
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน
เฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน  เฉพาะบริษัท และ 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปที่แนบมานี้ของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอ
ความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา  
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหได            
ความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการ
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี 
ที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการ
แสดงความเห็นของขาพเจา 
 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะ
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 

กรุงเทพมหานคร 
26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 



 

 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

ตามที่ไดปรับใหม
หมายเหตุ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 6 215,815,169 436,544,781 78,567,588 242,780,782
เงินลงทุนชั่วคราว 7 302,904,317 - 302,904,317 -
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 8 1,094,321,395 851,256,365 200,571,222 164,193,537
ลูกหนี้จากการสนับสนุนธุรกิจ 71,249,727 156,774,820 63,064,652 82,177,224
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 26 5,929,690 4,455,789 794,350,445 329,408,576
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 9 133,651,726 147,146,067 25,199,164 19,217,813
ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ 173,996,331 140,520,048 36,635,691 14,615,770
เงินปนผลคางรับ 26 - - 125,840,000 -
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 10 158,013,261 152,434,699 52,816,813 85,656,527

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,155,881,616 1,889,132,569 1,679,949,892 938,050,229

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 6,981,019 5,639,927 - -
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 11 1,168,550,021 587,738,676 3,039,388,375 2,114,588,375
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 26 25,384,858 2,950,000 1,857,913,045 1,741,789,628
เงินใหกูยืมแกพนักงาน 10,867,614 10,192,868 8,709,490 8,353,404
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 12 4,759,164,047 4,956,303,413 1,775,067,911 1,543,932,071
สิทธิการเชา - สุทธิ 13 665,889,315 693,834,834 191,254,830 191,609,673
ลิขสิทธ์ิภาพยนตร - สุทธิ 14 310,071,223 294,133,243 - -
คาความนิยม - สุทธิ 14 81,774,455 140,705,143 - -
เงินมัดจํา 87,292,390 161,944,196 41,710,939 116,498,949
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 22,083,304 39,457,397 2,918,735 3,475,385

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 7,138,058,246 6,892,899,697 6,916,963,325 5,720,247,485

รวมสินทรัพย 9,293,939,862 8,782,032,266 8,596,913,217 6,658,297,714

2

หนวย : บาท  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

ตามที่ไดปรับใหม
หมายเหตุ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม
จากสถาบันการเงิน 15 913,692,318 1,341,547,229 471,481,530 915,742,864

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 510,714,435 529,428,753 334,730,904 270,977,272
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 26 5,820,618 7,260,943 287,985,391 41,003,526
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  15 327,873,449 590,749,877 279,952,990 490,822,866

เจาหนี้อื่น 182,304,486 239,255,548 84,330,716 106,055,522
ภาษีเงินไดคางจาย 115,678,376 102,543,639 76,628,075 25,505,681
รายไดคาเชาและบริการรับลวงหนา
ที่ถึงกําหนดรับรูภายในหนึ่งป 22,469,865 17,761,600 4,023,000 -

คาใชจายคางจาย 158,406,981 103,002,892 58,527,566 38,752,937
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16 249,694,613 169,651,118 64,882,920 34,331,931

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,486,655,141 3,101,201,599 1,662,543,092 1,923,192,599

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมจากบริษัทยอย 26 - - 808,704,738 220,345,630
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 678,418,598 1,104,792,452 673,519,329 1,075,216,542
รายไดคาเชาและบริการรับลวงหนา 308,451,454 292,411,759 - -
รายไดรับลวงหนาจากผูใหการสนับสนุนธุรกิจ 13,333,333 5,250,004 13,333,333 5,250,004
เงินมัดจํา 180,475,154 78,739,442 21,541,136 17,342,079
สํารองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัทยอย 11 - - 60,737,656 45,537,278
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 4,407,854 3,006,799 939,288 927,306

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,185,086,393 1,484,200,456 1,578,775,480 1,364,618,839

รวมหนี้สิน 3,671,741,534 4,585,402,055 3,241,318,572 3,287,811,438

3

หนวย : บาท  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

ตามที่ไดปรับใหม
หมายเหตุ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 17
ทุนจดทะเบียน 906,000,000 906,776,533 906,000,000 906,776,533

ทุนที่ออกและชําระแลวเต็มมูลคา 879,932,619 787,185,105 879,932,619 787,185,105
สวนเกินมูลคาหุน 17 3,816,018,391 2,735,696,694 3,816,018,391 2,735,696,694
เงินรับลวงหนาคาหุน - 136,040,990 - 136,040,990
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 19 90,600,000 63,522,103 90,600,000 63,522,103
ยังไมไดจัดสรร 833,266,542 447,932,185 569,043,635 (351,958,616)

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 5,619,817,552 4,170,377,077 5,355,594,645 3,370,486,276
สวนของผูถือหุนสวนนอย 20 2,380,776 26,253,134 - -

รวมสวนของผูถือหุน 5,622,198,328 4,196,630,211 5,355,594,645 3,370,486,276

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 9,293,939,862 8,782,032,266 8,596,913,217 6,658,297,714

4

หนวย : บาท  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบกําไรขาดทุน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

ตามที่ไดปรับใหม
หมายเหตุ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

รายได

รายไดจากการขายบัตรชมภาพยนตร 2,809,321,045 2,441,019,849 1,697,372,666 1,358,618,420
รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 531,383,032 413,978,094 308,940,343 194,056,959
รายไดจากการใหบริการโฆษณาและคาสนับสนุนธุรกิจ 935,323,760 729,280,560 275,792,067 311,764,259
รายไดจากการใหบริการโบวลลิ่งและคาราโอเกะ 519,277,772 535,053,725 77,315,767 92,149,845
รายไดคาเชาและบริการ 382,872,887 424,250,517 114,204,792 40,753,468
รายไดจากการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 619,309,147 542,406,754 - -
รายไดจากการใหบริการศูนยออกกําลังกาย 7,359,964 24,108,211 - -
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 12 693,868,274 - - -
รายไดเงินปนผลรับ 26 - - 1,388,530,167 21,685,092
รายไดอื่น 21 94,966,684 136,548,725 459,877,203 306,048,575

รวมรายได 6,593,682,565 5,246,646,435 4,322,033,005 2,325,076,618

คาใชจาย

ตนทุนการจัดแสดงภาพยนตร 2,408,789,796 2,113,505,229 1,473,905,906 1,236,841,624
ตนทุนการขายอาหารและเครื่องดื่ม 209,537,204 154,030,686 121,846,857 71,527,695
ตนทุนการใหบริการโฆษณา 45,713,088 26,363,382 - -
ตนทุนการใหบริการโบวลลิ่งและคาราโอเกะ 343,566,504 309,738,269 45,277,052 66,400,664
ตนทุนการใหเชาและบริการ 206,912,768 241,437,623 12,986,901 8,380,549
ตนทุนการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 548,747,853 378,962,587 - -
ตนทุนการใหบริการศูนยออกกําลังกาย 4,539,390 18,916,430 - -
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,388,518,763 1,109,281,469 635,624,193 480,711,846

รวมคาใชจาย 5,156,325,366 4,352,235,675 2,289,640,909 1,863,862,378

กําไรจากการดําเนินงาน 22 1,437,357,199 894,410,760 2,032,392,096 461,214,240
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 1,484,343 107,441,262 2,516,829 111,704,120
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 11 157,258,274 98,128,797 - -

กําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 1,596,099,816 1,099,980,819 2,034,908,925 572,918,360
ดอกเบี้ยจาย (119,129,000) (169,856,421) (121,530,049) (136,736,206)
ภาษีเงินได (273,378,785) (236,369,051) (150,746,593) (91,074,071)

กําไรกอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 1,203,592,031 693,755,347 1,762,632,283 345,108,083
ขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย - สุทธิ 20 23,372,358 1,421,068 - -

กําไรสุทธิสําหรับป 1,226,964,389 695,176,415 1,762,632,283 345,108,083

กําไรตอหุน 23

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 1.42 0.92 2.04 0.46
กําไรตอหุนปรับลด 1.41 0.90 2.03 0.45

5

หนวย : บาท  
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

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

ยอดคงเหลือตนป วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 787,185,105 2,735,696,694 136,040,990 63,522,103 447,932,185 26,253,134 4,196,630,211
การออกหุนสามัญ 17 92,747,514 1,080,321,697 (136,040,990) - - - 1,037,028,221
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย  19 - - - 27,077,897 (27,077,897) - -
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป - - - - 1,226,964,389 (23,372,358) 1,203,592,031
เงินปนผลจาย 24 - - - - (814,552,135) (500,000) (815,052,135)

ยอดคงเหลือปลายป วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 879,932,619 3,816,018,391 - 90,600,000 833,266,542 2,380,776 5,622,198,328

ยอดคงเหลือตนป วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 709,322,633 1,840,199,567 16,251 14,405,495 348,063,357 12,491,482 2,924,498,785
การออกหุนสามัญ 17 77,862,472 895,497,127 (16,251) - - - 973,343,348
เงินรับลวงหนาคาหุน - - 136,040,990 - - - 136,040,990
เงินคาหุนของบริษัทยอยรับจากผูถือหุนสวนนอย 20 - - - - - 20,000,000 20,000,000
ซื้อหุนในบริษัทยอยจากผูถือหุนสวนนอย 20 - - - - - (3,900,000) (3,900,000)
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย  19 - - - 49,116,608 (49,116,608) - -
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป - - - - 695,176,415 (1,421,068) 693,755,347
เงินปนผลจาย 24 - - - - (546,190,979) (917,280) (547,108,259)

ยอดคงเหลือปลายป วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 787,185,105 2,735,696,694 136,040,990 63,522,103 447,932,185 26,253,134 4,196,630,211

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
หนวย : บาท



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

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

ยอดคงเหลือตนป วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 - ตามที่รายงานไวเดิม 787,185,105 2,735,696,694 136,040,990 63,522,103 447,932,185 4,170,377,077
การปรับปรุงยอนหลัง 4 - - - - (799,890,801) (799,890,801)

ยอดคงเหลือตนงวด - ตามที่ไดปรับใหม 787,185,105 2,735,696,694 136,040,990 63,522,103 (351,958,616) 3,370,486,276
การออกหุนสามัญ 17 92,747,514 1,080,321,697 (136,040,990) - - 1,037,028,221
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย  19 - - - 27,077,897 (27,077,897) -
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - 1,762,632,283 1,762,632,283
เงินปนผลจาย 24 - - - - (814,552,135) (814,552,135)

ยอดคงเหลือปลายป วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 879,932,619 3,816,018,391 - 90,600,000 569,043,635 5,355,594,645

ยอดคงเหลือตนป วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 - ตามที่รายงานไวเดิม 709,322,633 1,840,199,567 16,251 14,405,495 348,063,357 2,912,007,303
การปรับปรุงยอนหลัง 4 - - - - (449,822,469) (449,822,469)

ยอดคงเหลือตนป - ตามที่ไดปรับใหม 709,322,633 1,840,199,567 16,251 14,405,495 (101,759,112) 2,462,184,834
การออกหุนสามัญ 17 77,862,472 895,497,127 (16,251) - - 973,343,348
เงินรับลวงหนาคาหุน - - 136,040,990 - - 136,040,990
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย  19 - - - 49,116,608 (49,116,608) -
กําไรสุทธิสําหรับป - ตามที่ไดปรับใหม - - - - 345,108,083 345,108,083
เงินปนผลจาย 24 - - - - (546,190,979) (546,190,979)

ยอดคงเหลือปลายป วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 787,185,105 2,735,696,694 136,040,990 63,522,103 (351,958,616) 3,370,486,276

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : บาท



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

ตามที่ไดปรับใหม
หมายเหตุ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 25 1,283,996,549 898,588,659 582,511,975 323,774,751

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนระยะสั้น 7 (850,000,000) - (850,000,000) -
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะสั้น 7 548,082,471 1,009,280 548,082,471 -
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 26 (45,402,858) (600,000) (437,138,211) (961,867,500)
เงินสดรับคืนจากเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 26 22,968,000 - 236,014,794 330,652,181
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 11 1,000,000 149,240,536 1,000,000 149,240,536
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทรวม - 7,714,553 - 7,714,553
เงินสดจายเพื่อซ้ือเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทรวม 11 (840,200,000) (90,110,315) (840,200,000) (90,110,315)
เงินสดจายเพื่อซ้ือเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทยอย - (7,000,000) - (7,000,000)
เงินสดจายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ (963,321,748) (1,085,370,310) (599,431,236) (340,585,157)
เงินสดรับจากการขายและใหเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณ
และสิทธิการเชา 1,809,731,176 3,768,873 212,313,413 -

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 11 59,030,231 18,016,562 1,262,690,167 21,685,092
เงินใหกูยืมแกพนักงาน (674,746) (2,075,129) (356,086) (2,991,026)
เงินสดจายเพื่อเงินมัดจําสําหรับสัญญาเชาและบริการ (4,978,088) (75,963,114) (3,282,855) (75,789,260)
เงินสดจายเพื่อสิทธิการเชา (43,840,281) (125,872,000) (7,984,981) (109,000,000)
เงินสดจายคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร (272,482,989) (395,838,143) - -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (580,088,832) (1,603,079,207) (478,292,524) (1,078,050,896)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (1,341,092) 1,015,421 - -
เงินสดรับ(จายคืน)จากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (442,175,000) 531,700,000 (454,000,000) 344,000,000
จายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (15,087,101) (37,842,709) (12,103,204) (36,800,777)
เงินสดรับจากเงินกูยืมจากบริษัทยอย 26 - - 890,632,662 222,215,630
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 15 420,000,000 200,000,000 420,000,000 200,000,000
จายคืนเงินกูยืมจากบริษัทยอย 26 - - (302,273,554) (88,000,000)
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 15 (1,122,427,010) (450,572,990) (1,043,000,000) (355,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 18 1,037,028,222 973,343,348 1,037,028,222 973,343,348
เงินคาหุนรับลวงหนา - 136,040,990 - 136,040,990
จายเงินปนผล 24 (814,455,437) (546,132,465) (814,455,437) (546,132,465)
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสวนนอย 20 (500,000) (917,280) - -
เงินคาหุนในบริษัทยอยรับจากผูถือหุนสวนนอย 20 - 20,000,000 - -

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (938,957,418) 826,634,315 (278,171,311) 849,666,726
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หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

หมายเหตุ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (235,049,701) 122,143,767 (173,951,860) 95,390,581
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 404,697,552 282,553,785 241,037,918 145,647,337

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 6 169,647,851 404,697,552 67,086,058 241,037,918

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับงบกระแสเงินสด

หนวย : บาท

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

ดอกเบี้ยจาย 119,129,000 169,856,421 92,334,009 127,340,134
ภาษีเงินไดจาย 260,244,048 288,770,807 99,624,199 130,504,743

รายการที่ไมใชเงินสด

รายการที่ไมใชเงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 มีดังนี้

หมายเหตุ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549

การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน 36,658,934 88,237,149 25,985,648 36,742,690
การลงทุนในลิขสิทธ์ิภาพยนตรโดยยังมิไดชําระเงิน 24,680,158 62,558,655 - -
การลงทุนในอาคารและอุปกรณโดยทําสัญญาเชาการเงิน 28,263,829 6,677,168 22,536,115 6,039,408
เงินลงทุนในบริษัทยอยโดยการแปลงหนี้เปนทุน 11 - - 85,000,000 -

9

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 56 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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1 ขอมูลทั่วไป 

 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยูตามที่ได 
จดทะเบียนดังนี้ 
 
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัทและ 
บริษัทยอยวา “กลุมบริษัท” 
 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการเปนผูใหบริการจัดแสดงภาพยนตร และใหบริการเกี่ยวกับความบันเทิง การประกอบธุรกิจของ 
กลุมบริษัทสามารถสรุปไดดังนี้  
 

• ธุรกิจโรงภาพยนตร รวมถึงการใหบริการสื่อและโฆษณา 

• การใหบริการโบวลลิ่งและคาราโอเกะ 

• ธุรกิจใหเชาพื้นที่และบริการ 

• การจัดจําหนายวีซีดี ดีวีดีและลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

• การใหบริการศูนยสุขภาพและออกกําลังกาย 
 
กลุมบริษัทประกอบกิจการในประเทศไทย และมีจํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ทั้งส้ิน 4,422 คน (พ.ศ. 2549 : 
3,470  คน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
  

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปนี้ 
 
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ 
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน (ตอ) 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ 
งบการเงิน  ยกเวนเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป 
 
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดใหฝายบริหารประมาณการและ
กําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัว
เลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจใน 
เหตุการณและสิ่งที่ไดกระทําไปในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว 
 
ตัวเลขเปรียบเทียบไดปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอขอมูลในปปจจุบันเทาที่จําเปน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทยในกรณ ีทีม่ี
ความหมายขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี 
 

มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและมีผลบังคับใชสําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 
 

มาตรฐานการบัญชีตอไปนี้ไดมีการปรับปรุงและมีผลบังคับตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม   
พ.ศ. 2550  
 

 มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 44  เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 45  เรื่อง เงินลงทุนในบรษิทัรวม  
 มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 46  เรื่อง สวนไดเสียในกิจการรวมคา  

 
กลุมบริษัทไดเปดเผยผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีเหลานี้ไวในหมายเหตุขอ 4 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ) 
 

มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและมีผลบังคับใชสําหรับรอบบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551(ตอ) 
 

มาตรฐานการบัญชีตอไปนี้ไดมีการปรับปรุงและมีผลบังคับตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2551 
 
 มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 25 เรื่อง งบกระแสเงินสด  
 มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 29 เรื่อง สัญญาเชา  
 มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 31 เรื่อง สินคาคงเหลือ  
 มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 33 เรื่อง ตนทุนการกูยืม  
 มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 35 เรื่อง การนําเสนองบการเงิน  
 มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 39 เรื่อง นโยบายการบัญช ีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด  
 มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 41 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล   
 มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 43 เรื่อง การรวมธุรกิจ  
 มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 49 เรื่อง สัญญากอสราง  

 
มาตรฐานการบัญชีใหมที่มีผลบังคับตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551  

 
 มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 51 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 

 
กลุมบริษัทยังไมไดนํามาตรฐานการบัญชีขางตนมาปฏิบัติลวงหนา โดยจะเริ่มใชมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุง และมาตรฐาน
ใหมเหลานี้ในงบการเงินสําหรับปเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ผูบริหารไดประเมินและมีความเห็นวาการปรับปรุง
และมาตรฐานการบัญชีใหมดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.3 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 
ก) บริษัทยอย 

 
บริษัทยอยหมายถึงกิจการที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน และโดยทั่วไปแลว
กลุมบริษัทจะถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง กลุมบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินรวม
ตั้งแตวันที่กลุมบริษัทควบคุมบริษัทยอยจนกระทั่งอํานาจควบคุมจะหมดไป 
 
กลุมบริษัทบันทึกการซื้อบริษัทยอยดวยวิธีการซื้อและแสดงตนทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่จายไป 
หรือดวยมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให หรือดวยภาระหนี้สินซ่ึงกลุมบริษัทตองรับผิดชอบ ตั้งแตวันที่ได
บริษัทยอยมา สินทรัพยและหนี้สินที่ระบุได ซ่ึงไดจากการซื้อบริษัทยอยจะถูกวัดมูลคาเริ่มแรกในวันที่ได 
บริษัทยอยนั้น 
 
ตนทุนการไดบริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่กลุมบริษัท 
จะไดรับจะบันทึกเปนคาความนิยม 
 
ตนทุนการไดบริษัทยอยที่ต่ํากวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย จะบันทึกเปน 
คาความนิยมติดลบ 
 
รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริง ซ่ึงเปนผลจากรายการระหวางกัน
ของกิจการที่อยูในกลุมบริษัท จะถูกตัดบัญชีออกไป เวนแตรายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง ซ่ึงกลุมบริษัทพิจารณาแลววา 
มีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา กลุมบริษัทจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีในกรณีที่จําเปน เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคายุติธรรม 
 
รายชื่อของบริษัทยอยหลักของกลุมบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.3 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 
 
ข) บริษัทรวม 

 
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุม ซ่ึงโดยทั่วไปก็คือการที่กลุมบริษัท
ถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด  เงินลงทุนในบริษัทรวมรับรู 
เร่ิมแรกดวยราคาทุนและใชวิธีสวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวม และแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคายุติธรรม 
ในงบการเงินเฉพาะบริษัท  ตามวิธีสวนไดเสีย กลุมบริษัทรับรูเงินลงทุนในบริษัทรวมซ่ึงไดรวมคาความนิยมที่ระบุไว
เมื่อไดมา (สุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม) สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมที่เกิดขึ้นภายหลัง 
การไดมาจะรวมไวในงบกําไรขาดทุน และความเคลื่อนไหวในบัญชีสวนเกินจากการตีมูลคายุติธรรมภายหลังการไดมา 
จะรวมไวเปนสวนหนึ่งของบัญชีสวนเกินจากการตีมูลคายุติธรรม ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมา 
จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวา
มูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมนั้น กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไป เวนแตกลุมบริษัท 
มีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทรวมหรือรับวาจะจายหนี้แทนบริษัทรวม 

 
รายการกําไรที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริงระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทรวมจะตัดบัญชีเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียใน 
บริษัทรวมนั้น  รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เวนแตรายการนั้นมีหลักฐานวา 
สินทรัพยโอนระหวางกันเกิดการดอยคา  บริษัทรวมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเทาที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
การบัญชีของกลุมบริษัท 

 

รายชื่อของบริษัทรวมหลักและผลกระทบทางการเงินจากการไดมาและจําหนายบริษัทรวมออกไป ไดเปดเผยไวใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 11 

 

2.4 เงินลงทุน (นอกจากบริษัทยอยและบริษัทรวม) 
 
เงินลงทุนเพื่อคาและเงินลงทุนเผื่อขาย วัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม รายการกําไรและรายการขาดทุน 
ทั้งที่เกิดข้ึนจริงและยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อคาจะรวมอยูในงบกําไรขาดทุน 
ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง สวนรายการกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมอยูในสวนของ 
ผูถือหุน 
 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณโดยอางอิงจากราคาเสนอซื้อในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ขณะปดทําการ ณ วันที่ในงบดุล 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.4 เงินลงทุน (นอกจากบริษัทยอยและบริษัทรวม) (ตอ) 

 
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชี 
ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน กรณีที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหนี้หรือตราสารทุน 
ชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของราคาตามบัญชี
จากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว 
 
เงินลงทุนทั่วไปแสดงในงบดุลดวยราคาทุนหักดวยการดอยคา 
 

กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนตอเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น ถาราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาที่เกิดข้ึนบันทึกในงบกําไรขาดทุนทันที 
 

2.5 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
 

กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการและ 
แปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันที่ในงบดุล รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดจาก 
การแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาว ไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน  
 

2.6 เครื่องมือทางการเงิน 
 
สินทรัพยทางการเงินที่แสดงอยูในงบดุลประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทนุ ลกูหนีก้ารคา ลกูหนีก้จิการ 
ที่เกี่ยวของกัน หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยูในงบดุลประกอบดวย เจาหนี้การคา เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน สัญญาเชาการเงิน 
และเงินกูยืม ซ่ึงนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ 

 
2.7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสัน้อืน่
ที่มีสภาพคลองสูงซ่ึงมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงรวมไว
ในสวนของหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.8 ลูกหนี้การคา 

 
ลูกหนี้การคารับรูเร่ิมแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคาตามบัญชี 
ของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุน 
โดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการขายและบริหาร 

 
2.9 สินคาคงเหลือ 

 
สินคาคงเหลือประกอบดวย อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุส้ินเปลืองที่ใชในโรงภาพยนตร และแผนวีซีดีและดีวีดี 
 
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของอาหารและเครื่องดื่มและ 
วัสดุส้ินเปลืองที่ใชในโรงภาพยนตรคํานวณตามวิธีเขากอนออกกอน ราคาทุนของแผนวีซีดีและดีวีดีคํานวณโดยใชวิธี 
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ตนทุนของการซื้อประกอบดวยราคาซื้อและคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อสินคานั้น เชน  
คาอากรขาเขาและคาขนสง หักดวยสวนลดจากการจายเงินตามเงื่อนไข สวนลดจากการรับประกันสินคาหรือสวนลดตาง ๆ 
มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาปกติที่คาดวาจะขายไดของธุรกิจ หักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นสําเร็จรูป
รวมถึงคาใชจายในการขาย กลุมบริษัทบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัย หรือเส่ือมคุณภาพเทาที่จําเปน 
 

2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเมื่อเร่ิมแรกตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรง
เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพยหรืออายุสัญญา
เชาในกรณีที่อายุสัญญาเชาส้ันกวาดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซึ่งถือวาประมาณการอายุการใหประโยชนมีไมจํากัด 
 
อาคาร 20 ป 
โรงภาพยนตร 10, 20 ป 
 และตามอายุสัญญาเชา 
สวนปรับปรุงอาคารและโรงภาพยนตร 10, 20 ป 
 และตามอายุสัญญาเชา 
ระบบสาธารณูปโภค 5, 10, 15 ป 
เคร่ืองมือและอุปกรณ 5, 10, 15, 20 ป 
เครื่องตกแตงและติดตั้ง 5 ป 
อุปกรณสํานักงาน 5 ป 
ยานพาหนะ (รวมยานพาหนะภายใตสัญญาเชาการเงิน) 5 ป 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 
 

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ทันที 

 

การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น ตนทุนของการปรับปรุงใหดีข้ึน 
ที่สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพย หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงนั้นจะทําให
บริษัทไดประโยชนกลับมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุงสินทรัพยที่ไดมา การปรับปรุงหลักจะตัด 
คาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ 
 

รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไวใน
กําไรจากการดําเนินงาน 

 

ดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินมาใชในการไดมาซึ่ง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพยนั้น
ตลอดชวงเวลาการกอสรางและเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค ตนทุนการกูยืมอื่นจะบันทึก
เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

 

2.11 คาความนิยม 
 

คาความนิยมคือตนทุนของเงินลงทุนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุมบริษัทมีสวนแบงในสินทรัพยสุทธิ 
ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ณ วันที่ไดมาซึ่งบริษัทนั้น คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซึ ่งบริษัทยอยแสดงเปน 
สินทรัพยไมมีตัวตนในงบดุลรวม คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซึ่งบริษัทรวมจะรวมไวในบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม 
คาความนิยมจะตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชน โดยฝายบริหารเปนผูประมาณอายุการให
ประโยชนของคาความนิยมซึ่งจะมีผลกระทบตอกลุมบริษัท ณ เวลาที่ไดมา โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน สวนแบง
ทางการตลาดในปจจุบัน ศักยภาพการเติบโตและปจจัยอื่นในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่ไดมา 

 

คาความนิยมของกลุมบริษัทตัดจําหนายภายในระยะเวลาไมเกิน 10 ป 
 

ณ วันที่ในงบดุลของแตละงวดบัญชี กลุมบริษัทจะทบทวนวามีขอบงชี้การดอยคาที่มีตอคาความนิยมแตละรายการ 
ที่ไดรับรู ไวหรือไม เมื ่อมีขอบงชี ้ที ่แสดงชัดเจนวาอาจเกิดการดอยคาเกิดขึ้น กลุมบริษัทก็จะวิเคราะหวามูลคาของ         
คาความนิยมจะไดรับคืนเต็มจํานวนหรือไม ทั้งนี้กลุมบริษัทจะปรับลดราคาตามบัญชีไมใหเกินกวามูลคาที่จะไดรับคืน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.11 คาความนิยม (ตอ) 
 

คาความนิยมติดลบคือตนทุนของเงินลงทุนที่ต่ํากวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุมบริษัทมีสวนแบงในสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ณ วันที่ไดมาซึ่งบริษัทนั้น คาความนิยมติดลบแสดงในงบดุลโดยจัดประเภทแบบเดียวกับ 
คาความนิยม กลุมบริษัทบันทึกคาความนิยมติดลบที่สัมพันธกับผลขาดทุนและคาใชจายในอนาคตแตยังไมเปนหนี้สิน 
ที ่ระบุได ณ  วันไดมา  เฉพาะสวนที ่ระบุในแผนซื ้อธุรกิจและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื ่อถือเปนรายไดใน 
งบกําไรขาดทุน อยางไรก็ตาม มูลคาคาความนิยมติดลบจะสูงสุดไมเกินผลขาดทุนและคาใชจายในอนาคตที่ไดรับรูแลว 
 

สําหรับสวนของคาความนิยมติดลบที่ไมสัมพันธกับผลขาดทุนและคาใชจายในอนาคต กลุมบริษัทจะบันทึกสวนของ 
คาความนิยมติดลบที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินที่ระบุไดเปนรายไดทันทีในงบกําไรขาดทุน สวนของ
คาความนิยมติดลบที่ไมสูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินที่ระบุไดเปนรายไดในงบกําไรขาดทุน 
ตามเกณฑที่วางไวตลอดอายุการใชงานและอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยเส่ือมสภาพที่ระบุได 
 

2.12 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 
 

คาลิขสิทธ์ิภาพยนตร 
 

ลิขสิทธ์ิภาพยนตร บันทึกตามราคาทุนที่ราคาซื้อและคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของในการซื้อลิขสิทธ์ิ  ตนทุนลิขสิทธ์ิ 
ตัดจําหนายเปนตนทุนโดยตรงของการแสดงภาพยนตร วีซีดีและดีวีดี และการถายทอดทางโทรทัศน ตามอัตราสวนของ 
รายไดที่คาดวาจะไดรับจากชองทางเหลานั้นตลอดระยะเวลาของลิขสิทธิ์ ในกรณีที่มีการขาดทุนเกิดข้ึนในแตละลิขสิทธ์ิ   
กลุมบริษัทจะตัดจายขาดทุนที่คาดวาจะเกิดข้ึนออกจากมูลคาทางบัญชีของลิขสิทธิ์นั้น ๆ เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทันที 

 

สิทธิการเชา 
 

สิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเชาพื้นที่อาคาร บันทึกตามราคาทุนและตัดจําหนายเปนคาใชจายตามอายุของสัญญาเชา 
โดยวิธีเสนตรง 
 

2.13 การดอยคาของสินทรัพย 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยที่ไมหมุนเวียนอื่นที่ไมเปนสินทรัพยทางการเงิน รวมทั้งคาความนิยมและสินทรัพย
ไมมีตัวตน ตองมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจต่ํากวามูลคาที่คาดวา 
จะไดรับคืนเพื่อพิจารณาผลตอรายการขาดทุนจากการดอยคา รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของ 
สินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน ซ่ึงหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางราคาขายสุทธิเทียบกับมูลคาจากการ 
ใชสินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาไดเพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา ณ วันที่ 
ในงบดุล กลุมบริษัทตองกลับบัญชีรายการขาดทุนจากดอยคาของสินทรัพยที่กลุมบริษัทรับรูในงวดกอนที่ไมใช 
คาความนิยม เมื่อประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่กลุมบริษัทไดรับรู 
รายการขาดทุนจากการดอยคาแลว 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.14 สัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา 
 

สัญญาเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซ่ึงผูเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทั้งหมดถือเปน
สัญญาเชาการเงิน ซ่ึงจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของ
จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหนี้สินและ 
คาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชา
หักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา  
สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุของการใชงานทรัพยสินที่เชาหรืออายุของสัญญาเชา 
แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา 
 

สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซ่ึงผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ สัญญาเชา
นั้นถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น  
 

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึก
เปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 
 

2.15 ผลประโยชนของพนักงาน 
 

กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงเปนแผนการจายสมทบตามที่กําหนดไว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัท และมีการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดรับ 
เงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัทที่เกี่ยวของเงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของกลุมบริษัท จะรับรูในงบการเงินเมื่อมีการ 
ใชสิทธิ 
 

2.16 ประมาณการหนี้สิน 
 

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินซ่ึงไมรวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลตอบแทนพนักงาน อันเปนภาระผูกพัน 
ในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่จัดทําไว อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ซ่ึงการชําระภาระผูกพัน
นั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่นาเชื่อถือ 
ของจํานวนที่ตองจาย ในกรณีที่บริษัทคาดวาประมาณการหนี้สินเปนรายจายที่จะไดรับคืน บริษัทจะบันทึกเปนสินทรัพย
แยกตางหากก็ตอเมื่อคาดวานาจะไดรับรายจายนั้นคืนอยางแนนอน 
 

ประมาณการรับคืนสินคา 
 

ประมาณการรับคืนสินคาประเภทแผนวีซีดีและดีวีดี ประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากการรับคืนสินคาที ่เกิดขึ้นจริงใน
ระหวางปและคํานวณขึ้นเปนสัดสวนของยอดขายในระหวางป 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.17 การรับรูรายได 

 
รายไดหลักของกลุมบริษัท คือ รายไดจากการเขาชมในโรงภาพยนตร รายไดจากการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม รายได
จากการใหบริการโฆษณาสินคา รายไดจากการใหบริการโบวลลิ่งและคาราโอเกะ รายไดจากการใหเชาพื้นที่และบริการ  
รายไดจากการใหบริการศูนยออกกําลังกายและรายไดจากการจําหนายแผนวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ ภาพยนตรและรายไดจาก
การสนับสนุนธุรกิจ 
 
รายไดประกอบดวยดวยมูลคาตามใบสงสินคาที่ขายและบริการเปนจํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงนิคนื และสวนลด โดยไมรวม
รายการขายภายในกลุมบริษัทสําหรับงบการเงินรวม รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อผูซ้ือรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน 
ที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคา รายไดจากการใหบริการแกลูกคารับรูเมื่อการใหบริการแลวเสร็จ 

 
รายไดจากการใหเชาพื้นที่และบริการรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลาอายุสัญญาเชา 
 
รายไดจากการใหบริการโฆษณาบนจอภาพยนตรและในโรงภาพยนตรรับรูตามระยะเวลาของสัญญาที่ทํากับผูโฆษณา 
 
รายไดอื่นรับรูตามเกณฑดังตอไปนี้ 
 

• รายไดดอกเบี้ย - รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของชวงเวลาจนถึง 
วันครบอายุ และพิจารณาจากจํานวนเงินตนที่เปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกคางรับ
ของกลุมบริษัท 

• รายไดเงินปนผล - รับรูเมื่อสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้นเกิดขึ้น 
 

2.18 รายไดรอการตัดบัญชี 
 
รายไดรอการตัดบัญชีจากการใหเชาพื้นที่ รับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว 

 
2.19 ภาษีเงินได 

 
กลุมบริษัทคํานวณภาษีเงินไดตามเกณฑที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินไดตามเกณฑคงคาง กลุมบริษัท 
มิไดบันทึกภาษีเงินไดคางจายหรือคางรับสําหรับผลตางทางบัญชีกับทางภาษีที่เปนผลตางชั่วคราวในอนาคต 

 
2.20 การจายเงินปนผล 

 
เงินปนผลที่จายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ึงที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 
ที่เกี่ยวของไดอนุมัติการจายเงินปนผล 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.21 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 
ขอมูลจําแนกตามสวนงานไดจัดทําขึ้นโดยอาศัยรายงานภายในของกลุมบริษัท ซ่ึงจําแนกขอมูลทางการเงินตามการใหบริการ
หรือผลิตภัณฑของแตละสายธุรกิจ 
 

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 
 
3.1 ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน 

 
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินซ่ึงไดแก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา การจัดการความเสี่ยงดําเนินงานโดยฝายบริหาร
ของกลุมบริษัท กลุมบริษัทไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมอนุพันธทางการเงินเพื่อการคาหรือการเก็งกําไร 
 
3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 
รายไดและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุมบริษัทสวนใหญไมข้ึนกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
ในตลาด  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอ 
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุมบริษัท อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของกลุมบริษัทสวนใหญเปนอัตราลอยตัว  
กลุมบริษัทไมไดใชอนุพันธดานอัตราดอกเบี้ยเพื่อปองกันความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 
ดังกลาว 
 

3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
กลุมบริษัทไมมีความเสี่ยงอยางเปนสาระสําคัญจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากกลุมบริษัท 
มีลูกหนี้และเจาหนี้สวนใหญเปนสกุลเงินบาท กลุมบริษัทไมไดใชอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยง 
ที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  
 

3.1.3 ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ 
 
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อของกลุมบริษัทไมมีการกระจุกตัวอยางมีสาระสําคัญ  เนื่องจากกลุมบริษัทมีลูกคา
จํานวนมากราย ซ่ึงรายไดสวนใหญของบริษัทเปนรายไดที่รับเปนเงินสด  นโยบายของกลุมบริษัทคือทําใหเชื่อมั่น
ไดวาไดขายสินคาและใหบริการแกลูกคาที่มีประวัติสินเชื่ออยูในระดับเหมาะสม  คูสัญญาในอนุพันธทางการเงิน
และรายการเงินสด ไดเลือกทํากับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความนาเชื่อถือสูง  
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3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ) 

 
3.2 มูลคายุติธรรม 

 
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือต่ํากวาหนึ่งป มีคาใกลเคียงกับมูลคาทางบัญชี 
เงินกูยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด  นอกจากนี้เงินกูยืมกับกิจการที่เกี่ยวของกันมีอัตรา 
ดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด  ดังนั้น ฝายบริหารจึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของเงินกูยืมดังกลาวมีมูลคาใกลเคียงกับ
มูลคายุติธรรม 

 
4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน 
 

การแกไขมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ฉบับที่ 45 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน
บริษัทรวมและฉบับที่ 46 เร่ือง สวนไดเสียในกิจการรวมคา โดยกําหนดใหเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาที่แสดงไวในงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามวิธีราคาทุน รายไดจากเงนิลงทนุ
จะรับรูเมื่อมีการประกาศจายเงินปนผล  ประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป บริษัทไดปฏิบัติ
ตามวิธีดังกลาวสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ที่แสดงไวในงบการเงินเฉพาะบริษัท การเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีดังกลาว มีผลกระทบตองบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น และไมไดมีผลกระทบตอการจัดทํางบการเงินรวม  
 
ทั้งนี้ บริษัทเริ่มใชวิธีราคาทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยบริษัทไดใชวิธีปรับปรุงงบการเงินยอนหลังซ่ึงผลกระทบของ 
การเปลี่ยนแปลงที่มีตองบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ดังตอไปนี้ 
 
  บาท 

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  
- เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมลดลง 754,353,523 
- สํารองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 45,537,278 
- กําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ลดลง  799,890,801 
- กําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 ลดลง  449,822,469 
  

งบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  
- สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลง 351,491,234 
- ขาดทุนจากสํารองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 24,525,049 
- เงินปนผลรับเพิ่มขึ้น 21,685,092 
- กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 4,262,859 
- กําไรสุทธิสําหรับปลดลง 350,068,332 
- กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง  0.46 
- กําไรตอหุนปรับลดลดลง  0.45 

 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 

23 

 
5 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปนี้  
 งบการเงินรวม                                                                            หนวย : ลานบาท 
    ธุรกิจจําหนาย    
 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

ธุรกิจ 
โรงภาพยนตร 

ธุรกิจโบวลลิ่ง 
และคาราโอเกะ 

ธุรกิจใหเชา 
และบริการ 

วีซีดี ดีวีดี และ 
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

ธุรกิจ 
ศูนยออกกําลังกาย 

รายการบัญชี 
ระหวางกัน 

 
รวม 

        
รายได 4,274 555 532 627 8 (96) 5,900 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 772 25 290 (105) (12)  970 

กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ       694 
ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (227) 
กําไรจากการดําเนินงาน       1,437 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน       2 
สวนแบงกําไรของบริษัทรวม       157 
ดอกเบี้ยจาย       (119) 
กําไรกอนภาษีเงินได       1,477 
ภาษีเงินได       (273) 
กําไรของกลุมบริษัท       1,204 
สวนของผูถือหุนสวนนอย       23 
กําไรสุทธิ       1,227 
        
สินทรัพยของสวนงาน 5,080 1,120 450 801 59  7,510 
เงินลงทุนในบริษัทรวม       1,169 
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน       615 
สินทรัพยทั้งสิ้นในงบการเงินรวม       9,294 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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5 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 

 งบการเงินรวม                                                                หนวย : ลานบาท 
    ธุรกิจจัดจําหนาย    
 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

ธุรกิจ 
โรงภาพยนตร 

ธุรกิจโบวลลิ่ง 
และคาราโอเกะ 

ธุรกิจใหเชา 
และบริการ 

วีซีดี ดีวีดี และ 
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

ธุรกิจ 
ศูนยออกกําลังกาย 

รายการบัญชี 
ระหวางกัน 

 
รวม 

        
รายได 3,667 538 588 564 24 (134) 5,247 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 703 64 315 17 (9)  1,090 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (195) 
กําไรจากการดําเนินงาน       895 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม       107 
ดอกเบี้ยจาย       (170) 
สวนแบงกําไรของบริษัทรวม       98 
กําไรกอนภาษีเงินได       930 
ภาษีเงินได       (236) 
กําไรของกลุมบริษัท       694 
สวนของผูถือหุนสวนนอย       1 
กําไรสุทธิ       695 
        
สินทรัพยของสวนงาน 5,017 1,022 1,208 741 77  8,065 
เงินลงทุนในบริษัทรวม       588 
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน       129 
สินทรัพยทั้งสิ้นในงบการเงินรวม       8,782 

 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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5 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 

 
ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนไดสวนใหญเปนคาใชจายสวนกลาง สินทรัพยถาวรของสวนงานประกอบดวย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
สินทรัพยไมมีตัวตน สินคาคงเหลือ ลูกหนี้ และเงินสดสําหรับการดําเนินงาน 
 
หนี้สินของกลุมบริษัทสวนใหญเปนเงินกูยืมเพื่อใชกับทุกสวนงานและบริหารสภาพคลองโดยรวม ดังนั้นกลุมบริษัทจึงไมได 
นําเสนอขอมูลหนี้สินจําแนกตามสวนงาน 
 
การดําเนินงานที่ยกเลิก 
 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษัทยอยบางแหงไดขายอุปกรณสาธารณูปโภคและใหเชาระยะยาวในที่ดินและอาคารบางแหง
ใหกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล ซึ่งมีผลทําใหรายไดสวนงานธุรกิจใหเชาและบริการของกลุม
บริษัทลดลงประมาณ 93 ลานบาทในป พ.ศ. 2550 อยางไรก็ตามกลุมบริษัทมีรายไดคาบริหารเพิ่มขึ้นประมาณ 12 ลานบาท           
ตามสัญญาการใหบริการที่ทํากับกองทุนรวมดังกลาว นอกจากนี้คาใชจายสําหรับคาเชาและคาบริการในป พ.ศ. 2550  เพิ่มข้ึนประมาณ 
48 ลานบาท จากการเชากลับโรงภาพยนตรจากกองทุนรวม 
 
ตั้งแตไตรมาสที่ 2 ของปพ.ศ. 2550 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดหยุดใหบริการศูนยออกกําลังกาย  ซึ่งทําใหรายไดและตนทุนของ  
สวนงานธุรกิจศูนยออกกําลังกายของกลุมบริษัทในป พ.ศ. 2550 ลดลง 
 

6 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 
 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
     

เงินสด 77,450,476 72,986,777 41,786,342 44,337,022 
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม 138,364,693 363,558,004 36,781,246 198,443,760 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 215,815,169 436,544,781 78,567,588 242,780,782 

 
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงอยูที่รอยละ 0.75 ถึง 2.00 ตอป (พ.ศ. 2549 : รอยละ 0.50 ถึง 
1.00 ตอป)  



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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6 เงินสดและเงินฝากธนาคาร (ตอ) 

 
สําหรับขอมูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยรายการดังนี้ 
 
 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
     

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 215,815,169 436,544,781 78,567,588 242,780,782 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุขอ 15) (46,167,318) (31,847,229) (11,481,530) (1,742,864) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 169,647,851 404,697,552 67,086,058 241,037,918 

 
7 เงินลงทุนช่ัวคราว 

 
เงินลงทุนชั่วคราวเปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเปดแหงหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนชั่วคราวในระหวางป 
มีดังตอไปนี้ 

 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม
และงบการเงิน
เฉพาะบริษทั 

  

ราคาตามบัญชีตนป  - 
การลงทุนเพิ่มในระหวางป 850,000,000 
จําหนายเงินลงทุน (548,082,471) 
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว 986,788 

ราคาตามบัญชีปลายป 302,904,317 
 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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8 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 

 
 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
     

รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ - คาโฆษณา 19,601,567 51,420,009 - - 
ตั๋วเงินรับ 10,816,461 58,663,498 56,000 3,226,747 
ลูกหนี้การคา      
   - คาโฆษณา 669,196,333 353,552,179 166,423,520 101,108,128 
   - จากการขายวีซีดี ดีวีดีและลิขสิทธ์ิภาพยนตร 366,471,809 280,395,618 - - 
   - อื่น ๆ 47,349,552 163,741,175 34,091,702 60,941,697 

รวม 1,113,435,722 907,772,479 200,571,222 165,276,572 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (19,114,327) (56,516,114) - (1,083,035) 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 1,094,321,395 851,256,365 200,571,222 164,193,537 

 
ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
 
 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
     

รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ - คาโฆษณา 19,601,567 51,420,009 - - 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 648,476,662 466,167,852 117,965,063 42,300,481 
คางชําระไมเกิน 3 เดือน 242,391,278 255,888,145 60,717,696 69,373,462 
3 - 6 เดือน 58,203,580 43,106,913 16,597,658 38,481,077 
เกินกวา 6 เดือน 144,762,635 91,189,560 5,290,805 15,121,552 

รวม 1,113,435,722 907,772,479 200,571,222 165,276,572 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (19,114,327) (56,516,114) - (1,083,035) 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 1,094,321,395 851,256,365 200,571,222 164,193,537 

 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 

28 

 
9 สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
     

อาหารและเครื่องดื่ม 18,853,664 30,387,146 14,571,463 13,296,999 
แผนวีซีดีและดีวีดี 103,224,679 108,624,153 - - 
วัสดุส้ินเปลือง 29,829,540 9,653,871 10,627,701 5,920,814 

 151,907,883 148,665,170 25,199,164 19,217,813 
หัก  คาเผื่อการลดมูลคาในสินคาคงเหลือ (18,256,157) (1,519,103) - - 

 133,651,726 147,146,067 25,199,164 19,217,813 

 
10 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
     

รายไดคางรับ 15,391,910 7,762,683 1,684,575 6,208,287 
คาใชจายจายลวงหนา 32,629,372 43,567,051 14,946,863 12,517,248 
เงินทดรองจาย 34,706,871 64,279,405 31,738,189 55,945,480 
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 63,123,156 1,831,437 - - 
ลูกหนี้อื่น 8,117,045 29,847,787 3,744,334 10,914,925 
อื่น ๆ 4,044,907 5,146,336 702,852 70,587 

 158,013,261 152,434,699 52,816,813 85,656,527 
 

11 เงินลงทุนในบรษิทัยอยและบริษัทรวม 
 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

    ตามที่ไดปรับใหม 
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
     

เงินลงทุนในบรษิทัยอย - - 1,752,679,617 1,667,679,617 

หัก  คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน - - (18,100,000) (18,100,000) 

เงินลงทุนในบรษิทัยอย - สุทธิ - - 1,734,579,617 1,649,579,617 

เงินลงทุนในบรษิทัรวม 1,168,550,021 587,738,676 1,304,808,758 465,008,758 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 1,168,550,021 587,738,676 3,039,388,375 2,114,588,375 

 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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11 เงินลงทุนในบรษิทัยอยและบริษัทรวม (ตอ) 

 

ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ 
 

 หนวย : บาท 

 งบการเงิน 

 เฉพาะบริษทั 
  

เงินลงทุนในบริษัทยอย  
ราคาสุทธิตามบัญชีตนป - ตามที่รายงานไวเดิม 2,279,789,277 

รายการปรับปรุงปกอน (หมายเหตขุอ 4) (630,209,660) 

ราคาสุทธิตามบัญชีตนป - ตามที่ไดปรับใหม 1,649,579,617 

ซ้ือเพิ่มเงินลงทุน 85,000,000 

ราคาสุทธิตามบัญชีปลายป 1,734,579,617 

 

 หนวย : บาท 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษทั 
   

เงินลงทุนในบรษิทัรวม   
ราคาตามบัญชีตนป - ตามที่รายงานไวเดิม  589,152,621 

รายการปรับปรุงปกอน (หมายเหตขุอ 4)  (124,143,863) 

ราคาตามบัญชีตนป - ตามทีไ่ดปรับใหม 587,738,676 465,008,758 
ซ้ือเพิ่มเงินลงทุน 842,385,947 842,385,947 
จําหนายเงินลงทนุ (3,618,433) (2,585,947) 
เงินปนผลรบั (59,030,231) - 

สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 157,258,274 - 

 1,524,734,233 1,304,808,758 

หัก  กําไรในรายการระหวางกันที่เกดิจากการจาํหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวม (356,184,212) - 

ราคาตามบัญชปีลายป 1,168,550,021 1,304,808,758 

 

กลุมบริษัทมีกําไรในรายการระหวางกันที่เกิดจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร  
ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล จํานวน 363.13 ลานบาท (หมายเหตุขอ 12) ซ่ึงจะรับรูในงบกําไรขาดทุนดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเชาอาคารที่จําหนายไป  ในป พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทรับรูกําไรในรายการระหวางกันดังกลาวเปนรายไดจํานวน 
6.95 ลานบาท 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เงินลงทุนในบริษัทรวมรวมคาความนิยมสุทธิที่มีมูลคาตามบัญชีจํานวน 120.13 ลานบาท 
โดยตัดจําหนายในระหวางป พ.ศ. 2550 จํานวน 18 ลานบาท  



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 
 

ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ (ตอ) 
 

บริษัท เมเจอร ออนไลน จํากัด และบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด  
 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 บริษัทไดรับโอนหุนสามัญของบริษัทรวม คือ บริษัท เมเจอร ออนไลน จํากัด จํานวน  
5,993 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 จากผูถือหุนอีกฝายหนึ่งโดยไมมีมูลคา การรับโอน
หุนดังกลาวทําใหบริษัทถือหุนทั้งหมดในบริษัท เมเจอร ออนไลน จํากัด จํานวน 10,000 หุน บริษัทมีกําไรจากการรับโอน
หุนดังกลาวจํานวน 2.19 ลานบาท 
 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญในราคาที่ตราไวของบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด คิดเปน 
สัดสวนรอยละ 50 ในบริษัทดังกลาวเปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท บริษัทถือวาบริษัทดังกลาวเปนบริษัทรวม เนื่องจากมี 
ขอตกลงกับผูถือหุนอีกฝายหนึ่ง ไดแก บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทรวมอีกแหงหนึ่ง 
ของบริษัท โดยตามขอตกลง บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) จะเปนผูบริหารการดําเนินธุรกิจในบริษัท 
ดังกลาว และจะรวมงบการเงินของบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ในการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัท สยามฟวเจอร  
ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
ตอมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2550 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในหุนสามัญของบริษัท เมเจอร ออนไลน จํากัด 
จํานวน 10,000 หุนใหแกบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 1 ลานบาท โดยมีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
ดังกลาวจํานวน 2.62 ลานบาท และ 1.59 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ 
 
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด 
 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษัทไดซ้ือหุนสามัญในบริษัท ไทยทิคเก็ตมาสเตอร.คอม จํากัด ในสัดสวนรอยละ 40 เปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น 31.20 ลานบาท บริษัท ไทยทิคเก็ตมาสเตอร.คอม จํากัด ประกอบธุรกิจในการเปนตัวแทนจัดจําหนายตั๋ว 
บัตรเขาชมการแสดงและคอนเสิรต มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับ ณ วันที่ซ้ือมีจํานวน 6.87 ลานบาท คาความนิยม 
ที่เกิดขึ้นจํานวน 24.33 ลานบาท   จะถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา 10 ป  ตอมาเมื่อวันที่ 20  มิถุนายน พ.ศ. 2550  
บริษัท ไทยทิคเก็ตมาสเตอร.คอม จํากัด ไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด 

 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 
 

ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ (ตอ) 
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทไดออกและเสนอขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร  
ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล  (“กองทุนรวม”) จํานวน 230 ลานหนวย ใหกับประชาชนทั่วไปในราคาที่ตราไวหนวยละ 10 บาท โดยมี 
มูลคาของกองทุนรวม 2,300 ลานบาท 
 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษัทไดลงทุนในกองทุนรวมในสัดสวนรอยละ 33 ของหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขาย 
ทั้งหมดของกองทุนรวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 759 ลานบาท กองทุนรวมดังกลาวมีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการ
ระดมทุนมาลงทุนโดยการซื้อ เชา และ/หรือเชาชวงอสังหาริมทรัพย โดยอสังหาริมทรัพยที่กองทนุรวมจะลงทนุนัน้ ไดแก สิทธิ
การเชาที่ดินและอาคารโครงการเมเจอรรัชโยธินและรังสิต ซ่ึงเปนอสังหาริมทรัพยของบริษัท รัชโยธินเรียลตี้ จํากัด บริษัท 
รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พร็อพเพอรตี้ จํากัด และบริษัท เมเจอร 
ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท 
 
บริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด 
 
ในระหวางเดือนตลุาคม พ.ศ. 2550 บริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด (“PMEG”) ไดเพิ่มทนุ
จดทะเบียนจาก 1.5 ลานหุน เปน 10.0 ลานหุน โดยมมีูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท รวมเปนทุนจดทะเบยีนทั้งส้ิน 100 ลานบาท
โดยเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน 8.5 ลานหุน โดยมีมลูคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนจํานวนทั้งส้ิน 85 ลานบาทใหแกบรษิทั 
เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ทําใหสัดสวนการถอืหุนของบริษทัใน PMEG เปลี่ยนแปลงจากเดิมรอยละ 79.99 
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 96.99 การชําระคาหุนเพิ่มทุนทําโดยการแปลงเงินใหกูยืมแก PMEG เปนทุน  
 
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด 
 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทรวม คือ บริษัท สยามฟวเจอรดเีวลอปเมนท 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 16.55 ลานหุน เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 149.26 ลานบาท  บริษัทมีกําไรจากการขายเงินลงทุนดังกลาว
จํานวน 107.44 ลานบาท ภายหลังการจําหนายเงินลงทุนดังกลาว บริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทรวมดังกลาวลดลงจาก
รอยละ 25.15 เปนรอยละ 21.25 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 
 

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ 

 
    
  ลักษณะ     สัดสวนของการถอืหุน 

 ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
     

บริษัทยอย     
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคาร ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด ใหบริการดานสาธารณูปโภค ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด ใหบริการดานสาธารณูปโภค ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคาร ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด ใหบริการดานการบนัเทิง ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด ใหบริการโฆษณาและบริการ ถือหุนโดยตรง 99.93 99.93 
    ใหคําปรึกษาธุรกจิ    
บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.94 99.94 
บริษัท อุดร ไฟวสตาร  ซีนีเพล็กซ  จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 90.00 90.00 
บริษัทสยามซีนีเพล็กซ จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
   (“EGV”) 

ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.97 99.97 

บริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด จําหนายแผน วีซีดี ดีวีดี ถือหุนโดยตรง 96.99 79.99 
   เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด (“PMEG”)    และลิขสิทธิภ์าพยนตร    
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด จําหนายใหเชาและเปนตัวแทน    

   นายหนาในการจําหนาย 
ถือหุนโดยตรง 79.99 79.99 

    ภาพยนตร วีซีดี และดีวีด ี    
     
บริษัทยอยภายใต EGV     
บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดนท วิลเลจ ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนทางออม 99.96 99.96 
   เอ็กซิบิชั่น จํากัด      และ การโฆษณา    
บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร   

    และการโฆษณารวมทั้ง 
   ใหบริการเชาพื้นที่ 

ถือหุนทางออม 99.96 99.96 

บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร 
   และการโฆษณา 

ถือหุนทางออม 89.97 89.97 

บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด ศูนยออกกําลังกาย ถือหุนทางออม 59.98 59.98 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 
 

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 
 

    
  ลักษณะ     สัดสวนของการถอืหุน 

 ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
     

บริษัทยอยภายใต PMEG     
บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด จําหนายเทป ซีดี วีดโีอเทป  

   วีซีดีและดีวีด ี
ถือหุนทางออม 96.41 79.98 

     
บริษัทรวม     
บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพเีรียนซ ศูนยออกกําลังกายและ ถือหุนโดยตรง 36.75 36.75 
   จํากัด (มหาชน)    บริการอื่นที่เกี่ยวของ    
     
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท  
   จํากัด (มหาชน) (“SF”) 

ใหเชาพื้นที่ในอาคารและ  
  ใหบริการดาน 
   สาธารณูปโภค 

ถือหุนโดยตรง 21.25 21.25 

   
บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคารและ 

   ใหบริการ 
   ดานสาธารณูปโภค 

ถือหุนโดยตรง 50.00 ไมมี 

  ถือหุนทางออม 10.63 ไมมี 
  ผาน SF   
   
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ  
   ไลฟสไตล  

ใหเชาพื้นที่และใหบริการ 
    ดานสาธารณูปโภค 

ถือหุนโดยตรง 33.00 ไมมี 

   
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด เปนตัวแทนจัดจาํหนายตั๋ว 

    บัตรเขาชมการแสดง 
ถือหุนโดยตรง 40.00 ไมมี 

   
บริษัทรวมภายใต PMEG     
บริษัท มีเดีย โลจิสติก จํากัด ใหบริการขนสง ถือหุนทางออม 39.99 39.99 
 
บริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมดเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเปนการลงทุนในหุนสามัญและ 
หนวยลงทุนในกรณีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 

 

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 

 
 กลุมบริษทัมีสวนแบงในผลการดาํเนินงาน สินทรพัยและหนี้สินของบรษิัทรวม ดังตอไปนี้ 

     กําไร สัดสวนของ  
  สินทรัพย หนี้สิน รายได (ขาดทนุ) การถือหุน  
  บาท บาท บาท บาท รอยละ  
        
สําหรบัปสิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550        
บริษทั แคลฟิอรเนยี วาว เอก็ซพีเรียนซ จํากดั (มหาชน)  739,316,100 600,746,225 595,100,141 (34,557,782) 36.75  

        บริษทั สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  1,363,212,600 956,393,671 337,892,663 65,392,071 21.25  
บริษทั รัชโยธนิ อเวนวิ จาํกดั  449,482,149 389,175,911 1,641,319 (343,762) 60.63  

        กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพลก็ซ ไลฟสไตล  912,229,658 15,731,050 51,212,875 154,272,508 33.00  
บริษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร จาํกดั  46,520,307 33,623,418 36,069,974 8,223,152 40.00  

  3,510,760,814 1,995,670,275 1,021,916,972 192,986,187   

สําหรบัปสิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549        
บริษทั แคลฟิอรเนยี วาว เอก็ซพีเรียนซ จํากดั (มหาชน)  645,627,179 468,089,522 452,914,827 10,835,411 36.75  
บริษทั สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากดั (มหาชน)  1,069,486,262 702,928,423 355,828,003 86,054,143 21.25  
บริษทั เมเจอรออนไลน จาํกดั  5,566,186 4,107,168 7,337,993 1,081,883 40.00  

  1,720,679,627 1,175,125,113 816,080,823 97,971,437   
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 

 
ค) สํารองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัทยอย 

 
บริษัทยอยของบริษัท คือ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ไดคํ้าประกันเงินกูยืมของบริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท 
จํากัด จํานวน 43.4 ลานบาท (พ.ศ. 2549: 43.4 ลานบาท) และบริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนดเอ็นเตอรเทนเมนท กรุป 
จํากัด (“PMEG”) ไดใหเงินกูยืมแกบริษัทยอยคือ บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด จํานวน 66.5 ลานบาท (พ.ศ. 2549:   
71.0 ลานบาท) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด และ บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด มีผลขาดทุนเกิน
ทุน จํานวน 92.57 ลานบาท และ 37.39 ลานบาท (พ.ศ. 2549: 69.50 ลานบาท และ 27.47 ลานบาท) ตามลําดับ บริษัทจึงรับรู
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในบริษัททั้งสองแหงตามสัดสวนที่บริษัทตองรับผิดชอบจากการค้ําประกันและความเสียหาย
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากเงินใหกูยืมดังกลาว  
 
การเปลี่ยนแปลงในระหวางปของสํารองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด และบริษัท แปซิฟค  
มีเดีย เซลล จํากัด สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 มีดังนี้: 

 
 หนวย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ตามที่ไดปรับใหม 
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
   

 ยอดคงเหลือตนป 45,537,278 21,012,229 

สํารองเพิ่ม 15,200,378 24,525,049 

ยอดคงเหลือปลายป  60,737,656 45,537,278 
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 

 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม 
     เครื่องมือ     
   โรงภาพยนตร  อุปกรณและ     
  อาคารและ และ ระบบ เครื่องตกแตง อุปกรณ  สินทรัพย  
 ที่ดิน สวนปรับปรุง สวนปรับปรุง สาธารณูปโภค ที่ใชดําเนินงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหวางกอสราง รวม 
          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549          
ราคาทุน 34,909,553 1,064,112,561 2,892,796,371 797,304,107 2,982,249,483 234,927,980   31,993,544 119,845,489 8,158,139,088 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (352,585,768) (878,036,649) (386,547,718) (1,419,658,652) (153,251,116) (11,755,772) - (3,201,835,675) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 34,909,553 711,526,793 2,014,759,722 410,756,389 1,562,590,831 81,676,864 20,237,772 119,845,489 4,956,303,413 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550          
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 34,909,553 711,526,793 2,014,759,722 410,756,389 1,562,590,831 81,676,864 20,237,772 119,845,489 4,956,303,413 
ซื้อสินทรัพย 173,407,445 1,130,846 126,267,025 64,009,187 378,971,537 45,083,778   9,066,763 238,240,602 1,036,177,183 
โอนสินทรัพย   - - 54,145,292 10,365,859 45,619,704 1,737,927 - (111,868,782) - 
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ - (374,670,678) (8,280,283) (139,132,425) (36,516,600) (4,884,958) (1,114,724) - (564,599,668) 
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ - (19,352,615) (37,564,847) (5,097,689) (1,198,445) (100,805) (849,258) - (64,163,659) 
คาเสื่อมราคา - (38,426,237) (176,800,201) (45,605,643) (302,658,097) (33,639,590) (6,638,588) - (603,768,356) 
การดอยคาของสินทรัพย - - - (784,866) - - - - (784,866) 
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 208,316,998 280,208,109 1,972,526,708 294,510,812 1,646,808,930 89,873,216 20,701,965 246,217,309 4,759,164,047 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550          
ราคาทุน 208,316,998 418,866,647 2,881,323,577 626,369,927 3,256,601,220 270,870,453 37,478,048 246,217,309 7,946,044,179 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (138,658,538) (908,796,869) (331,074,249) (1,609,792,290) (180,997,237) (16,776,083) - (3,186,095,266) 

 คาเผื่อการดอยคา - - - (784,866) - - - - (784,866) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 208,316,998 280,208,109 1,972,526,708 294,510,812 1,646,808,930 89,873,216 20,701,965 246,217,309 4,759,164,047 
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ) 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ ซึ่งหักคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานอยูมีจํานวน 1,222.31 ลานบาท (พ.ศ. 2549 : 984.50 ลานบาท) 
 
การซื้อสินทรัพยในระหวางป พ.ศ. 2550 รวมการไดมาซึ่งสินทรัพยจากสัญญาเชาการเงิน จํานวน 28.90 ลานบาท  
 
บริษัทนําสินทรัพยที่มีมูลคาตามบัญชีจํานวน 372.77 ลานบาท (พ.ศ. 2549 : 483.56 ลานบาท) ไปใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุขอ 15) 
 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทไดขายอุปกรณสาธารณูปโภคและใหเชาระยะยาวในที่ดินและอาคารบางแหงใหกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล โดยมีอายุของสัญญาเชา 20 ป  
8 เดือน และ 30 ป และมีสัญญาเชาอาคารแหงหนึ่งสามารถตออายุไดอีก 30 ป การใหเชาระยะยาวของที่ดินถือเปนการเชาดําเนินงาน สวนการใหเชาระยะยาวของอาคารมีสาระของสัญญาเปนการเชาการเงิน  สินทรัพย 
ดังกลาวมีมูลคาตามบญัชีสุทธิจํานวน 523 ลานบาท กลุมบริษัทไดรับเงินจากการขายและใหเชาสินทรัพยดังกลาวจํานวน 1,802.67 ลานบาท ซึ่งรวมเงินรับลวงหนาคาเชาที่ดินจํานวน 34.91 ลานบาท และเงินมัดจํา  
คํามั่นใชสิทธิในการตอสัญญาเชาจํานวน 120.94 ลานบาท ที่ไดแสดงไวเปนคาเชารับลวงหนาและเงินมัดจําในงบดุล ตามลําดับ กลุมบริษัทรับรูกําไรจากการจําหนายสินทรัพยจํานวน 693.87 ลานบาท (หลังจากการ 
ตัดกําไรในรายการระหวางกันจํานวน 363.13 ลานบาท (หมายเหตุขอ 11)) 
 
ในระหวางป กลุมบริษัทไดปรับเปลี่ยนพื้นที่ของโรงภาพยนตรในบางสาขาใหเปนพื้นที่ใหเชาและไดตัดจําหนายมูลคาตามบัญชีของสวนปรับปรุงโรงภาพยนตรที่เกี่ยวของเปนคาใชจายในระหวางปจํานวน 65.2 ลานบาท



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ) 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
    เครื่องมือ     
  โรงภาพยนตร  อุปกรณและ     
  และ ระบบ เครื่องตกแตง อุปกรณ  สินทรัพย  
 ที่ดิน สวนปรับปรุง สาธารณูปโภค ที่ใชดําเนินงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหวางกอสราง รวม 
         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549         
ราคาทุน - 1,074,418,318 91,781,108 1,117,498,813 74,335,996 17,190,258 79,112,373 2,454,336,866 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (315,189,738) (29,043,358) (526,273,889) (34,382,394) (5,515,416) - (910,404,795) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ - 759,228,580 62,737,750 591,224,924 39,953,602 11,674,842 79,112,373 1,543,932,071 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550         
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ - 759,228,580 62,737,750 591,224,924 39,953,602 11,674,842 79,112,373 1,543,932,071 
ซื้อสินทรัพย 173,406,998 116,829,219 27,769,115 227,597,874 34,662,340 2,739,242 102,805,860 685,810,648 
โอนสินทรัพย  54,145,293 6,716,976 21,798,109 603,335 - (83,263,713) - 
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ - - (3,173,887) (167,018,134) (283,392) - (41,838,000) (212,313,413) 
คาเสื่อมราคา - (81,219,257) (7,633,058) (134,433,719) (15,803,505) (3,271,856) - (242,361,395) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 173,406,998 848,983,835 86,416,896 539,169,054 59,132,380 11,142,228 56,816,520 1,775,067,911 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550         
ราคาทุน 173,406,998 1,245,392,828 122,972,020 1,040,633,463 106,586,350 19,929,500 56,816,520 2,765,737,679 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (396,408,993) (36,555,124) (501,464,409) (47,453,970) (8,787,272) - (990,669,768) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 173,406,998 848,983,835 86,416,896 539,169,054 59,132,380 11,142,228 56,816,520 1,775,067,911 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ ซึ่งหักคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานอยูมีจํานวน 226.88 ลานบาท (พ.ศ. 2549 : 163.16 ลานบาท) 
 

การซื้อสินทรัพยในระหวางป พ.ศ. 2550 รวมการไดมาซึ่งสินทรัพยจากสัญญาเชาการเงินจํานวน 22.54 ลานบาท (พ.ศ. 2549 : 15.35 ลานบาท) 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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13 สิทธิการเชา - สุทธิ 

 
 หนวย : บาท 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษทั 
   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549   
ราคาทุน 753,467,986 197,922,897 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (59,633,152) (6,313,224) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 693,834,834 191,609,673 

   
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550   
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 693,834,834 191,609,673 
ซ้ือสินทรัพย 43,840,281 7,984,981 
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ (38,636,810) - 
คาตัดจําหนาย (33,148,990) (8,339,824) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 665,889,315 191,254,830 
   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550   
ราคาทุน 746,858,266 205,907,878 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (80,968,951) (14,653,048) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 665,889,315 191,254,830 

 
บริษัทไดนําสิทธิการเชาที่มีมูลคาตามบัญชีจํานวน 206.75 ลานบาท (พ.ศ. 2549 : 274.12 ลานบาท) ไปใชเปนหลักประกันเงินกูยืม
จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุขอ 15) 
 
ในการใหเชาระยะยาวในอาคารแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตามที่อธิบายไวในหมายเหตุขอ 12 กลุมบริษัทไดยกเลิกสิทธิการเชา
ที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารเพื่อใหกองทุนรวมไดสิทธิการเชาในที่ดินดังกลาว กลุมบริษัทจึงตัดจําหนายสิทธิการเชาที่ดิน ซ่ึงมีมูลคา
ตามบัญชีจํานวน 38.64 ลานบาท 
 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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14 สินทรัพยไมมีตัวตน  
 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ลิขสิทธ์ิ  
 ภาพยนตร คาความนิยม 
   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549   
ราคาทุน 580,909,133 192,420,138 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (285,360,283) (51,714,995) 
 คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (1,415,607) - 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 294,133,243 140,705,143 

   
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550   
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 294,133,243 140,705,143 
ซ้ือสินทรัพย 234,604,492 - 
จําหนายสินทรัพย - (35,814,340) 
คาตัดจําหนาย (210,644,109) (23,116,348) 
การดอยคาของสินทรัพย (8,022,403) - 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 310,071,223 81,774,455 

   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550   
ราคาทุน 815,513,625 156,605,798 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (496,004,392) (74,831,343) 
 คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (9,438,010) - 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 310,071,223 81,774,455 

 
กลุมบริษัทไดจําหนายคาความนิยมที่เกี่ยวของกับสินทรัพยที่ขายและใหเชาแกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจํานวน 35.8 ลานบาท 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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15 เงินกูยืม 
 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 

     
สวนที่หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 46,167,318 31,847,229 11,481,530 1,742,864 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 867,525,000 1,309,700,000 460,000,000 914,000,000 

รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม     

   ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 913,692,318 1,341,547,229 471,481,530 915,742,864 

     
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 
   ของเงินกูยืมระยะยาว     
   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 13,435,307 2,822,866 11,952,990 2,822,866 

   -  เงินกูยืมจากธนาคาร 314,438,142 587,927,011 268,000,000 488,000,000 

รวมเงินกูยืมสวนที่ถึงกําหนดชําระ     

   ภายในหนึ่งป 327,873,449 590,749,877 279,952,990 490,822,866 

     
สวนที่ไมหมุนเวียน     
   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 6,418,598 3,854,311 4,519,329 3,216,542 

   -  เงินกูยืมจากธนาคาร 672,000,000 1,100,938,141 669,000,000 1,072,000,000 

รวมเงินกูยืมไมหมุนเวียน 678,418,598 1,104,792,452 673,519,329 1,075,216,542 
     

รวมเงินกูยืม 1,919,984,365 3,037,089,558 1,424,953,849 2,481,782,272 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร (ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน) สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 
 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 

     
ยอดคงเหลือตนป 1,688,865,152 1,939,438,142 1,560,000,000 1,715,000,000 
กูยืมในระหวางป 420,000,000 200,000,000 420,000,000 200,000,000 

จายคืนเงินกูในระหวางป (1,122,427,010) (450,572,990) (1,043,000,000) (355,000,000) 

ยอดคงเหลือปลายป 986,438,142 1,688,865,152 937,000,000 1,560,000,000 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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15 เงินกูยืม (ตอ) 

 
ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร มีดังตอไปนี้ 
 
 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 

     
ครบกําหนดภายใน 1 ป 314,438,142 587,927,010 268,000,000 488,000,000 
ครบกําหนดระหวาง 1 ป ถึง 2 ป 321,000,000 514,000,000 318,000,000 499,000,000 

ครบกําหนดระหวาง 2 ป ถึง 5 ป 351,000,000 586,938,142 351,000,000 573,000,000 

 986,438,142 1,688,865,152 937,000,000 1,560,000,000 

 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเปนตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินที่อยูในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 4.05 
ถึงรอยละ 8.25 ตอป (พ.ศ. 2549 : รอยละ 6.00 ถึงรอยละ 8.25 ตอป) 
 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50 ถึงรอยละ 7.00 ตอป (พ.ศ. 2549 : รอยละ 3.50 ถึงรอยละ 7.25  ตอป) 
เงินกูยืมดังกลาวมีอาคารและสิทธิการเชาเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน (หมายเหตุขอ 12 และ 13) 

 
16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

 
 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 

     
ประมาณการคาเผื่อสินคารับคืน 12,779,347 17,825,805 - - 
ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ 148,345,188 81,884,452 51,269,299 22,693,220 
รายไดรับลวงหนา 2,392,460 1,552,553 700,080 661,379 
เงินมัดจําและเงินรับลวงหนา 56,985,108 41,687,187 6,667,686 6,335,617 

อื่น ๆ 29,192,510 26,701,121 6,245,855 4,641,715 

 249,694,613 169,651,118 64,882,920 34,331,931 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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17 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

 
  ทุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 

 จํานวนหุน จํานวน  สวนเกิน 
 จดทะเบียน หุนสามัญ หุนสามัญ มูลคาหุน 
 หุน หุน บาท บาท 

     
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 897,000,000 709,322,633 709,322,633 1,840,199,567 
ลดทุน (223,467) - - - 
เพิ่มทุน 10,000,000 - - - 
การออกหุน - 77,862,472 77,862,472 895,497,127 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 906,776,533 787,185,105 787,185,105 2,735,696,694 
ลดทุน (20,776,533) - - - 
เพิ่มทุน 20,000,000 - - - 
การออกหุน - 92,747,514 92,747,514 1,080,321,697 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  906,000,000 879,932,619 879,932,619 3,816,018,391 

 
หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 906,000,000 หุน (พ.ศ. 2549 : 906,776,533 หุน) ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (พ.ศ. 2549 
: 1 บาทตอหุน)  
 
ในที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจากหุนสามัญจํานวน 906,776,533 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 886,000,000 หุน โดยมีมูลคา 
ที่ตราไวหุนละ 1 บาท และไดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุนสามัญจํานวน 886,000,000 หุน เปนหุนสามัญจํานวน 
906,000,000 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทไดจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่  
11 เมษายน พ.ศ. 2550 
 
หุนที่ออกใหมในระหวางปเปนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 18 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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18 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 

ก) ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) 
 

บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย โดยเปน 
ใบสําคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนและไมสามารถโอนใหบุคคลอื่นได ไมมีราคาเสนอขายและมีอายุไมเกิน 4 ป และ 5 ป  
ตามลําดับ นับตั้งแตวันที่ออก  
 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550 บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ (ESOP-W3)  
ที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 13,000,000 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมมี
ราคาเสนอขายและมีอายุไมเกิน 5 ป นับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย  
มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน 
 

อัตราการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญและราคาการใชสิทธิมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

  จํานวนที่ออก ราคาการใชสิทธ ิ กําหนดเวลาการใชสิทธิ 

 วันท่ีออก ลานหนวย บาท/หนวย เริ่ม สิ้นสุด 
      

ESOP-W1 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 19.5 11.878 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
ESOP-W2  6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 3.5 14.732  6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
ESOP-W3 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 13.0 16.77 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

 

ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่ออกและเสนอขายใหแกบุคคลทั่วไป (MAJOR-W1) 
 

ในป พ.ศ. 2547 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญจํานวน 146,926,992 หนวย โดยไมมีราคาเสนอขาย  
ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญไดจดทะเบียนและสามารถเปลี่ยนมือไดโดยมีอายุ 3 ป นับตั้งแตวันที่ออก ใบสําคัญแสดง
สิทธิซ้ือหุนสามัญ MAJOR-W1 ครบกําหนดอายุเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 
 

ราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีผลตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 มีดังนี้ 
 

 อัตราการใชสิทธิ 
หนวย/หุน 

ราคาการใชสิทธิ 
บาท/หนวย 

 เดิม ใหม เดิม ใหม 
     

ESOP-W1 1.086 1.108 12.120 11.878 
ESOP-W2 1.016 1.037 15.032 14.732 
ESOP-W3 - 1.000 - 16.770 
     

 

ในระหวางป พ.ศ. 2550 ผูถือสิทธิใน ESOP-W1, ESOP-W2 และ MAJOR-W1ไดใชสิทธิเปนจํานวนรวมทั้งสิน้ 1.52 ลานหนวย 
3 ลานหนวย และ 74.71 ลานหนวย ตามลําดับโดยบริษัทไดรับชําระเงินคาหุนจากการใชสิทธิจํานวน 1,037  ลานบาท  



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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19 สํารองตามกฎหมาย 

 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิหลังจากหัก 
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  สํารองตามกฎหมายไม
สามารถจดัสรรได 

 
20 สวนของผูถือหุนสวนนอย 
 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
   

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม  26,253,134 12,491,482 
เงินคาหุนในบริษัทยอยรับจากผูถือหุนสวนนอย - 20,000,000 
การซื้อหุนในบริษัทยอยจากผูถือหุนสวนนอย - (3,900,000) 
สวนแบงกําไรสุทธิในบริษัทยอย 1,628,740 8,657,015 
สวนแบงขาดทุนสุทธิในบริษัทยอย (25,001,098) (10,078,083) 
เงินปนผลจาย (500,000) (917,280) 

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,380,776 26,253,134 

 
21 รายไดอื่น 
 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
     

รายไดคาบริหารจัดการ 25,347,608 11,800,000 299,110,497 184,905,561 
รายไดดอกเบี้ยรับ 4,593,969 4,022,702 145,311,092 101,960,232 
รายไดจากการกลับรายการเจาหนี้คาเชา - 44,916,851 - - 
รายไดคาเชาและบริการอื่น ๆ 9,045,850 10,696,129 1,507,362 3,339,401 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,189,135 13,139,794 - - 
รายไดคาภาษีโรงเรือน 18,684,033 16,833,865 2,888,747 2,223,520 
รายไดจากการสนับสนุนการกอสรางโรงภาพยนตร - 6,000,000 - - 

อื่น ๆ 35,106,089 29,139,384 11,059,505 13,619,861 

 94,966,684 136,548,725 459,877,203 306,048,575 

 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 
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22 กําไรจากการดําเนินงาน 

 
รายการบางรายการที่รวมอยูในกําไรจากการดําเนินงาน สามารถแยกตามลักษณะไดดังนี้ 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
     

คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ 12) 603,768 585,142 242,361 225,426 
การตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน     
    - คาความนิยม (หมายเหตุ 14) 23,116 25,857 - - 
    - ลิขสิทธ์ิภาพยนตร (หมายเหตุ 14) 210,644 239,206 - - 
    - สิทธิการเชา (หมายเหตุ 13) 33,149 25,804 8,340 3,660 
การดอยคาของสินทรัพย 8,807 1,416 - - 
คาซอมแซมและรายจายบํารุงอาคารและอุปกรณ 56,738 65,686 27,257 31,959 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 570,818 499,095 262,207 208,532 

  กําไรจากการจาํหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวม     
      อสังหาริมทรัพย 693,868 - - - 
  ขาดทนุจากการตัดจําหนายอาคารและอุปกรณ 64,164 - - - 
  หนี้สงสัยจะสูญ 23,262 5,630 - 379 

 

23 กําไรตอหุน 
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนาย
และชําระแลวในระหวางป 
 
สําหรับกําไรตอหุนปรับลดคํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่รวมสมมติฐานวาหุนสามัญเทียบเทาปรับลดได 
ถูกแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด ซ่ึงไดแกใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญตามรายละเอียดในหมายเหตุขอ 18 
 
การคํานวณกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด แสดงไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 

 กําไรสุทธิ จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรสุทธิตอหุน 
 บาท หุน บาท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
       

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 1,226,964,389 695,176,415 866,513,626 754,071,358 1.42 0.92 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด - - 604,903 19,656,647 (0.01) (0.02) 

กําไรตอหุนปรับลด 1,226,964,389 695,176,415 867,118,529 773,728,005 1.41 0.90 
 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
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23 กําไรตอหุน (ตอ) 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 กําไรสุทธิ จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรสุทธิตอหุน 
 บาท หุน บาท 

  ตามที่ได 
ปรับใหม 

   ตามที่ได 
ปรับใหม 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
       

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 1,762,632,283 345,108,083 866,513,626 754,071,358 2.04 0.46 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด - - 604,903 19,656,647 (0.01) (0.01) 

กําไรตอหุนปรับลด 1,762,632,283 345,108,083 867,118,529 773,728,005 2.03 0.45 

 
24 เงินปนผลจาย 

 
ในที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานของงวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 จํานวน 0.43 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 376.31 ลานบาท 
โดยจายใหแกผูถือหุนในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 
 
ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล
จากผลการดําเนินงานในงวดตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 จํานวน 0.50 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 
438.25 ลานบาท โดยจายใหแกผูถือหุนในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2550 
 
ในที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานของงวดตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 0.39 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 
276.64 ลานบาทโดยจายใหแกผูถือหุนในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 
 
ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจาก 
ผลการดําเนินงานของงวดตั้งแตเดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2549 จํานวน 0.35 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 269.55 
ลานบาท โดยจายใหแกผูถือหุนในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2549 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
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25 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 

การกระทบยอดกําไรสุทธิใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  หนวย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

     ตามที่ไดปรับใหม 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
      

กําไรสุทธิสําหรับป  1,226,964,389 695,176,415 1,762,632,283 345,108,083 
รายการปรับปรุง      
คาเสื่อมราคาและคาตัดตําหนาย  12,13 626,884,704 585,142,245 242,361,394 225,425,629 
คาตัดจําหนายสิทธิการเชา 13 243,793,099 290,867,079 8,339,824 3,660,425 
รับรูรายไดรับลวงหนา  (27,275,270) (83,785,416) (9,613,880) (55,749,996) 
หนี้สงสัยจะสูญ  14,546,686 18,824,955 - 379,063 
คาเผื่อสินคารับคืน (กลับรายการ)  (5,046,458) (15,316,986) - - 
คาเผื่อสินคาลาสมัย  2,745,128 - - - 
กําไรจากเงินลงทุนชั่วคราว  (986,788) (4,990) (986,788) - 
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ      
   และสิทธิการเชา  (693,868,274) (271,546) - - 
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอาคารและอุปกรณ 12 64,163,657 9,949,923 - 7,268,867 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย  8,807,269 1,415,607 - - 
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 11 (157,258,274) (98,128,797) - - 
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม  432,486 (107,441,262) (600,000) (111,704,120) 
สํารองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัทยอย 11 - - 15,200,378 24,525,049 
รายไดเงินปนผลรับ  - - (1,388,530,167) (21,685,092) 
ขาดทุนในบริษัทยอยสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย  (23,372,358) (1,421,068) - - 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน      
-  ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ  (257,611,716) (366,867,207) (36,377,685) (107,954,076) 
-  ลูกหนี้จากการสนับสนุนธุรกิจ  102,645,093 (98,951,528) 36,232,572 (74,448,027) 
-  ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน  (1,473,901) (4,405,376) (464,941,869) 7,910,591 
-  สินคาคงเหลือ  10,749,213 (68,185,470) (5,981,351) (10,406,245) 
-  ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ  (33,476,283) (23,673,157) (22,019,921) (1,652,878) 
-  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (5,578,562) (95,596,371) 32,839,714 (68,852,457) 
-  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  22,003,987 4,670,830 3,627,515 752,218 
-  เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย  19,164,179 104,524,066 63,753,632 89,752,544 
-  เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน  (1,440,325) 6,660,943 107,481,862 39,165,903 
-  คาใชจายคางจาย  55,404,089 29,197,538 19,774,629 13,884,350 
-  เจาหนี้อื่น  (26,542,668) 93,658,191 (10,568,103) 47,581,200 
-  ภาษีเงินไดคางจาย  13,134,737 (25,408,116) 51,122,394 (39,430,672) 
-  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  83,873,255 (8,233,688) 33,357,291 (26,175,311) 
-  รายไดรับลวงหนาคาสนับสนุนธุรกิจ  1,697,209 49,250,004 141,197,212 39,000,000 
-  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  20,918,246 6,941,841 4,211,039 (2,580,297) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  1,283,996,549 898,588,659 582,511,975 323,774,751 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางออม ไมวาจะ
โดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกลาวเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท บริษัทยอยและบริษัทยอย
ลําดับถัดไป บริษัทรวมและบุคคลที่เปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท ซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนือกิจการ 
 ผูบริหารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลเหลานั้น กิจการและบุคคล
ทั้งหมดถือเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งอาจมีขึ้นไดตองคํานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ
มากกวารูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย 
 
ในระหวางป กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคาที่สําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน รายการคาดังกลาวเปนไป
ตามเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการ 
 
รายการตอไปนี้เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  
 
ก) การขายสินคาและบริการ และอื่น ๆ 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
     

รายไดคาบริหารจัดการ     
บริษัทยอย - - 273,845 173,106 
บริษัทรวม 20,466 - 20,466 - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 4,800 4,800 4,800 4,800 

 25,266 4,800 299,111 177,906 
     

รายไดคาโฆษณา     
บริษัทยอย - - 221,986 143,332 

     

ดอกเบี้ยรับ     
บริษัทยอย - - 141,823 101,574 
บริษัทรวม 1,813 - 1,813 - 

 1,813 - 143,636 101,574 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ก) การขายสินคาและบริการ และอื่น ๆ (ตอ) 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
     

รายไดคาเชาอุปกรณ     
บริษัทยอย - - 39,300 54,000 
     

รายไดคาเชาพื้นที่และบริการ     
บริษัทรวม 43,353 48,561 107 - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 10,510 - 649 - 

 53,863 48,561 756 - 
     

เงินปนผลรับ     
บริษัทยอย - - 1,329,500 3,669 
บริษัทรวม - - 59,030 18,016 

 - - 1,388,530 21,685 
     

ขายอุปกรณและใหเชาที่ดินและอาคาร     
บริษัทยอย - - 163,014 - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 1,802,674 - - - 

 1,802,674 - 163,014 - 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ข) การซื้อสินคาและบริการ และอื่น ๆ 
 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
     

คาเชาพื้นที่และคาบริการ     
บริษัทยอย - - 40,338 55,976 
บริษัทรวม 88,420 17,498 61,239 4,342 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 59,725 58,301 51,213 50,121 

 148,145 75,799 152,790 110,439 
     

คาเชาอุปกรณ     
บริษัทยอย - - 36,000 36,000 
บริษัทรวม 3,457 3,712 - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 21,600 21,600 21,600 21,600 

 25,057 25,312 57,600 57,600 
     

ดอกเบี้ยจาย     
บริษัทยอย - - 43,743 13,674 
     

คาบริการที่ปรึกษา     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 23,400 23,400 23,400 23,400 
     

คาบริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร     
บริษัทรวม 1,651 16,847 1,338 13,937 
     

คาสนับสนุนธุรกิจ     
บริษัทยอย - - 40,000 30,000 
     

ซื้อสิทธิการเชา     
บริษัทรวม  41,000 109,000 7,000 109,000 
     
ซื้อสินทรัพยถาวร     
บริษัทยอย - - 47,491 - 
     

คาตอบแทนกรรมการ 9,392 4,404 9,392 4,404 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ข) การซื้อสินคาและบริการ และอื่น ๆ (ตอ) 
 

นโยบายการคิดราคาระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้ 
 

 นโยบายการคิดราคา 
  

คาบริหารจัดการ  ราคาที่ตกลงกันตามที่กําหนดในสัญญา 
คาโฆษณา ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
ดอกเบี้ย อัตราซ่ึงอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย 
การเชาพื้นที่และบริการ ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
คาเชาอุปกรณ ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
คาบริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ราคาที่ตกลงกันตามที่กําหนดในสัญญา 
คาสิทธิการเชาพื้นที่ ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
คาสนับสนุนธุรกิจ ราคาที่ตกลงกันตามที่กําหนดในสัญญา 
ตนทุนคาแสดงภาพยนตร ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 

 
ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อขายสินคาและบริการ และอื่น ๆ 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
     

ลูกหนี้การคา     
   (รวมอยูใน “ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ”)     
บริษัทยอย - - 176,376 102,986 
บริษัทรวม 9,792 7,983 250 - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 572 - 62 - 

 10,364 7,983 176,688 102,986 

     
ลูกหนี้อื่น     
บริษัทยอย - - 788,847 328,282 
บริษัทรวม 5,917 4,456 5,503 1,127 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 13 - 1 - 

 5,930 4,456 794,351 329,409 

     
     



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 

53 

26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อขายสินคาและบริการ และอื่น ๆ (ตอ) 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
     

เงินปนผลคางรับ     
บริษัทยอย - - 125,840 - 

     
เจาหนี้การคา     
   (รวมอยูใน “เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย”)     
บริษัทยอย - - 105,731 82,745 
บริษัทรวม - 10,372 - 2,752 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 7,056 - - - 

 7,056 10,372 105,731 85,497 

     
เจาหนี้อื่น     
บริษัทยอย - - 284,670 40,039 
บริษัทรวม 3,167 6,661 722 365 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,654 600 2,593 600 

 5,821 7,261 287,985 41,004 

     
เงินรับลวงหนาจากการใหเชาที่ดิน     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 34,386 - - - 

     
เงินมัดจํารับ     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 120,003 - - - 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ง) เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษทั 
   

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550   
บริษัทยอยและบริษัทรวม   
ยอดคงเหลือตนป 2,950 1,741,790 
เงินใหกูยืมในระหวางป 45,403 437,138 
รับคืนเงินใหกูยืมในระหวางป (22,968) (321,015) 

ยอดคงเหลือปลายป 25,385 1,857,913 

 
เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกันมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 7.13 ถึงรอยละ 8.50 ตอป (พ.ศ. 2549: รอยละ 6.75    
ตอปถึงรอยละ 8.00 ตอป) และไมมีกําหนดชําระคืน 

 
จ) เงินกูยืมจากกิจการที่เก่ียวของกัน 

 
 หนวย : พันบาท 

 งบการเงิน 
 เฉพาะบริษทั 
  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  

บริษัทยอย  
ยอดคงเหลือตนป 220,346 
เงินกูยืมในระหวางป 890,633 
จายคืนเงินกูยืมในระหวางป (302,274) 

ยอดคงเหลือปลายป 808,705 

 
เงินกูยืมจากบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 7.13 ถึงรอยละ 8.00 ตอป (พ.ศ. 2549 : รอยละ 6.75 ถึงรอยละ 8.00 
ตอป) และไมมีกําหนดชําระคืน 

 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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27 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น  

 

ก) หนังสือค้ําประกันของธนาคาร  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันโดยการค้ําประกันจากธนาคารจํานวน 151 ลานบาท (พ.ศ. 2549 : 
102 ลานบาท) 

 

ข) การค้าํประกัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทและบริษัทยอยคํ้าประกันเงินกูยืมจากธนาคารใหแกบริษัทยอย ไดแก บริษัท แปซิฟค 
มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด และบริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด เปน
จํานวนทั้งส้ิน 808.2 ลานบาท (พ.ศ. 2549 : 808.2 ลานบาท) 

 

ค) ภาระผูกพนัตามสญัญาเชาดาํเนนิงาน - กรณีกลุมบรษิทัเปนผูเชา 
 

ณ วันที่  31 ธันวาคม  บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวกับบริษัทอื่น เกี่ ยวกับการเชา 
ที่ดิน พื้นที่อาคารและสัญญาบริการ โดยมียอดรวมของจํานวนเงินคาเชาและคาบริการขั้นต่ําภายใตสัญญาที่ไมสามารถ 
ยกเลิกไดดังนี้ 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
     

ไมเกิน 1 ป 547 454 243 147 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 2,316 1,948 1,011 630 
เกินกวา 5 ป 6,330 5,445 1,945 1,000 

 9,193 7,847 3,199 1,777 
 

นอกจากจํานวนเงินคาเชาและคาบริการขั้นต่ําขางตน กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ ซ่ึงคิด
ตามเกณฑการแบงรายไดใหกับผูใหเชา 
 

ภาระผูกพันที่เปนรายจายฝายทุน 
 

ภาระผูกพันที่เปนรายจายฝายทุนในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ในงบดุล แตยังไมไดรับรูในงบการเงินของกลุมบริษัท 
มีจํานวน 20.89 ลานบาท (พ.ศ. 2549 : 78.83 ลานบาท) 

 

ภาระผูกพันในการซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันในการซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตรที่ตองจายชําระภายใน 2 ป เปนจํานวนเงิน  
213.60 ลานบาท (พ.ศ. 2549 : 250.59 ลานบาท) 

 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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28 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

 
ก) การซื้อและจําหนายเงินลงทุน 

 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 บริษัทไดตกลงทํารายการจําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในหุนสามัญของบริษทั เอม็ พคิเจอรส 
จํากัด จํานวน 799,993 หุนใหแกบริษัท ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) (TRAF) ในราคาที่เสนอขายหุนละ 
320 บาท เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 256 ลานบาท  นอกจากนี้ บริษัทไดตกลงซื้อหุนสามัญของ TRAF จํานวน 146,920,114 หุน
ในราคาหุนละ 1.84 บาท เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 270.3 ลานบาท โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 40.81 ของทุนจดทะเบียน
ของ TRAF 
 

ข) การเพิ่มทุนของบริษัทรวม 
 

ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 คณะกรรมการของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหซ้ือหุน
เพิ่มทุนในบริษัทรวมคือ บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) จํานวน 36.75 ลานหุน ในราคาหุนละ  
1.50 บาท เพื่อรักษาสัดสวนการลงทุนเดิมที่รอยละ 36.75 เปนจํานวนเงินลงทุนทั้งส้ิน 55.125 ลานบาท โดยมีกําหนดชําระ
เงินคาหุนในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 

 
ค) การลงทุนในกิจการรวมคาในประเทศอินเดีย 
 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติใหบริษัทลงทุนรวมกับบริษัท พีวีอาร จํากัด  
ซ่ึงเปนบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศอินเดีย โดยเปนการจัดตั้งในรูปของกิจการรวมคา 
ในประเทศอินเดียเพื่อประกอบธุรกิจใหบริการโบวลิ่ง โดยมีเงินทุนประมาณ 90 ลานรูป โครงสรางการลงทุน คือ บริษัท  
พีวีอาร จํากัด ลงทุนรอยละ 51 และบริษัทลงทุนรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียนในกิจการรวมคา หรือคิดเปนเงินลงทุน
ประมาณ 38.6 ลานบาท 

 
ง) การยกเลิกการเชาพื้นที่ที่เซ็นทรัลเวิลด 
 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทไดทําสัญญายกเลิกการเชาและสงมอบพื้นที่โรงภาพยนตรและโบวลลิ่งที่อาคาร
เซ็นทรัลเวิลดคืนใหแกผูใหเชา โดยบริษัทตกลงคืนสิทธิในการเชาพื้นที่ดังกลาวใหกับผูใหเชาในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551  
และผูใหเชาตกลงจายคาชดเชยการยกเลิกการเชาใหกับบริษัทเปนจํานวนเงิน 139 ลานบาทโดยแบงชําระในวันทําสัญญา
จํานวน 5 ลานบาทและสวนที่เหลือจํานวน 134 ลานบาท จะชําระเมื่อมีการสงมอบพื้นที่คืนใหแกผูใหเชา 
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