่ 19-77 จํานวนงวดละ 
7.50  ลานบาท และจํานวน 6.50 ลานบาท สําหรับงวดสุดทาย เร่ิมผอนชําระงวดแรก
เดือนพฤศจิกายน 2545  โดยมีสิทธิตามสัญญาเชาสิทธิตามสัญญาบริการสาธารณูปโภค
ของบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 3 แหง และ
กรรมการเปนหลักทรัพยค้ําประกัน 
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   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 บริษัทยอยดังกลาว มีการเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกัน 
โดยมีบริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด , บริษัท เอ็นเตอรเทนเมนท โกลเดน  วิลเลจ                
เอ็กซิบิช่ัน จํากัด, บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิช่ัน จํากัด และบริษัท เมเจอรซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 
(มหาชน) เขามาเปนผูค้ําประกันใหมแทนผูค้ําประกันเดิม 

2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 เงินกูยืม วงเงิน 60.0 ลานบาท ชําระแลวคงเหลือ
จํานวน 45.94 ลานบาท และ 55.94 ลานบาท ตามลําดับ เปนการกูยืมกับธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง  ระยะเวลา 5 ป อัตราดอกเบี้ย MLR  – 1 หรือเทียบเทารอยละ 5.5 ตอป  โดย
ทยอยผอนชําระเปนรายเดือน เปนจํานวนเงินงวดละ 1.0 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ ตองจาย
ชําระใหเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2552 โดยเริ่มผอนชําระงวดแรกเดือนกันยายน 
2547 โดยตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2548 บริษัทยอย ไดมีการเจรจาดวยวาจาขอผอนชําระ
คืนเงินตนเดือนละ 0.50 ลานบาท โดยมีสวนปรับปรุงสถานที่เชา อุปกรณและสิทธิ        
การเชาในสาขาตาง ๆ และทรัพยสินของบริษัท เอ็กเซอรเทนเมนท จํากัด และบริษัท         
อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  ค้ําประกัน 

3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  เงินกูยืมวงเงิน 15.0 ลานบาท ชําระแลวคงเหลือ
จํานวน 12.0 ลานบาท และ 15.0 ลานบาท เปนการกูยืมกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR ตอป  เงื่อนไขการจายชําระคืนเงินตนภายใน 5 ป โดยทยอย
ผอนชําระเงินตนเดือนละ 0.25 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย เร่ิมชําระงวดแรกในเดือน
มกราคม 2548  

 

30.  หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน-สุทธิ 
ประกอบดวย 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ณ วันที่   ณ วันที่  

              31 ธันวาคม 2548   31 ธันวาคม 2547    31 ธันวาคม 2548    31 ธันวาคม 2547 
  บาท  บาท   บาท  บาท 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 45,104,261.32  101,005,671.10  43,347,808.00  98,416,301.10 
หัก   ดอกเบี้ยภายใตสัญญาเชาการเงินรอตัดบัญชี (584,375.00)  (2,539,098.86)  (507,623.51)  (2,355,932.41) 
        สวนของหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน        
             ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (43,178,239.45)  (41,337,382.59)  (42,249,595.87)  (40,317,952.53) 
                    สุทธิ 1,341,646.87  57,129,189.65  590,588.62  55,742,416.16 
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31. รายไดคาสิทธิการเชารอตัดบัญชี 
  ประกอบดวย 

                                                                           งบการเงินรวม                                       งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่    ณ วันที่    ณ วันที่    ณ วันที่   
 31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547  31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
รายไดคาสิทธิการเชารอตัดบัญชียกมาตนงวด 195,853,445.28  205,909,638.12  -  - 
บวก รายไดคาสิทธกิารเชารอตัดบัญชี 11,008,546.05  -  -  - 
หัก รับรูเปนรายไดระหวางงวด (10,717,675.82)  (10,056,192.84)  -  - 
รายไดคาสิทธิการเชารอตัดบัญชียกไปปลายงวด 196,144,315.51  195,853,445.28  -  - 

 ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 รายไดคาสิทธิการเชาทั้งจํานวนมี
การตัดบัญชีรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาของสัญญาการเชา ประมาณ 23-26 ป  
 

32. รายไดคาสทิธิการบริการรอตัดบัญช ี
  ประกอบดวย 

                                                                           งบการเงินรวม                                      งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่    ณ วันที่    ณ วันที่    ณ วันที่   
 31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547  31 ธันวาคม 2548  31 ธันวาคม 2547 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
รายไดคาสิทธิบริการรอตัดบัญชียกมาตนงวด 131,716,419.55  138,433,416.41  -  - 
บวก  รายไดคาสิทธิการบริการรอตัดบัญชี 7,105,600.00  -  -  - 
หัก รับรูเปนรายไดระหวางงวด (7,007,559.48)  (6,716,996.86)  -  - 
รายไดคาสิทธิบริการรอตัดบัญชียกไปปลายงวด 131,814,460.07  131,716,419.55  -  - 

 

 ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 รายไดคาสิทธิบริการทั้งจํานวน       
มีการตัดบัญชีรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาของสัญญาบริการ ประมาณ 23-26 ป 
 

33. รายไดรับลวงหนาคาสงเสริมการขาย 
 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 รายไดรับลวงหนา
คาสงเสริมการขาย สวนหนึ่งจํานวน 22.0 ลานบาท (จํานวนเงินตามสัญญา 205.0 ลานบาท) เปนการ   
รับเงินคาสนับสนุนสงเสริมการขายจากบริษัทสองแหง โดยการทําสัญญาระยะเวลารวม  5  ป  นับจาก
วันที่ศูนยการคาสยามพารากอนเปดดําเนินงาน  และ   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 สวนหนึ่งจํานวน 20.0   
ลานบาท (จํานวนเงินตามสัญญา 30.0 ลานบาท) เปนการรับเงินคาสนับสนุนสงเสริมการขายจาก
บริษัทแหงหนึ่ง โดยการทําสัญญาระยะเวลารวม 3 ป บริษัทฯ รับรูรายไดโดยการตัดจายโดยวิธี
เสนตรงตามระยะเวลาสัญญา 
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34. ทุนเรือนหุน 
  ในป 2547 บริษัทฯ  มีการเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ป 2547  
   ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 มีมติ         
เปนเอกฉันทเห็นควรอนุมัติวาระที่มีสาระสําคัญดังนี้  

1. อนุมัติใหมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน 15.0 ลานหุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท รวมเปน            
ทุนจดทะเบียน  772.0  ลานหุน  คิดเปนมูลคารวม  772.0  ลานบาท  เพื่อรองรับการแปลง
สภาพเปนหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก  

2.    อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญจํานวน 15.0 ลานหุน   เพื่อ 
2.1 การแปลงสภาพเปนหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพื่อ        

จัดสรรแกกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-W2) จํานวน 3,500,000 หุน 
2.2   เพื่อรองรับการใชสิทธิตาม ESOP-W1 และ MAJOR-W1 เพิ่มเติมเมื่อมีการปรับสิทธิ  

ซ่ึงเปนผลมาจากการจายเงินปนผลเกินกวาอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินไดของบริษัทครั้งนี้  จํานวน 11,500,000 หุน 

2.3 ในกรณีที่มีหุนสามัญเหลือเนื่องจากการไมใชสิทธิแปลงสภาพตามใบสําคัญ        
แสดงสิทธิที่จะจัดสรรแกกรรมการและพนักงาน (ESOP-W2) ใหคณะกรรมการ
พิจารณาและเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติตอไป 

 3. อนุมัติใหมีการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-W2) จํานวน 3,500,000 หนวย   

 

 บริษัทฯ  ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่                
27  เมษายน 2547 
 

   ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังที่ 1/2547 เมื่อวันที่  14   กรกฎาคม  2547  ไดมีมติใหมี 
การเพิ่มทุนจดทะเบียน 125.0  ลานหุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท  รวมเปนทุนจดทะเบียนใหม  897.0     
ลานหุน คิดเปนมูลคารวม 897.0 ลานบาท โดยมีการจัดสรรดังนี้  

1.   จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 120,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแก       
ผู ถือหุน และผู ถือใบสําคัญแสดงสิทธิของอีจีวี เพื่อใชชําระแทนคาหุน  และ/หรือ            
ใบแสดงสําคัญแสดงสิทธิของอีจีวีตามแผนการรวมกิจการ 

2. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 5,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท                
เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ไดแก ESOP-W1, MAJOR-W1 
และ ESOP-W2 เพิ่มเติมเมื่อมีการปรับสิทธิอันเปนผลมาจากการออกหุนสามัญใหมเพิ่ม
ทุนเพื่อชําระคาหุนดวยหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิของอีจีวีตามแผนการรวมกิจการ 
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 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2547 และภายหลังการควบรวมกิจการดังกลาว ทําใหบริษัทฯ มีทุนชําระแลวจํานวน 
707.49 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ ไดมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย    
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 

   
35. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ  

ESOP-W2 
 เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2547 บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจัดสรร
แกกรรมการและพนักงาน (ESOP-W) จํานวน 3,500,000 หนวย ราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท          
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 4 ป นับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยมีอัตราการใชสิทธิ
คือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 15.28 บาท ตอ 1 หุน
สามัญ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ยังไมมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 มาใชสิทธิ 
 

ESOP-W1 
 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2546 บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจัดสรรแก
กรรมการและพนักงาน (ESOP-W) จํานวน 19,500,000 หนวย ราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท   
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 5 ป นับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยมีอัตราการใชสิทธิคือ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 13.16 บาท ตอ 1 หุนสามัญ 
 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 บริษัทฯ ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตรา
การใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิใหม เปนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) 1 หนวย    
มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1.051 หุน ในราคาใชสิทธิ 12.516 บาท ตอ 1 หุนสามัญ 
 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 บริษัทฯ ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตรา
การใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) คร้ังที่ 2 เปนใบสําคัญแสดงสิทธิ             
1 หนวย  มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1.068 หุน ในราคาใชสิทธิ 12.320 บาท ตอ 1 หุนสามัญ 
  เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีผูถือหุนใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP-W ใชสิทธิจองซื้อหุน
สามัญ จํานวน 710,000 หนวย คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมใชสิทธิจํานวน 18,790,000 หนวย 
ภายหลังการใชสิทธิดังกลาว ทําใหบริษัทมีทุนชําระแลว จํานวน 587.71 ลานหุน มูลคาหุนละ 1.00 
บาท คิดเปนมูลคารวม 587.71 ลานบาท โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับกระทรวง
พาณิชยในวันที่ 3 ตุลาคม 2546 
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 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP - W  ใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญ 
จํานวน 1,719,195 หนวย คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมใชสิทธิจํานวน 17,070,805 หนวย        
ภายหลังการใชสิทธิดังกลาว ทําใหบริษัทมีทุนชําระแลว จํานวน 709.32 ลานหุน มูลคาหุนละ     
1.00 บาท คิดเปนมูลคารวม 709.32 ลานบาท โดยบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชยในวันที่ 8 ตุลาคม 2547 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ยังไมมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP-W มาใชสิทธิ 
  

 MAJOR-W1 
 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547 บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 
(MAJOR-W1) ใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 146,926,992 หนวย ราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท           
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 3 ป นับแตวันออก โดยมีอัตราการใชสิทธิ คือ ใบสําคัญ        
แสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 13.00 บาท ตอ 1 หุนสามัญ 
 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 บริษัทฯ ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตรา
การใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิใหม เปนใบสําคัญแสดงสิทธิ (MAJOR-W1)            
1  หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1.016 หุน ในราคาใชสิทธิ 12.796 บาท ตอ 1 หุนสามัญ  
 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม  2548 มีผูมาใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ จํานวน 
1,250 หนวย คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ยังไมมีผูมาใชสิทธิจํานวน 146,925,742  
หนวย บริษัทฯ ไดแสดงเงินรับจากการใชสิทธิดังกลาวจํานวน 16,250.92 บาท เปนเงินรับลวงหนา
คาหุนในงบดุลเนื่องจากบริษัทฯ ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาจาก
การใชสิทธิดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549  
 

36.  สวนเกินมูลคาหุน 
 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2547 มีมติอนุมัติ
ใหโอนสวนเกินมูลคาหุนจํานวน  279,764,396.89 บาท  เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม  ณ  วันที่                 
30 กันยายน 2547 ของบริษัทฯ 
 

37. สํารองตามกฎหมาย 
 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2547 มีมติอนุมัติ
ใหโอนสํารองตามกฎหมายจํานวน 37,451,064.26 บาท เพื่อชดเชยขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 
กันยายน 2547 ของบริษัทฯ 
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38. เงินปนผล 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 มีมติเปน
เอกฉันทใหจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือน ป 2548 ใน
อัตราหุนละ 0.25 บาท ใหแกผูถือหุนทั้งหมด จํานวน 709.32 ลานหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 177.33 
ลานบาท และใหจัดสรรสํารองตามกฎหมายจํานวน 12.39 ลานบาท ปจจุบันจายเงินปนผลแลว       
ทั้งจํานวน 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 และ
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 มีมติเปนเอกฉันท
อนุมัติใหจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 ป 2547 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท 
ใหแกผูถือหุนทั้งหมด จํานวน 709.32 ลานหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35.47 ลานบาท และใหจัดสรร
สํารองตามกฎหมายจํานวน 2.01 ลานบาท ปจจุบันจายเงินปนผลแลวทั้งจํานวน 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2547 เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ 2547  และ
ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน  คร้ังที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 มีมติเปนเอกฉันท  
เห็นควรอนุมัติจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป 2546 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท ใหแก         
ผูถือหุนทั้งหมดจํานวน 587.71 ลานหุน  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 352.63 ลานบาท   

 

39. คาตอบแทนกรรมการ 
 คาตอบแทนกรรมการเปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยไมรวมเงินเดือนและประโยชนที่เกี่ยวของ    
ที่จายใหกับกรรมการบริหาร 
 

40.  ภาษีเงนิไดนิติบคุคล 
 บริษัทใหญคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลตามหลักเกณฑในพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 387    
ซ่ึงใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25  เปนเวลาหารอบระยะเวลาบัญชี          
ตอเนื่องกัน นับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เร่ิมในหรือหลังวันที่บริษัทที่มีหลักทรัพยมาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (วันที่ 23 พฤษภาคม 2545) ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  ดังนั้น บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 25  ของกําไรสุทธิ  
ทางบัญชีกอนรับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมภายหลังบวกกลับรายการ
ปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร  
 บริษัทยอยคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 และตามอัตรารอยละสําหรับ      
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของกําไรสุทธิทางบัญชี ภายหลังบวกกลับดวย   
รายการปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร 
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41.  กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 

 บริษัทฯ  คํานวณกําไร(ขาดทุน)ตอหุนโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด           
ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  ดังนี้ 
41.1 สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548          

   จํานวนหุนสามัญ   
 กําไรสุทธิ  ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  กําไรตอหุน 
 (บาท)  (หุน)  (บาท) 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน     

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 534,990,142.87  709,322,633  0.75 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด      

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามัญครั้งที่ 1 (MAJOR-W1)      
146,926,992 หนวย อัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ      
1  หนวย  ซ้ือหุนสามัญได 1 .016 หุน ในราคาหุนละ 12.796 บาท -  221,324            - 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามัญที่ออกใหแกกรรมการ      
และพนักงาน (ESOP-W1) 17,070,805 หนวย อัตราการใช      
สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย  ซ้ือหุนสามัญได      
1.068 หุน  ในราคาหุนละ 12.320 บาท -  704,225            - 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด      
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมุติวามีการใชสิทธิ      

   ซ้ือหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 534,990,142.87  710,248,182  0.74 

41.2 สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547          

   จํานวนหุนสามัญ   
 กําไรสุทธิ  ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  กําไรตอหุน 
 (บาท)  (หุน)  (บาท) 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน     

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (479,412,583.08)  619,061,401  (0.77) 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด      

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามัญครั้งที่ 1 (MAJOR-W1)      
146,926,992 หนวย อัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ      
1  หนวย  ซ้ือหุนสามัญได 1 .016 หุน ในราคาหุนละ 12.796 บาท -  18,891,542            - 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามัญที่ออกใหแกกรรมการ      
และพนักงาน (ESOP-W1) 18,790,000 หนวย อัตราการใช      
สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย  ซ้ือหุนสามัญได      
1.068 หุน  ในราคาหุนละ 12.320 บาท -  2,899,636            - 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด      
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมุติวามีการใชสิทธิ      

   ซ้ือหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ (479,412,583.08)  640,852,579  (0.75) 
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42.  จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 
           งบการเงินรวม                     งบการเงินเฉพาะบริษัท  

 2548  2547  2548  2547 
จํานวนพนักงานถัวเฉลี่ย (คน) 8,968  2,817  4,029  1,381 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน (ลานบาท)        
      สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 404.08  247.67  176.64  169.35 

 
43.  การเสนอขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ 
                                               งบการเงินรวม 
                                             สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

 สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ รายการ รวม 
 โรงภาพยนตร โบวลล่ิง ใหเชา บริการโฆษณา ศูนย จําหนายแผน ตัดบัญชี  
  และคาราโอเกะ และบริการ  ออกกําลังกาย VCDและDVD   
      และลิขสิทธิ์ภาพยนตร   
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
รายไดจากการขายและบริการ 2,730,274 502,799 474,935 820,703 22,645 554,919 (518,761) 4,587,514 

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน 586,253 164,515 270,015 566,536 (1,016) 106,999 (69,331) 1,623,971 

คาใชจายสวนกลาง        1,011,515 
ดอกเบี้ยจาย        102,831 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล        228,005 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ        534,990 

สินทรัพยถาวร 2,765,106 700,939 835,311 9,627 60,949 8,193 209,011 4,589,136 
สินทรัพยสวนกลาง        2,804,821 
สินทรัพยรวม        7,393,957 

 
                                               งบการเงินรวม 
                                             สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 

 สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ รายการ รวม 
 โรงภาพยนตร โบวลล่ิง ใหเชา บริการโฆษณา ศูนย จําหนายแผน ตัดบัญชี  
  และคาราโอเกะ และบริการ  ออกกําลังกาย VCDและDVD   
      และลิขสิทธิ์ภาพยนตร   
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
รายไดจากการขายและบริการ 1,837,286 301,053 425,323 372,525 3,224 108,199 (240,097) 2,807,513 

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน 402,053 103,340 222,190 272,520 (2,543) 20,573 (39,346) 978,787 

คาใชจายสวนกลาง        1,458,009 
ดอกเบี้ยจาย        44,475 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล        106,298 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ        (479,412) 

สินทรัพยถาวร 2,614,634 483,029 819,314 4,437 67,407 6,122 250,390 4,245,333 
สินทรัพยสวนกลาง        2,416,111 

สินทรัพยรวม        6,661,444 
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 บริษัทใหญและบริษัทยอย ประกอบธุรกิจ 6 ประเภท คือ ธุรกิจโรงภาพยนตร ซ่ึงมีสวนงาน
การฉายภาพยนตรและสวนงานการขายอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโบวลล่ิงและคาราโอเกะ ธุรกิจ   
ใหเชาและบริการ ธุรกิจบริการโฆษณา ธุรกิจศูนยออกกําลังกาย ธุรกิจจําหนายแผน VCD DVD  
และลิขสิทธิ์ภาพยนตร กําไรจากการดําเนินงานของแตละสวนงานเกิดขึ้นจากยอดรายไดรวมหัก    
ตนทุนขายและบริการของสวนงานนั้น 
 สินทรัพยถาวรของแตละสวนงานเปนสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานของสวนงานนั้น    
สวนสินทรัพยสวนกลางประกอบดวยสินทรัพยประเภทอื่น ที่ไมใชสินทรัพยถาวร 

 การกําหนดราคาโอนระหวางสวนงานที่มีสาระสําคัญ มีดังตอไปนี้ 
เกณฑในการกําหนดราคาโอนระหวางสวนงานของบริษัทใหญ กับบริษัทยอย และบริษัท    

ที่เกี่ยวของกัน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6.1) 
สวนเกณฑในการกําหนดราคาโอนระหวางสวนงานของบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน    

ที่เกิดขึ้นระหวางกันที่มีสาระสําคัญมีดังนี้ 
 

 นโยบายการกําหนดราคา 
-  รายได/ตนทุนจากการเชาพื้นที่และคาบริการสวนกลาง ราคาเหมาจายรายเดือนตามสัญญา 
-  ดอกเบี้ยรับ/จาย อิงตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย 
 บวกสวนตาง หรือตนทุนที่ไดมาบวกสวนตาง 
-  รายได/ตนทุนคาโฆษณา ราคาตามบันทึกขอตกลงระหวางกัน/เหมาจาย 
 รายเดือน และคิดเปนอัตรารอยละของยอด 
 รายได 

 
44.  เคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษัทฯไดปฏิบัติตามแนวทางในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 48 เร่ืองการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน โดย
เครื่องมือทางการเงินทั้งในงบดุลและนอกงบดุล เปนดังนี้ 
44.1       การบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีนโยบายในการประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารทาง
การเงิน  เพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 
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 44.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
  ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตซึ่ง
จะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ความเสี่ยงของ  
บริษัทฯ เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร  เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร และเงินกู
ระยะยาวจากธนาคารและสถาบันการเงิน ซ่ึงมีการใชอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด 
(Floating interest rate) บริษัทฯ ไมไดใชเครื่องมือทางการเงินใด ๆ  เพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว 

  โดยบริษัทฯ มสิีนทรัพย และหนี้สินที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้ 
        งบการเงินรวม               งบการเงินเฉพาะบริษัท                             อัตราดอกเบี้ย 
            ณ วันที่                                   ณ วันที่                                                   ณ วันที่ 

 31 ธ.ค. 48 31 ธ.ค. 47 31 ธ.ค. 48 31 ธ.ค. 47 31 ธ.ค. 48 31 ธ.ค. 47 
 (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ) 

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทที่เก่ียวของกัน 2.35 2.95 1,110.57 261.94 5.75-6.50 5.75-8 
เงินใหกูยืมแกกรรมการและลูกจาง 8.12 8.25 5.36 4.46 3.00 3.00 
เงินกูยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน 778.00 1,173.07 570.00 400.00 3.80-5.25 1.80-6.00 
เงินกูยืมบริษัทยอย  - - 86.13 122.68 5.75-6.50 5.75-8 
เงินกูยืมระยะยาว 1,393.94 1,097.44 1,276.00 875.00 3.25-3.50, MLR -0.75           3-3.5, 
     MLR-1.50,MLR-2 MLR –1,MLR-2 

 

 44.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษัทฯ  ไมมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตรา
ตางประเทศ เนื่องจากธุรกรรมทางการคาสวนใหญทํากับธุรกิจภายในประเทศ ยกเวนการ
ซ้ือสินทรัพยจากตางประเทศ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มิไดทําสัญญาประกันความเสี่ยงของ
อัตราแลกเปลี่ยนไวเปนการลวงหนาเนื่องจากจํานวนเงินไมเปนสาระสําคัญ 

 44.4 ความเสี่ยงดานการใหสินเชือ่ 
 บริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงอยางเปนสาระสําคัญจากการไมไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้การคา     
เนื่องจากรายการคาโดยสวนใหญของบริษัทฯ เปนรายไดที่รับเปนเงินสด 

 44.5       มูลคายุติธรรม 
  เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน สวนใหญจัดอยูในประเภท     

ระยะสั้นและเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยอยูในเกณฑเดียวกับตลาด ฝายบริหารของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย จึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาว แสดง
มูลคา ไมแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 
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45.  ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 45.1 ตามงบการเงินรวม บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดเขาทําสัญญากับ  บริษัท 

ไอแมกซ คอรปอเรชั่น จํากัด (ประเทศแคนาดา) เพื่อรวมกันแตงตั้งบริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ         
เธียเตอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย เปนตัวแทนใหดําเนินการบริหารโรงภาพยนตร กรุงเทพ              
ไอแมกซ  เธียเตอร  โดยมีเงื่อนไขที่สําคัญ ดังนี้ 
1. บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด มีหนาที่จัดสรรพื้นที่ที่เปนโรงภาพยนตร ตลอดจนดูแล     

ในการสงเสริมการขาย การบํารุงรักษาและรักษาคุณภาพตลอดจนมาตรฐานของโรงภาพยนตร  
รวมถึงรับผิดชอบคาใชจายในการประกันภัยและความเสี่ยงจากทรัพยสิน 

2. บริษัท ไอแมกซ คอรปอเรชั่น จํากัด (ประเทศแคนาดา) มีหนาที่ในการจัดสรรและดูแล
เครื่องมือในการฉายภาพยนตร 

 ภายใตสัญญาดังกลาว หากผลการดําเนินงานของ บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด   
มีกําไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด และบริษัท ไอแมกซ คอรปอเรชั่น จํากัด
(ประเทศแคนาดา) จะรวมรับในผลกําไรหรือขาดทุนในอัตรารอยละ 50:50  และในกรณี                   
ผลดําเนินงานมีขาดทุนขั้นตน บริษัท ไอแมกซ คอรปอเรชั่น จํากัด (ประเทศแคนาดา) จะยกเลิก      
เงื่อนไขการรับผลประโยชนจากบริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด ในจํานวนสูงสุด 0.10     
ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ โดยสัญญามีอายุส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2553 
 ณ ปจจุบัน บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด และ บริษัท ไอแมกซ คอรปอเรชั่น จํากัด             
(ประเทศแคนาดา) ยังไมมีการทําสัญญาแตงตั้ง บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด               
เปนตัวแทนบริหารงาน 

 45.2   ตามงบการเงินรวม วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทยอยจํานวน 3 บริษัท มีภาระผูกพันคาสิทธิ         
การเชาจํานวน 61.25 ลานบาท ตามสัญญาจองสิทธิการเชาเรื่องการโอนสิทธิการเชา ลงวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2547 โดยเปนการรับโอนสิทธิที่จะเชาพื้นที่บางสวนในบริเวณ ช้ัน 7 และ ช้ัน 8 ของ
อาคารศูนยการคาสยามพารากอน ระยะเวลา 25 ป นับจากวันที่ศูนยการคาสยามพารากอนเปด
ดําเนินงานจากบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ   กรุป จํากัด (มหาชน) 

 45.3    ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการค้ําประกันเงินกู
ใหกับบริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอนเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยกับ
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง วงเงิน 240.0 ลานบาท ซ่ึงมีภาระผูกพัน 1 ป เพื่อเปนการสนับสนุน
ดานการเงินใหกับบริษัทยอย 

 45.4   ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการค้ําประกันวงเงิน
สินเชื่อของบริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง             
วงเงิน 200.0 ลานบาท เพื่อเปนการสนับสนุนดานการเงินใหกับบริษัทยอย 
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      45.5   บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังนี้    
                                                                                  งบการเงินรวม                                     งบการเงินเฉพาะบริษัท                                  
                                                                                        ณ วันที่                                                     ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2548   31 ธันวาคม 2547 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
Letter of  Credit 24.45 30.94 24.45 30.94 
Letter of  Guarantee 31.41 32.98 12.23 16.48 
เช็คจายเพื่อค้ําประกัน 3.11              - 3.11              - 

 
 

                        นอกจากนี้ บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระผกูพันจาก Letter of  Guarantee  ที่เปนเงินตราตางประเทศ    
จํานวน 0.50 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา  

45.6 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ และบริษัท 
ยอย มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวกับบุคคลภายนอก จากการเชาที่ดิน เชาพื้นที่อาคาร 
และสัญญาบริการระยะยาวกับบุคคลภายนอก ดังนี้ 
45.6.1 คาเชาและคาบริการที่ เ รียกเก็บในอัตราคงที่ จํานวน  45 สัญญา  และ  9 สัญญา 

ตามลําดับ อายุสัญญาเชาและบริการ 2-30 ป โดยมีภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ลานบาท  ลานบาท 
ภายใน 1 ป 415.07  140.37 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป  1,386.31  598.10 
เกินกวา 5 ป 3,695.94  1,091.07 

 
45.6.2 คาเชาและคาบริการที่เรียกเก็บตามอัตรารอยละตอยอดรายไดของแตละสถาน

ประกอบการ  จํานวน 16 สัญญา และ 5 สัญญา ตามลําดับ อายุสัญญาเชาและบริการ
3-25 ป โดยมีการคิดอัตราคาเชาและบริการรอยละ 3.00-25.00 ตอป และอัตรา          
รอยละ  4.50 –15.00 ตอป ของยอดรายไดของแตละสถานประกอบการ ตามลําดับ 

   อยางไรก็ตาม คาเชาและคาบริการ สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีดังนี้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ลานบาท  ลานบาท 
คาเชา 250.83             85.91 
คาบริการ 175.26            80.04 
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46.   การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี้ไดรับการอนุมตัิจากกรรมการของบริษัทฯ แลว 

 
          


