
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน
เฉพาะบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีท่ีแนบมาน้ีของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและ
ครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพื่อให้ได ้           
ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการ
ทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชี 
ท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวให้ขอ้สรุปท่ีเป็นเกณฑ์อยา่งเหมาะสมในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นน้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริษทั สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและของเฉพาะ
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 



 

 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบดุล
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หมายเหตุ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 241,388,077 215,815,169 106,858,258 78,567,588
เงินลงทุนชัว่คราว 8 170,444,423 302,904,317 170,444,423 302,904,317
ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ - สุทธิ 9 1,249,105,101 1,165,571,122 337,452,319 263,635,874
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29 17,221,686 5,929,690 773,924,250 920,190,445
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 132,106,341 133,651,726 32,131,655 25,199,164
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 11 289,520,805 332,009,592 104,326,587 89,452,504

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,099,786,433 2,155,881,616 1,525,137,492 1,679,949,892

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 6,123,104 6,981,019 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 12 - - 1,662,580,317 1,734,579,617
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 12 1,506,765,502 1,168,550,021 1,687,896,576 1,304,808,758
ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 12 29,507,045 - 35,407,445 -
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29 62,489,968 36,252,472 1,595,662,764 1,866,622,535

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 13 4,932,677,022 4,759,164,047 2,046,175,709 1,775,067,911
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14 913,261,291 1,057,734,993 214,949,756 191,254,830
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 15 118,169,864 109,375,694 39,581,964 44,629,674

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,568,993,796 7,138,058,246 7,282,254,531 6,916,963,325

รวมสินทรัพย์ 9,668,780,229 9,293,939,862 8,807,392,023 8,596,913,217

2

หน่วย : บาท  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 10 ถึง 58 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบดุล (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หมายเหตุ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 16 837,468,558 913,692,318 617,632,838 471,481,530

เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย 668,660,917 510,714,435 341,930,108 334,730,904
เจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29 52,157,416 5,820,618 187,272,667 287,985,391
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  16 424,104,074 327,873,449 383,708,078 279,952,990
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 88,561,442 115,678,376 70,175,698 76,628,075
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 17 689,388,764 612,875,945 272,634,947 211,764,202

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,760,341,171 2,486,655,141 1,873,354,336 1,662,543,092

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29 - - 408,963,735 808,704,738

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 1,011,670,495 678,418,598 1,011,355,163 673,519,329
สาํรองหน้ีสินจากการขาดทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 124,713,325 60,737,656
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 18 475,061,664 506,667,795 20,630,890 35,813,757

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,486,732,159 1,185,086,393 1,565,663,113 1,578,775,480

รวมหนีสิ้น 4,247,073,330 3,671,741,534 3,439,017,449 3,241,318,572

3

หน่วย : บาท  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 10 ถึง 58 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบดุล (ต่อ)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หมายเหตุ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 19
ทุนจดทะเบียน 906,000,000 906,000,000 906,000,000 906,000,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้เตม็มูลค่า 881,897,219 879,932,619 881,897,219 879,932,619
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 19 3,839,673,605 3,816,018,391 3,839,673,605 3,816,018,391
ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายติุธรรมของ
เงินลงทุนเผือ่ขาย 8 444,423 - 444,423 -

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
   สาํรองตามกฎหมาย 21 90,600,000 90,600,000 90,600,000 90,600,000
   สาํรองเพ่ือหุน้ทุนซ้ือคืน 15,548,640 - 15,548,640 -
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 615,598,285 833,266,542 555,759,327 569,043,635

หกั หุน้ทุนซ้ือคืน 19 (15,548,640) - (15,548,640) -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 5,428,213,532 5,619,817,552 5,368,374,574 5,355,594,645
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 22 (6,506,633) 2,380,776 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,421,706,899 5,622,198,328 5,368,374,574 5,355,594,645

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,668,780,229 9,293,939,862 8,807,392,023 8,596,913,217

4

หน่วย : บาท  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 10 ถึง 58 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบกําไรขาดทุน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หมายเหตุ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4,179,803,455 4,654,155,428 2,094,996,051 2,164,685,292
รายไดจ้ากการขาย 1,148,653,967 1,150,692,179 343,649,687 308,940,343
รายไดอ่ื้น 23 223,190,610 788,834,958 831,162,400 1,848,407,370

รวมรายได้ 5,551,648,032 6,593,682,565 3,269,808,138 4,322,033,005

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 2,818,692,889 3,009,521,546 1,503,008,505 1,532,169,859
ตน้ทุนขาย 729,068,819 758,285,057 134,669,266 121,846,857
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,229,712,564 1,388,518,763 676,192,377 635,624,193

รวมค่าใช้จ่าย 4,777,474,272 5,156,325,366 2,313,870,148 2,289,640,909

กําไรจากการดาํเนินงาน 24 774,173,760 1,437,357,199 955,937,990 2,032,392,096
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 114,666,607 1,484,343 182,690,012 2,516,829
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้ 12 100,763,650 157,258,274 - -

กําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 989,604,017 1,596,099,816 1,138,628,002 2,034,908,925
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 25 (88,234,750) (119,129,000) (119,797,774) (121,530,049)
ภาษีเงินได้ (258,077,393) (273,378,785) (188,090,025) (150,746,593)

กําไรสุทธิสําหรับปี 643,291,874 1,203,592,031 830,740,203 1,762,632,283

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 626,356,254 1,226,964,389 830,740,203 1,762,632,283
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 22 16,935,620 (23,372,358) - -

643,291,874 1,203,592,031 830,740,203 1,762,632,283

กําไรต่อหุ้นสําหรับส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 26

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.71 1.42 0.94 2.04
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.71 1.41 0.94 2.03

5

หน่วย : บาท  
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 10 ถึง 58 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

ส่วนเกินทุน หุ้นทุน
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน เงินค่าหุ้น จากการตมีูลค่ายุตธิรรม สํารองตาม กําไรสะสม ซื้อคืน ส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น รับล่วงหน้า ของเงินลงทุนเผื่อขาย กฎหมาย ที่ยงัไม่ได้จัดสรร และสํารอง ส่วนน้อย รวม

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 879,932,619 3,816,018,391 - - 90,600,000 833,266,542 - 2,380,776 5,622,198,328
การออกหุน้สามญั 19 1,964,600 23,655,214 - - - - - - 25,619,814
จดัสรรสาํรองระหวา่งปี 19 - - - - - (15,548,640) 15,548,640 - -
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี - - - - - 626,356,254 - 16,935,620 643,291,874
เงินปันผลจ่าย 27 - - - - - (828,475,871) - (400,051) (828,875,922)
การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - (25,422,978) (25,422,978)
หุน้ทุนซื้อคืน 19 - - - - - - (15,548,640) - (15,548,640)
ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายตุิธรรม 8 - - - 444,423 - - - - 444,423

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 881,897,219 3,839,673,605 - 444,423 90,600,000 615,598,285 - (6,506,633) 5,421,706,899

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที่ 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
การออกหุน้สามญั 19 92,747,514 1,080,321,697 (136,040,990) - - - - - 1,037,028,221
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย  21 - - - - 27,077,897 (27,077,897) - - -
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี - - - - - 1,226,964,389 - (23,372,358) 1,203,592,031
เงินปันผลจ่าย 27 - - - - - (814,552,135) - (500,000) (815,052,135)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 10 ถึง 58 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวม



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

ส่วนเกินทุน หุ้นทุน
ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน เงนิค่าหุ้น จากการตมีูลค่ายุตธิรรม สํารองตาม กําไรสะสม ซื้อคืน

หมายเหตุ เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น รับล่วงหน้า ของเงนิลงทุนเผื่อขาย กฎหมาย ที่ยงัไม่ได้จดัสรร และสํารอง รวม

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 879,932,619 3,816,018,391 - - 90,600,000 569,043,635 - 5,355,594,645
การออกหุน้สามญั 19 1,964,600 23,655,214 - - - - - 25,619,814
จดัสรรสาํรองระหวา่งปี 19 - - - - - (15,548,640) 15,548,640 -
กาํไรสุทธิสาํหรับปี - - - - - 830,740,203 - 830,740,203
เงินปันผลจ่าย 27 - - - - - (828,475,871) - (828,475,871)
หุน้ทุนซื้อคืน 19 - - - - - - (15,548,640) (15,548,640)
ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายตุิธรรม 8 - - - 444,423 - - - 444,423

-
ยอดคงเหลือปลายปี  ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 881,897,219 3,839,673,605 - 444,423 90,600,000 555,759,327 - 5,368,374,574

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 787,185,105 2,735,696,694 136,040,990 - 63,522,103 (351,958,616) - 3,370,486,276
การออกหุน้สามญั 19 92,747,514 1,080,321,697 (136,040,990) - - - - 1,037,028,221
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย  21 - - - - 27,077,897 (27,077,897) - -
กาํไรสุทธิสาํหรับปี - - - - - 1,762,632,283 - 1,762,632,283
เงินปันผลจ่าย 27 - - - - - (814,552,135) - (814,552,135)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 10 ถึง 58 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

งบการเงนิเฉพาะบริษัท
หน่วย : บาท



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หมายเหตุ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 28 1,368,657,088 1,661,616,553 605,622,168 773,485,936
จ่ายดอกเบ้ีย (96,875,799) (117,375,956) (90,393,036) (91,349,762)
จ่ายภาษีเงินได้ (285,194,327) (260,244,048) (194,542,402) (99,624,199)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 986,586,962 1,283,996,549 320,686,730 582,511,975

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนชัว่คราว 8 (510,000,000) (850,000,000) (510,000,000) (850,000,000)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 8 649,595,868 548,082,471 649,595,868 548,082,471
เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29 (50,407,200) (46,077,604) (223,589,399) (437,494,297)
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29 24,169,703 22,968,000 434,064,053 236,014,794
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 (8,000,000) - (8,000,000) -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 - 1,000,000 - 1,000,000
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเพ่ิมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (127,090,057) (840,200,000) (127,090,058) (840,200,000)
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในกิจการร่วมคา้ 12 (35,407,445) - (35,407,445) -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (659,411,337) (963,321,748) (478,972,051) (599,431,236)
เงินสดรับจากการขายและใหเ้ช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
และสิทธิการเช่า 165,904,767 1,809,731,176 164,403,764 212,313,413

เงินปันผลรับ 12 97,410,694 59,030,231 109,220,642 1,262,690,167
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินมดัจาํสาํหรับสัญญาเช่าและบริการ - (4,978,088) - (3,282,855)
เงินสดจ่ายเพ่ือสิทธิการเช่า (15,000,000) (43,840,281) - (7,984,981)
เงินสดจ่ายค่าลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ (261,436,155) (272,482,989) - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (729,671,162) (580,088,832) (25,774,626) (478,292,524)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ
เงินสดท่ีมีภาระผกูพนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 857,915 (1,341,092) - -
เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 181,000,000 (442,175,000) 150,000,000 (454,000,000)
จ่ายคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (19,354,864) (15,087,101) (17,684,608) (12,103,204)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29 - - 78,000,000 890,632,662
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 16 700,000,000 420,000,000 700,000,000 420,000,000
จ่ายคืนเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29 - - (86,741,002) (302,273,554)
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 16 (271,000,000) (1,122,427,010) (268,000,000) (1,043,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 19 25,619,814 1,037,028,222 25,619,814 1,037,028,222
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 27 (828,418,306) (814,455,437) (828,418,306) (814,455,437)
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทัยอ่ย 22 (400,051) (500,000) - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน 19 (15,548,640) - (15,548,640) -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (227,244,132) (938,957,418) (262,772,742) (278,171,311)
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หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 10 ถึง 58 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หมายเหตุ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 29,671,668 (235,049,701) 32,139,362 (173,951,860)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 169,647,851 404,697,552 67,086,058 241,037,918

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 7 199,319,519 169,647,851 99,225,420 67,086,058

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญั มีดงัน้ี

การลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 182,037,824 36,658,934 65,429,999 25,985,648
การลงทุนในสิทธิการเช่าโดยยงัมิไดช้าํระเงิน 32,670,000 - 32,670,000 -
การลงทุนในลิขสิทธ์ิภาพยนตร์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 76,991,805 24,680,158 - -
การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยทาํสัญญาเช่าการเงิน 27,275,529 28,263,829 27,275,529 22,536,115
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยการแปลงหน้ีเป็นทุน - - - 85,000,000
การหกักลบเงินปันผลรับกบัเงินกูย้มืและเจา้หน้ีบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 392,840,000 101,162,000

การหกักลบเจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัเงินใหกู้ย้มื
แก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 60,485,117 51,904,000

การลงทุนในบริษทัร่วมโดยการแลกเปล่ียนหุน้ 12 255,997,761 - 255,997,761 -

9
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 10 ถึง 58 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

10 

 
1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ามท่ีได ้
จดทะเบียนดงัน้ี 
 
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและ 
บริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 
กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการเป็นผูใ้ห้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ และให้บริการเก่ียวกบัความบนัเทิง การประกอบธุรกิจของ 
กลุ่มบริษทัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 

 ธุรกิจโรงภาพยนตร์ รวมถึงการใหบ้ริการส่ือและโฆษณา 
 การใหบ้ริการโบวล่ิ์งและคาราโอเกะ 
 ธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการ 
 การจดัจาํหน่ายวซีีดี ดีวดีีและลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 
  

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติั
การบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนด
ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัได้จดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป 

 
การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและ
กาํหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน และขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดงักล่าว ตวัเลข 
ท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จดัทาํตวัเลขประมาณการข้ึนจากความเขา้ใจ 
ในเหตุการณ์และส่ิงท่ีไดก้ระทาํไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุดแลว้ 

 
ตวัเลขเปรียบเทียบไดป้รับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงการนาํเสนอขอ้มูลในปีปัจจุบนัเท่าท่ีจาํเป็น 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ (ต่อ) 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบ 
 

รายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 ไดแ้สดงต่างไปจากเดิมและจดัประเภทใหม่ 
เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบโดยเฉพาะงบกาํไรขาดทุน 
 

การจดัประเภทใหม่ของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายสาํหรับปี พ.ศ. 2550 กระทบยอดกบัท่ีเคยแสดงไวเ้ดิมมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 หน่วย : พนับาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2550

รายได้  
รายไดจ้ากการขายบตัรชมภาพยนตร์ 2,809,321 1,697,372
รายไดจ้ากการใหบ้ริการโฆษณาและค่าสนบัสนุนธุรกิจ 935,324 275,792
รายไดจ้ากการใหบ้ริการโบวล์ล่ิงและคาราโอเกะ 519,278 77,316
รายไดค่้าเช่าและบริการ 382,873 114,205
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักาย 7,360 -
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4,654,156 2,164,685
   

รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 531,383 308,940
รายไดจ้ากการขายวซีีดี ดีวดีี และลิขสิทธิภาพยนตร์ 619,309 -
รายไดจ้ากการขาย 1,150,692 308,940
   

กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 693,868 -
รายไดเ้งินปันผลรับ - 1,388,530
รายไดอ่ื้น 94,967 459,877
รายไดอ่ื้น 788,835 1,848,407
   

ค่าใช้จ่าย  
ตน้ทุนการจดัแสดงภาพยนตร์ 2,408,790 1,473,906
ตน้ทุนการใหบ้ริการโฆษณา 45,713 -
ตน้ทุนการใหบ้ริการโบวล์ล่ิงและคาราโอเกะ 343,567 45,277
ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 206,913 12,987
ตน้ทุนการใหบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักาย 4,539 -
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3,009,522 1,532,170
   

ตน้ทุนการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 209,537 121,847
ตน้ทุนการขายวซีีดี ดีวดีี และลิขสิทธิภาพยนตร์ 548,748 -
ตน้ทุนขาย 758,285 121,847
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ (ต่อ) 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี  
ท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 และพ.ศ. 2550 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศเร่ืองมาตรฐานการบญัชีใหม่และมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงไดมี้
การปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชีซ่ึงไดมี้การปรัปปรุงใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 เร่ือง งบกระแสเงินสด  
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง สญัญาเช่า  
ฉบบัท่ี 31 เร่ือง สินคา้คงเหลือ  
ฉบบัท่ี 33 เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 35 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน  
ฉบบัท่ี 39 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผดิพลาด  
ฉบบัท่ี 41 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล  
ฉบบัท่ี 43 เร่ือง การรวมธุรกิจ  
ฉบบัท่ี 49 เร่ือง สญัญาก่อสร้าง  
 
มาตรฐานการบญัชีท่ีออกใหม่ 
ฉบบัท่ี 51 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการบญัชีท่ีออกใหม่ขา้งตน้มีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บัญชีเร่ิมต้นหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ยกเวน้ ฉบับท่ี 29 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สําหรับสัญญาเช่า 
ทุกประเภทท่ีมีวนัเร่ิมตน้สญัญาเช่าในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงและมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2552 
และกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาใชใ้นงวดปีปัจจุบนั  
 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 54 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก
 
ผูบ้ริหารมีความเห็นวา่มาตรฐานดงักล่าวไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินท่ีนาํเสนอ 
 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 
 
ก) บริษัทย่อย 

 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน และโดยทัว่ไปแลว้
กลุ่มบริษทัจะถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึง กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวม
ตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อาํนาจควบคุมจะหมดไป 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกการซ้ือบริษทัย่อยด้วยวิธีการซ้ือและแสดงตน้ทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์จ่ายไปหรือ 
ด้วยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ หรือด้วยภาระหน้ีสินซ่ึงกลุ่มบริษทัต้องรับผิดชอบ ตั้งแต่วนัท่ีได ้
บริษทัยอ่ยมา สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้ซ่ึงไดจ้ากการซ้ือบริษทัยอ่ยจะถูกวดัมูลค่าเร่ิมแรกในวนัท่ีไดบ้ริษทัยอ่ย
นั้นท่ีมูลค่ายติุธรรมโดยรวมส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยดว้ย 
 
ตน้ทุนการไดบ้ริษทัยอ่ยท่ีสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บ 
จะบนัทึกเป็นค่าความนิยม 
 
ตน้ทุนการไดบ้ริษทัยอ่ยท่ีตํ่ากว่ามูลค่ายติุธรรมของส่วนแบ่งของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย จะรับรู้ในงบกาํไร
ขาดทุนทนัที 
 
รายการบญัชี ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือรายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง ซ่ึงเป็นผลจากรายการระหว่างกนั
ของกิจการท่ีอยูใ่นกลุ่มบริษทั จะถูกตดับญัชีออกไป เวน้แต่รายการขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้ว่า 
มีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะเปล่ียนนโยบายการบญัชีในกรณีท่ีจาํเป็น เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยแสดงดว้ยราคาทุนโดยรายไดจ้ากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะ
รับรู้เม่ือบริษทัยอ่ยมีการประกาศจ่ายเงินปันผล 
 
รายช่ือของบริษทัยอ่ยหลกัของกลุ่มบริษทัและผลกระทบทางการเงินจากการไดม้าและจาํหน่ายบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข) บริษัทร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุม ซ่ึงโดยทัว่ไปกคื็อการท่ีกลุ่มบริษทั
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้
เร่ิมแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึง 
ไดร้วมค่าความนิยมท่ีระบุไวเ้ม่ือไดม้า (สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม) ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษทัใน
บริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน และความเคล่ือนไหวในบญัชีส่วนเกินจากการตีมูลค่า
ยุติธรรมภายหลังการได้มาจะรวมไว้เป็นส่วนหน่ึงของบัญชีส่วนเกินจากการตีมูลค่ายุติธรรม ผลสะสมของ 
การเปล่ียนแปลงภายหลงัการไดม้าจะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัใน
บริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกวา่มูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 

 

รายการกําไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษัทกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียใน 
บริษทัร่วมนั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่า
สินทรัพยโ์อนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า  บริษทัร่วมจะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยใชว้ธีิราคาทุน 
 

รายช่ือของบริษทัร่วมหลกัและผลกระทบทางการเงินจากการได้มาและจาํหน่ายบริษทัร่วมออกไป ได้เปิดเผยไวใ้น 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

 

ค) ส่วนได้เสียในกิจการร่ามค้า 
 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัรับรู้เร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและใช้วิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงใน 
งบการเงินรวม กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า ซ่ึงได้รวมค่าความนิยมท่ีระบุไวเ้ม่ือได้มา (สุทธิจาก 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม) ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในกาํไรหรือขาดทุนของกิจการร่วมคา้ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวม 
ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนรวมและความเคล่ือนไหวในบญัชีส่วนเกิน (ส่วนตํ่ากว่า) จากการตีมูลค่ายุติธรรม ผลสะสมของ 
การเปล่ียนแปลงภายหลงัการไดม้าจะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้
ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในกิจการร่วมคา้มีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่า
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการร่วมคา้นั้น เวน้แต่กลุ่มบริษทัรับผิดในหน้ีของกิจการร่วมคา้หรือรับว่าจะจ่ายหน้ี
แทนกิจการร่วมคา้ 
 

ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้แสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยใชว้ธีิราคาทุน โดยรายไดจ้ากส่วนไดเ้สียในกิจการ
ร่วมคา้จะรับรู้เม่ือกิจการร่วมคา้มีการประกาศจ่ายเงินปันผล 
 

รายช่ือของกิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทและผลกระทบทางการเงินจากการได้มาและจาํหน่ายไปซ่ึงกิจการร่วมค้า 
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 
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2.4 เงนิลงทุน (นอกจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า) 

 
เงินลงทุนเพื่อคา้และเงินลงทุนเผื่อขาย วดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายการกาํไรและรายการขาดทุนทั้งท่ี
เกิดข้ึนจริงและยงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเพื่อคา้จะรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนและ
แสดงรวมไวใ้นรายไดอ่ื้นในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง ส่วนในงบกระแสเงินสดไดแ้สดงเงินลงทุนเพื่อคา้รวมอยูใ่นกิจกรรม
ดาํเนินงานโดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงเงินทุนดาํเนินงานหมุนเวียน (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28)  
ส่วนรายการกาํไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผือ่ขายจะรวมอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณโดยอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ขณะปิดทาํการ ณ วนัท่ีในงบดุล 
 
ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชีของ
เงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนั
ออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของราคาตามบญัชีจากจาํนวน
ทั้งหมดท่ีถือไว ้
 
เงินลงทุนทัว่ไปแสดงในงบดุลดว้ยราคาทุนหกัดว้ยการดอ้ยค่า 
 
กลุ่มบริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ถา้ราคาตามบญัชีของ
เงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

 
2.5 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

 
รายการต่าง ๆ ในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษทัวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท งบการเงินรวมนาํเสนอในสกุล 
เงินบาท 
 
กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการและ 
แปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุลให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน  
ณ วนัท่ีในงบดุล รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจาก 
การแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าว ไดบ้นัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุน  
 

2.6 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงอยูใ่นงบดุลประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงอยูใ่นงบดุลประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สญัญาเช่าการเงิน 
และเงินกูย้มื ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืน
ท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงรวมไว้
ในส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนในงบดุล 

 

2.8 ลูกหนีก้ารค้า 
 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยูห่กัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของ
ลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็น
ส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

 

2.9 สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือประกอบดว้ย อาหารและเคร่ืองด่ืม วสัดุส้ินเปลืองท่ีใชใ้นโรงภาพยนตร์ และแผน่วซีีดีและดีวดีี 
 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของอาหารและเคร่ืองด่ืมและ 
วสัดุส้ินเปลืองท่ีใช้ในโรงภาพยนตร์คาํนวณตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน ราคาทุนของแผ่นวีซีดีและดีวีดีคาํนวณโดยใช้วิธี 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก ตน้ทุนของการซ้ือประกอบด้วยราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น  
ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไข ส่วนลดจากการรับประกนัสินคา้หรือส่วนลดต่าง ๆ 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดวา่จะขายไดข้องธุรกิจ หกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพื่อใหสิ้นคา้นั้นสาํเร็จรูป
รวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจาํเป็น 
 

2.10 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรง 
เพื่อลดราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ต่ละชนิดตลอดอายกุารให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยห์รืออายสุัญญาเช่า 
ในกรณีท่ีอายสุญัญาเช่าสั้นกวา่ดงัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงถือวา่ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์มีไม่จาํกดั 
 

อาคาร 20 ปี
โรงภาพยนตร์ 10, 20 ปี
 และตามอายสุญัญาเช่า
ส่วนปรับปรุงอาคารและโรงภาพยนตร์ 10, 20 ปี
 และตามอายสุญัญาเช่า
ระบบสาธารณูปโภค 5, 10, 15 ปี
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5, 10, 15, 20 ปี
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5 ปี
อุปกรณ์สาํนกังาน 5 ปี
ยานพาหนะ (รวมยานพาหนะภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน) 5 ปี



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

17 

 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.10 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
มูลค่าซากและอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยไ์ดท้บทวนและแกไ้ขตามความเหมาะสม ณ ทุกวนัท่ีในงบดุล 

 
ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ทนัที 
 
การซ่อมแซมและบาํรุงรักษาจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น ตน้ทุนของการปรับปรุงให้ดีข้ึน 
ท่ีสาํคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่การปรับปรุงนั้นจะทาํให้กลุ่ม
บริษทัได้ประโยชน์กลับมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพยท่ี์ได้มา การปรับปรุงหลักจะตัด 
ค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
รายการกาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่ายคาํนวณโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัราคาตามบญัชี และจะรวมไวใ้น
กาํไรจากการดาํเนินงาน 
 
ดอกเบ้ียจากการกูย้มืเงินมาใชใ้นการไดม้าซ่ึง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของสินทรัพยน์ั้น
ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค ์ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนจะบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 
2.11 ค่าความนิยม 

 
ค่าความนิยมคือตน้ทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิ 
ของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม ณ วนัที่ไดม้าซ่ึงบริษทันั้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยแสดงเป็น 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในงบดุลรวม ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัร่วมจะรวมไวใ้นบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
และจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าโดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  
 
ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคาํนวณในกาํไร
หรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 
 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อใหเ้กิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้น
อาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุน
ของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 
ค่าลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 
 
ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ บันทึกตามราคาทุนท่ีราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวข้องในการซ้ือลิขสิทธ์ิ ต้นทุนลิขสิทธ์ิ 
ตดัจาํหน่ายเป็นตน้ทุนโดยตรงของการแสดงภาพยนตร์ วีซีดีและดีวีดี และการถ่ายทอดทางโทรทศัน์ ตามอตัราส่วนของ
รายไดท่ี้คาดว่าจะไดรั้บจากช่องทางเหล่านั้นตลอดระยะเวลาของลิขสิทธ์ิ ในกรณีท่ีมีการขาดทุนเกิดข้ึนในแต่ละลิขสิทธ์ิ  
กลุ่มบริษทัจะตดัจ่ายขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนออกจากมูลค่าทางบญัชีของลิขสิทธ์ินั้น ๆ เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนทนัที 
 
สิทธิการเช่า 
 
สิทธิการเช่าท่ีดินและสิทธิการเช่าพื้นท่ีอาคาร บันทึกตามราคาทุนและตดัจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุของสัญญาเช่า 
 

2.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยท่ี์ไม่หมุนเวียนอ่ืนท่ีไม่เป็นสินทรัพยท์างการเงิน รวมทั้งค่าความนิยมและสินทรัพย์
ไม่มีตวัตน ตอ้งมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจตํ่ากว่ามูลค่าท่ีคาดว่า 
จะไดรั้บคืนเพื่อพิจารณาผลต่อรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของ 
สินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเทียบกบัมูลค่าจากการ 
ใช ้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาไดเ้พื่อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า ณ วนัท่ี 
ในงบดุล กลุ่มบริษัทต้องกลับบัญชีรายการขาดทุนจากด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีกลุ่มบริษัทรับรู้ในงวดก่อนท่ีไม่ใช่ 
ค่าความนิยม เม่ือประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไปภายหลงัจากท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ 
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแลว้ 
 

2.14 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและ 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื่อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่โดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า
หกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า  
สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายขุองการใช้งานทรัพยสิ์นท่ีเช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า 
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.14 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า (ต่อ) 

 
สญัญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่า
นั้นถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า)  
จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น  
 
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายให้แก่ผูใ้หเ้ช่า จะบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
 
สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบดุลในส่วนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตดัค่าเส่ือมราคา
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
 

2.15 เงนิกู้ยืม 
 
เงินกู้ยืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหักด้วยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึน และวดัมูลค่า 
ในเวลาต่อมาดว้ยวธีิราคาทุน 
 

2.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
กลุ่มบริษทัจดัให้มีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นแผนการจ่ายสมทบตามท่ีกาํหนดไว ้สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั และมีการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเล้ียงชีพไดรั้บ 
เงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 
 
ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษทั จะรับรู้ในงบการเงินเม่ือมีการ 
ใชสิ้ทธิ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.17 ประมาณการหนีสิ้น 

 
บริษทัจะบันทึกประมาณการหน้ีสินซ่ึงไม่รวมถึงประมาณการหน้ีสินสําหรับผลตอบแทนพนักงาน อนัเป็นภาระผูกพนั 
ในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการชาํระภาระผูกพนั
นั้นมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการท่ีน่าเช่ือถือ 
ของจาํนวนท่ีตอ้งจ่าย ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าประมาณการหน้ีสินเป็นรายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืน กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเป็น
สินทรัพยแ์ยกต่างหากกต่็อเม่ือคาดวา่น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั้นคืนอยา่งแน่นอน 
 
ประมาณการรับคืนสินค้า 
 
ประมาณการรับคืนสินคา้ประเภทแผ่นวีซีดีและดีวีดี คาํนวณข้ึนโดยพิจารณาจากการรับคืนสินคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในระหว่าง
ปีและคาํนวณข้ึนเป็นสัดส่วนของยอดขายในระหว่างปี 
 

2.18 การรับรู้รายได้ 
 
รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั คือ รายไดจ้ากการมีผูเ้ขา้ชมภาพยนตร์ รายไดจ้ากการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม รายไดจ้าก
การให้บริการโฆษณาสินคา้ รายไดจ้ากการให้บริการโบวล่ิ์งและคาราโอเกะ รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ีและบริการ และ
รายไดจ้ากการจาํหน่ายแผน่วซีีดี ดีวดีี และลิขสิทธ์ิ ภาพยนตร์และรายไดจ้ากการสนบัสนุนธุรกิจ 
 
รายไดป้ระกอบดว้ยดว้ยมูลค่าตามใบส่งสินคา้ท่ีขายและบริการเป็นจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืน และส่วนลด โดยไม่รวม
รายการขายภายในกลุ่มบริษทัสําหรับงบการเงินรวม รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทน 
ท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการแก่ลูกคา้รับรู้เม่ือการใหบ้ริการแลว้เสร็จ 

 
รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ีและบริการรับรู้เป็นรายไดต้ลอดระยะเวลาอายสุัญญาเช่า 
 
รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 
 รายไดด้อกเบ้ีย - รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงของช่วงเวลาจนถึง 

วนัครบอาย ุและพิจารณาจากจาํนวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีสาํหรับการบนัทึกคา้งรับ
ของกลุ่มบริษทั 

 รายไดเ้งินปันผล - รับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.19 รายได้รอการตัดบัญชี 

 
รายไดร้อการตดับญัชีจากการใหเ้ช่าพื้นท่ี และการบริการ รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 
 

2.20 ภาษีเงนิได้ 
 
กลุ่มบริษทัคาํนวณภาษีเงินไดต้ามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากรและบนัทึกภาษีเงินไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง กลุ่มบริษทั 
มิไดบ้นัทึกภาษีเงินไดค้า้งจ่ายหรือคา้งรับสาํหรับผลต่างทางบญัชีกบัทางภาษีท่ีเป็นผลต่างชัว่คราวในอนาคตระหวา่งฐานภาษี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน 
 

2.21 การจ่ายเงนิปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ายบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในรอบระยะเวลาบญัชี ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 
 

2.22 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานไดจ้ดัทาํข้ึนโดยอาศยัรายงานภายในของกลุ่มบริษทั ซ่ึงจาํแนกขอ้มูลทางการเงินตามการใหบ้ริการ
หรือผลิตภณัฑข์องแต่ละสายธุรกิจ 
 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 
 
กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงทางการเงินซ่ึงได้แก่ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามสัญญา การจดัการความเส่ียงดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษทั โดยมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทาํเสียหายต่อผลการดาํเนินงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้
 
3.1.1 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 

รายได้และกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกับการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย 
ในตลาด  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อ 
ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นอตัราลอยตวั  
กลุ่มบริษทัไม่ได้ใช้อนุพนัธ์ด้านอตัราดอกเบ้ียเพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย 
ดงักล่าว 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

22 

 
3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.1.2 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระสําคญัจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มบริษทั 
มีลูกหน้ีและเจา้หน้ีส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท กลุ่มบริษทัไม่ได้ใช้อนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเส่ียง 
ท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
 

3.1.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีสาระสําคญั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกคา้
จาํนวนมากราย ซ่ึงรายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัเป็นรายไดท่ี้รับเป็นเงินสด นโยบายของกลุ่มบริษทัคือทาํให้เช่ือมัน่ 
ไดว้า่ไดข้ายสินคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัเหมาะสม คู่สัญญาในรายการเงินสดไดเ้ลือก
ทาํกบัสถาบนัการเงินท่ีมีคุณภาพและมีความน่าเช่ือถือสูง  
 

3.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
จาํนวนเงินสดท่ีมีอยา่งเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลาดรองรับยอ่มแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของ
สภาพคล่องอยา่งรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินลงุทนแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากการท่ีมีวงเงินอาํนวยความสะดวก
ในการกู้ยืมท่ีได้มีการตกลงไวแ้ล้วอย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษัทได้ตั้ งเป้าหมายว่าจะใช ้
ความยดืหยุน่ในการระดมเงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้หเ้พียงพอท่ีจะหามาไดเ้น่ืองจากลกัษณะ
ธรรมชาติของธุรกิจท่ีเป็นฐานของกลุ่มบริษทัมีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้

 
3.2 มูลค่ายุติธรรม 

 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอายคุงเหลือตํ่ากวา่หน่ึงปี มีค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าทางบญัชี 
เงินกูย้ืมระยะยาวมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด  นอกจากน้ีเงินกูย้ืมกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัรา 
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด  ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงเช่ือวา่มูลค่าตามบญัชีของเงินกูย้มืดงักล่าวมีมูลค่าใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรม 
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4 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

 
ฝ่ายบริหารของบริษทัได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองของการประมาณการขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ  
โดยการประเมินอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่ีผูบ้ริหารเช่ือว่า
กระทาํอยา่งมีเหตุผลภายใตส้ถานการณ์ในขณะนั้น 
 
4.1 การด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 

 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพื่อใหส้ะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของลูกหน้ีการคา้โดยประมาณการขาดทุนท่ีอาจเกิดจาก
การท่ีลูกคา้ไม่สามารถชาํระหน้ีได ้กลุ่มบริษทัประเมินค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการคาดการณ์กระแสเงินสดรับในอนาคต 
ซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับชาํระหน้ี และกรณีของการผิดชาํระหน้ีท่ีเกิดข้ึน และการพิจารณา
แนวโนม้ของตลาด 
 

4.2 การด้อยค่าของค่าความนิยม 
 
ในแต่ละปี กลุ่มบริษทัจะทดสอบค่าความนิยมวา่เกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ โดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมกบั
กระแสเงินสดคิดลดของมูลค่าการใช้งานท่ีคาดว่าจะได้รับจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด การคาํนวณดังกล่าว 
ตอ้งอาศยัการประมาณการของผูบ้ริหาร 
 

4.3 ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใช้งาน และมูลค่าซาก สําหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของ 
กลุ่มบริษทั โดยฝ่ายบริหารจะทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายกุารใชง้านและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากประมาณการ 
ในงวดก่อน หรือตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ลา้สมยัหรือเลิกใชง้านหรือจาํหน่ายออกไป 
 

5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ 
กลุ่มบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุน 
ท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
การออกหุน้ใหม่หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ี 
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6 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปนี้  
                                                                                   งบการเงนิรวม                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 ธุรกิจจําหน่าย  
 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ธุรกิจ
โรงภาพยนตร์

ธุรกิจโบว์ลิ่ง
และคาราโอเกะ

ธุรกิจให้เช่า
และบริการ

วซีีด ีดวีดี ีและ
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์

รายการบัญชี
ระหว่างกัน

 
รวม 

  
รายได ้ 3,819 599 435 618 (41) 5,430 
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 674 15 190 (14) 865 
กาํไรจากการจาํหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 98 
ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้ (190) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 773 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 115 
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วม 101 
ดอกเบี้ยจ่าย (88) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 901 
ภาษีเงินได้ (258) 
กาํไรสุทธิ 643 
  
สินทรัพยถ์าวรของส่วนงาน 5,330 1,052 821 584 7,787 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,536 
สินทรัพยท์ี่ยงัไม่ไดป้ันส่วน 346 
สินทรัพยท์ั้งสิ้นในงบการเงินรวม 9,669 
  
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 9 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

25 

 
6 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

                                                                                   งบการเงนิรวม                                                                         หน่วย : ล้านบาท 
 ธุรกิจจัดจําหน่าย  
 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ธุรกิจ
โรงภาพยนตร์

ธุรกิจโบว์ลิ่ง
และคาราโอเกะ

ธุรกิจให้เช่า
และบริการ

วซีีด ีดวีดี ีและ
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์

รายการบัญชี
ระหว่างกัน

 
รวม 

  
รายได ้ 4,274 555 540 627 (96) 5,900 
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 772 25 278 (105) 970 
กาํไรจากการจาํหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 694 
ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้ (227) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 1,437 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 2 
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วม 157 
ดอกเบี้ยจ่าย (119) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 1,477 
ภาษีเงินได้ (273) 
กาํไรสุทธิ 1,204 
  
สินทรัพยถ์าวรของส่วนงาน 5,080 1,120 509 801 7,510 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,169 
สินทรัพยท์ี่ยงัไม่ไดป้ันส่วน 615 
สินทรัพยท์ั้งสิ้นในงบการเงินรวม 9,294 
  
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 17 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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6 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายส่วนกลาง สินทรัพยถ์าวรของส่วนงานประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สินคา้คงเหลือ ลูกหน้ี และเงินสดสาํหรับการดาํเนินงานและไม่รวมเงินลงทุน 
 
หน้ีสินของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมเพื่อใช้กบัทุกส่วนงานและบริหารสภาพคล่องโดยรวม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่ได ้
นาํเสนอขอ้มูลหน้ีสินจาํแนกตามส่วนงาน 
 
การดาํเนินงานท่ียกเลิก 
 
เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษทัยอ่ยบางแห่งไดข้ายอุปกรณ์สาธารณูปโภคและให้เช่าระยะยาวในท่ีดินและอาคารบางแห่ง
ให้กบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล ์ซ่ึงมีผลทาํให้รายไดส่้วนงานธุรกิจให้เช่าและบริการของกลุ่ม
บริษทัลดลงประมาณ  93 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2550 อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าบริหารเพิ่มข้ึนประมาณ 12 ล้านบาท           
ตามสัญญาการให้บริการท่ีทาํกบักองทุนรวมดงักล่าว นอกจากน้ีค่าใชจ่้ายสาํหรับค่าเช่าและค่าบริการในปี พ.ศ. 2550 เพิ่มข้ึนประมาณ 
48 ลา้นบาท จากการเช่ากลบัโรงภาพยนตร์จากกองทุนรวม 
 
ในปี พ.ศ. 2551 กลุ่มบริษทัไดย้กเลิกการดาํเนินธุรกิจศูนยอ์อกกาํลงักาย ซ่ึงมีรายได ้8 ลา้นบาท และมีขาดทุนจากการดาํเนินงาน 
12 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2550 
 

7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
  

เงินสด 49,354,689 77,450,476 27,878,141 41,786,342
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 192,033,388 138,364,693 78,980,117 36,781,246
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 241,388,077 215,815,169 106,858,258 78,567,588
 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่ร้อยละ 0.75 ถึง 2.50 ต่อปี (พ.ศ. 2550 : ร้อยละ 0.75 ถึง 
2.00 ต่อปี)  
 
สาํหรับขอ้มูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 
 หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
  

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 241,388,077 215,815,169 106,858,258 78,567,588
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (หมายเหตุ 16) (42,068,558) (46,167,318) (7,632,838) (11,481,530)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 199,319,519 169,647,851 99,225,420 67,086,058



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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8 เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 
เงินลงทุนชัว่คราวเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดแห่งหน่ึง การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชั่วคราวในระหว่างปี 
มีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม

และงบการเงนิ
เฉพาะบริษทั

 

ราคาตามบญัชีตน้ปี 302,904,317
การลงทุนเพิ่มในระหวา่งปี 510,000,000
จาํหน่ายเงินลงทุน (642,904,317)
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว 444,423
ราคาตามบญัชีปลายปี 170,444,423
 
บริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราวบางส่วนไปในระหวา่งปีโดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 6.7 ลา้นบาท 

 
9 ลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงนิรับ - สุทธิ 

 หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
  

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ - ค่าโฆษณา 17,107,078 19,601,567 - -
ตัว๋เงินรับ 24,777,660 10,816,461 40,000 56,000
ลูกหน้ีการคา้   
   - ค่าโฆษณา 761,918,575 641,896,648 226,362,780 166,423,520
   - จากการขายวซีีดี ดีวดีีและลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 316,986,235 366,471,809 - -
   - อ่ืน ๆ 147,911,006 145,898,964 111,049,539 97,156,354
รวม 1,268,700,554 1,184,685,449 337,452,319 263,635,874
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (19,595,453) (19,114,327) - -
ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ - สุทธิ 1,249,105,101 1,165,571,122 337,452,319 263,635,874
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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9 ลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงนิรับ - สุทธิ (ต่อ) 

 
ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 
 หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
   

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ - ค่าโฆษณา 17,107,078 19,601,567 - -
ลูกหน้ีการคา้ และตัว๋เงินรับ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 472,542,487 681,163,456 169,363,430 145,088,782
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 214,082,606 261,544,278 53,088,087 79,335,696
3 - 6 เดือน 433,947,308 58,899,580 42,152,830 16,597,658
เกินกวา่ 6 เดือน 131,021,075 163,476,568 72,847,972 22,613,738
รวม 1,268,700,554 1,184,685,449 337,452,319 263,635,874
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (19,595,453) (19,114,327) - -
ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ - สุทธิ 1,249,105,101 1,165,571,122 337,452,319 263,635,874

 
10 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
  

อาหารและเคร่ืองด่ืม (สุทธิจากค่าเผือ่) 25,948,803 18,853,664 14,269,377 14,571,463
แผน่วซีีดีและดีวดีี (สุทธิจากค่าเผือ่) 75,773,637 84,968,522 - -
วสัดุส้ินเปลือง (สุทธิจากค่าเผือ่) 30,383,901 29,829,540 17,862,278 10,627,701
 132,106,341 133,651,726 32,131,655 25,199,164

 
11 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
  

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 27,001,006 32,629,372 12,987,768 14,946,863
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งรับ 206,965,315 173,996,331 54,533,032 36,635,691
ลูกหน้ีอ่ืน 27,370,369 8,117,045 25,588,755 3,744,334
อ่ืน ๆ 28,184,115 117,266,844 11,217,032 34,125,616
 289,520,805 332,009,592 104,326,587 89,452,504



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 
 

ก) การเปล่ียนแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า มีดงันี ้
 

 หน่วย : บาท
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท
  พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  1,680,680,317 1,752,679,617
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน  (18,100,000) (18,100,000)
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  1,662,580,317 1,734,579,617

 
 หน่วย : บาท
 งบการเงนิ
 เฉพาะบริษทั
 

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
ราคาสุทธิตามบญัชีตน้ปี 1,734,579,617
ซ้ือเงินลงทุน 8,000,000
จาํหน่ายเงินลงทุน (79,999,300)
ราคาสุทธิตามบญัชีปลายปี 1,662,580,317

 
บริษัท อุดร ไฟว์สตาร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด 

 
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษทัได้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั อุดร ไฟวส์ตาร์  ซีนีเพล็กซ์ จาํกดั (“UDF”) จากผูถื้อหุ้น 
ส่วนน้อยจาํนวน 39,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 205 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ UDF รวมเป็นจาํนวนเงิน  
8 ลา้นบาท จากการซ้ือหุน้สามญัเพิ่มเติมคร้ังน้ี บริษทัถือหุน้ของ UDF ทั้งหมดเป็นจาํนวนร้อยละ 99.99 มูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิของ UDF ณ วนัท่ีซ้ือหุ้นคร้ังน้ีมีจาํนวน 5.74 ลา้นบาท บริษทัมีค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือคร้ังน้ีจาํนวน 
2.26 ลา้นบาท  



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ก) การเปล่ียนแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า มีดงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : บาท
 งบการเงนิ
 งบการเงนิรวม เฉพาะบริษทั
   

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
มูลค่าของเงินลงทุน  1,524,734,233 1,304,808,758
หกั  กาํไรท่ียงัไม่รับรู้จากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์หก้บักองทุนรวมฯ (356,184,212) -
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,168,550,021 1,304,808,758

   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,168,550,021 1,304,808,758
ซ้ือเงินลงทุนเพิ่ม 
   - บริษทั ทราฟฟิกคอร์นเนอร์โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 270,333,010 270,333,010
   - บริษทั แคลิฟอร์เนีย วา้ว เอก็ซ์พีเรียนซ์ จาํกดั (มหาชน) 55,306,018 55,306,018
   - บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 57,448,790 57,448,790
รับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์หก้บักองทุนรวมฯ 13,897,711 -
เงินปันผลรับ (97,410,694) -
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม 106,664,051 -
 1,574,788,907 1,687,896,576
หกั  กาํไรในรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดจากการจาํหน่ายเงินลงทุนใหก้บับริษทัร่วม (68,023,405) -
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,506,765,502 1,687,896,576
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
มูลค่าของเงินลงทุน 1,849,052,003 1,687,896,576
หกั  กาํไรท่ียงัไม่รับรู้จากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์หก้บักองทุนรวมฯ (342,286,501) -
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,506,765,502 1,687,896,576
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ก) การเปล่ียนแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า มีดงันี ้(ต่อ) 

 
กลุ่มบริษัทมีกาํไรในรายการระหว่างกันท่ีเกิดจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์ห้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  ์เมเจอร์  
ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่าอาคารท่ีจาํหน่ายไปในปี พ.ศ. 2551 
กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรในรายการระหวา่งกนัดงักล่าวเป็นรายไดจ้าํนวน 13.90  ลา้นบาท (พ.ศ. 2550 : 6.95 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เงินลงทุนในบริษทัร่วมรวมค่าความนิยมสุทธิท่ีมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 390 ลา้นบาท  
(พ.ศ. 2550 : 120.13 ลา้นบาท) 
 
บริษทั ทราฟฟิก คอร์นเนอร์ โฮลดิง้ส์ จํากัด (มหาชน) 
 
เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 บริษทัได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในหุ้นสามญัของบริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จาํกดั (“MP”)  
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยจาํนวน 799,993 หุน้ (ร้อยละ 79.99) ใหบ้ริษทั ทราฟฟิก คอร์นเนอร์ โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“TRAF”) 
ในราคาหุ้นละ 320 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 256 ลา้นบาท บริษทัมีกาํไรจากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ MP 
จาํนวน 176 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัไดต้กลงซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของ TRAF จาํนวน 146,920,114 หุน้ในราคาหุน้ละ 
1.84 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 270.3 ลา้นบาท ซ่ึงชาํระโดยการแลกเปล่ียนกบัหุน้สามญัของ MP ท่ีมูลค่ายติุธรรม จาํนวน 
256 ลา้นบาท และชาํระเป็นเงินสดเพิ่มจาํนวน 14 ลา้นบาท ภายหลงัจากการทาํรายการดงักล่าวบริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นใน 
TRAF ร้อยละ 40.81 โดยมีค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนจาํนวน 269.57 ล้านบาท กาํไรจากการจาํหน่าย 
เงินลงทุนใน MP จาํนวน 108 ล้านบาท รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนรวมเพียงเท่ากับสัดส่วนของหุ้นของ TRAF ท่ีถือโดย
บุคคลภายนอก 
 
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 หน่วย: บาท
 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ 
-  เงินสดจ่าย 14,335,249
-  มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัของบริษทั เอม็พิคเจอร์ส จาํกดั 255,997,761
รวมส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือทั้งส้ิน 270,333,010
หกั  มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (767,632)
ค่าความนิยม 269,565,378
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ก) การเปล่ียนแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า มีดงันี ้(ต่อ) 

 
รายละเอียดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน MP ท่ีจาํหน่ายออกไป 
 พ.ศ. 2551
 บาท
 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 292,013,300
อุปกรณ์ - สุทธิ 6,734,444
สินทรัพยอ่ื์น 153,574,539
หน้ีสินรวม (358,584,235)
 93,738,048
 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ และผลการดาํเนินงานของ MP ท่ีจาํหน่ายออกไป 
 
 พ.ศ. 2550
 บาท
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 285,579,890
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (297,321,729)
(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน (11,741,839)
ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย (16,904,484)
(ขาดทุน) ก่อนหกัภาษี (28,646,323)
ภาษี (12,950,261)
(ขาดทุน) สุทธิจากภาษี (41,596,584)
 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2551 บริษทั ทราฟฟิก คอร์นเนอร์ โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส 
เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
 
บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พเีรียนซ์ จํากัด (มหาชน) 
 
เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2551 บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัร่วมคือ บริษทั แคลิฟอร์เนีย วา้ว เอ็กซ์พีเรียนซ์ 
จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 36.75 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 1.50 บาท เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนเดิมท่ีร้อยละ 36.75 เป็นจาํนวน
เงินลงทุนทั้ งส้ิน 55.125 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัยงัได้ซ้ือหุ้นเพิ่มอีกจาํนวน 120,679 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท  
เป็นจาํนวนเงิน 181,019 บาท ทาํใหส้ดัส่วนในการลงทุนเพิ่มจากเดิมร้อยละ 36.75 เป็นร้อยละ 36.79 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
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33 

 
12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ก) การเปล่ียนแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า มีดงันี ้(ต่อ) 

 
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“SF”) 
 
เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษทัได้ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) (“SF”) 
เพิ่มเติมจาํนวน 15 ลา้นหุ้นในราคาหุ้นละ 3.70 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของทุนชาํระแลว้ รวมเป็นจาํนวนเงิน 57.4 ลา้นบาท  
จากการซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มเติมคร้ังน้ี ทาํให้บริษทัถือหุ้นของ SF เป็นจาํนวนร้อยละ 24.10 ค่าความนิยมติดลบท่ีเกิดจากการ
ซ้ือหุน้ของ SF เพิ่มเติมจาํนวน 34 ลา้นบาท ไดรั้บรู้เป็นรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนรวม 
 
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมติดลบท่ีเกิดข้ึน มีดงัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย: บาท
 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ - เงินสดจ่าย 57,448,790
หกั  มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (91,337,000)
ค่าความนิยมติดลบ (33,888,210)
 

 หน่วย : บาท
  งบการเงนิ
 งบการเงนิรวม เฉพาะบริษทั

เงนิลงทุนในกิจการร่วมค้า  
  

ราคาตามบญัชีตน้ปี - -
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้  
   - บริษทั พวีอีาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 35,407,445 35,407,445
ส่วนไดเ้สีย (5,900,400) -
ราคาตามบญัชีปลายปี 29,507,045 35,407,445
 
บริษัท พวีอีาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด 
 
เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัลงทุนร่วมกบับริษทั พีวีอาร์ จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอินเดีย โดยเป็นการจดัตั้งในรูปของกิจการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียน
ในนาม บริษทั พีวีอาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั ในประเทศอินเดีย เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการโบวล่ิ์ง คาราโอเกะ 
และไอซ์สเกต โดยมีทุนเรือนหุ้นจาํนวน 90 ลา้นรูปี โครงสร้างการลงทุน คือ บริษทั พีวีอาร์ จาํกดั ลงทุนร้อยละ 51 และ
บริษทัลงทุนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนในกิจการร่วมคา้ หรือคิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 35.4 ลา้นบาท จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2551 บริษทัได้ชาํระเงินค่าหุ้นเต็มจาํนวนในสัดส่วนของบริษทั กิจการร่วมคา้อยู่ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์และคาดว่า 
จะเร่ิมดาํเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2552 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ข) รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า มีดงันี ้
 

    
  ลักษณะ     สัดส่วนของการถือหุ้น 
 ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
บริษทัย่อย   
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วสิ จาํกดั ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99
บริษทั เชียงใหม่ ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99
บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท ์จาํกดั ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99
บริษทั รัชโยธิน ซีนีม่า จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99
บริษทั รัชโยธิน เรียลต้ี จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99
บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั ใหบ้ริการดา้นโบวล่ิ์งและ 

   คาราโอเกะ และการบนัเทิง 
ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99

บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั ใหบ้ริการโฆษณาและบริการ ถือหุน้โดยตรง 99.93 99.93
 ใหค้าํปรึกษาธุรกิจ  
บริษทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.94 99.94
บริษทั อุดร ไฟวส์ตาร์ ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 90.00
บริษทัสยามซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99
บริษทั อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  
   (“EGV”) 

ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.97 99.97

บริษทั แปซิฟิค มาร์เกต็ต้ิง แอนด ์ จาํหน่ายแผน่ วซีีดี ดีวดีี ถือหุน้โดยตรง 96.99 96.99
   เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์กรุ้ป จาํกดั (“PMEG”)    และลิขสิทธ์ิภาพยนตร์  
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส จาํกดั จาํหน่ายใหเ้ช่าและเป็นตวัแทน    

   นายหนา้ในการจาํหน่าย 
ถือหุน้โดยตรง - 79.99

    ภาพยนตร์ วซีีดี และดีวดีี  
บริษทัย่อยภายใต้ บริษทั อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์
   จาํกดั (มหาชน) (“EGV”) 

  

บริษทั เอน็เตอร์เทน โกลเดน้ท ์วลิเลจ ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 99.96 99.96
เอก็ซิบิชัน่ จาํกดั     และ การโฆษณา  
บริษทั อีจีว ีเอก็ซิบิชัน่ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์   

   และการโฆษณารวมทั้ง 
   ใหบ้ริการเช่าพื้นท่ี 

ถือหุน้ทางออ้ม 99.96 99.96

บริษทั อีจีว ีไฟวส์ตาร์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ 
   และการโฆษณา 

ถือหุน้ทางออ้ม 89.97 89.97

บริษทั เอก็ซ์เซอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั    ศูนยอ์อกกาํลงักาย ถือหุน้ทางออ้ม 59.98 59.98



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข) รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

 ลักษณะ สัดส่วนของการถือหุ้น
 ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
   

บริษทัย่อยภายใต้ บริษทั แปซิฟิค มาร์เกต็ต้ิง 
   แอนด ์เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์กรุ้ป จาํกดั  
   (“PMEG”)

  

บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล ์จาํกดั จาํหน่ายเทป ซีดี วดีีโอเทป  
  วซีีดีและดีวดีี

ถือหุน้ทางออ้ม 96.41 96.41

   

บริษทัร่วม  
บริษทั แคลิฟอร์เนีย วา้ว เอก็ซ์พเีรียนซ์ ศูนยอ์อกกาํลงักายและ ถือหุน้โดยตรง 36.79 36.75
   จาํกดั (มหาชน)   บริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
   

บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ 
จาํกดั (มหาชน) (“SF”) 

ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารและ  
 ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค

ถือหุน้โดยตรง 24.10 21.25

   

บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารและ 
  ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค

ถือหุน้โดยตรง 50.00 50.00

 ถือหุน้ทางออ้ม 12.05 10.63
 ผา่น SF 
   

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  
   ไลฟ์สไตล์

ใหเ้ช่าพื้นท่ีและใหบ้ริการ 
 ดา้นสาธารณูปโภค

ถือหุน้โดยตรง 33.00 33.00

   

บริษทั ไทยทิคเกต็เมเจอร์ จาํกดั เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายตัว๋ 
  บตัรเขา้ชมการแสดง

ถือหุน้โดยตรง 40.00 40.00

   

บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 
   (มหาชน) (เดิมช่ือ “บริษทั ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ 
   โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)”) 

ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณาและ 
   จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนต ์

ถือหุน้โดยตรง 40.81 -

   

บริษทัร่วมภายใต้ บริษทั แปซิฟิค มาร์เกต็ต้ิง 
   แอนด ์เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์กรุ้ป จาํกดั  
   (“PMEG”)

  

บริษทั มีเดีย โลจิสติก จาํกดั ใหบ้ริการขนส่ง ถือหุน้ทางออ้ม 47.51 39.99
   

กิจการร่วมค้า  
บริษทั พีวอีาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั ใหบ้ริการโบวล่ิ์งและ 

 คาราโอเกะและการบนัเทิง
ถือหุน้โดยตรง 49.00 -

 
บริษทัย่อยและบริษทัร่วมทั้งหมดเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ยกเวน้กิจการร่วมคา้ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศอินเดีย  
เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุน้สามญัและหน่วยลงทุนในกรณีของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข) รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 
 

 กลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งในผลการดาํเนินงาน สินทรัพยแ์ละหนี้สินของบริษทัร่วม ดงัต่อไปนี้ 
  กําไร สัดส่วนของ 
  สินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้ (ขาดทุน) การถือหุ้น 
  บาท บาท บาท บาท ร้อยละ 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
บริษทั แคลิฟอร์เนีย วา้ว เอก็ซ์พีเรียนซ์ จาํกดั (มหาชน)  697,874,209 548,204,855 648,200,119 (42,413,669) 36.79 
บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  1,526,752,396 1,068,177,500 360,684,760 79,787,906 24.10 
  (ระหวา่งปี 

ร้อยละ 21.25) 
บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จาํกดั  569,085,753 421,876,742 174,229,923 107,084,693 60.57 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์  2,761,787,154 53,705,202 299,415,562 62,746,037 33.00 
บริษทั ไทยทิคเกต็เมเจอร์ จาํกดั  30,405,932 16,230,240 33,236,800 6,078,804 40.00 
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)  246,554,037 161,222,245 113,583,049 (108,166,906) 40.81 

  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550   
บริษทั แคลิฟอร์เนีย วา้ว เอก็ซ์พีเรียนซ์ จาํกดั (มหาชน)  739,316,100 600,746,225 595,100,141 (34,557,782) 36.75 
บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  1,363,212,600 956,393,671 337,892,663 65,392,071 21.25 
บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จาํกดั  449,482,149 389,175,911 1,641,319 (343,762) 60.63 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์  912,229,658 15,731,050 51,212,875 154,272,508 33.00 
บริษทั ไทยทิคเกต็เมเจอร์ จาํกดั  46,520,307 33,623,418 36,069,974 8,223,152 40.00 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ค) สํารองหนีสิ้นจากการขาดทุนในบริษัทย่อย 

 
บริษทัยอ่ยของบริษทั คือ บริษทั อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) ไดค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืของบริษทั เอ็กซ์เซอร์เทนเมนท ์
จาํกดั จาํนวน 43.4 ลา้นบาท (พ.ศ. 2550: 43.4 ลา้นบาท) และบริษทั แปซิฟิค มาร์เก็ตต้ิง แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรุ้ป 
จาํกดั (“PMEG”) ได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษทัย่อยคือ บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จาํกดั จาํนวน 60.4 ลา้นบาท (พ.ศ. 2550:  66.50  
ลา้นบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 บริษทั เอ็กซ์เซอร์เทนเมนท ์จาํกดั และ บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล ์จาํกดั มีผลขาดทุนเกินทุน 
จาํนวน 90.15 ลา้นบาท และ 52.66 ลา้นบาท (พ.ศ. 2550: 92.57 ลา้นบาท และ 37.79 ลา้นบาท) ตามลาํดบั บริษทัจึงรับรู้
หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนในบริษทัทั้งสองแห่งตามสัดส่วนท่ีบริษทัตอ้งรับผิดชอบจากการคํ้าประกนัและความเสียหาย 
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากเงินใหกู้ย้มืดงักล่าว  
 
การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปีของสาํรองหน้ีสินจากการขาดทุนในบริษทั ดงักล่าวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
และ พ.ศ. 2550 มีดงัน้ี : 

 
 หน่วย : บาท
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
  

ยอดคงเหลือตน้ปี 60,737,656 45,537,278
สาํรองเพิ่ม 63,975,669 15,200,378
ยอดคงเหลือปลายปี  124,713,325 60,737,656

 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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13 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม
 เครื่องมือ   
 โรงภาพยนตร์ อุปกรณ์และ   
 อาคารและ และ ระบบ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์ สินทรัพย์  
 ทีด่นิ ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง สาธารณูปโภค ทีใ่ช้ดาํเนินงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 
ณ วนัที ่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 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (138,658,538) (908,796,869) (331,074,249) (1,609,792,290) (180,997,237) (16,776,083) - (3,186,095,266) 

 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - - (784,866) - - - - (784,866) 
ราคาตามบญัชี - 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 
   

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - 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 
ซื้อสินทรัพย์ - 52,092,206 104,182,448 77,890,815 229,533,120 24,926,145 6,474,159 367,825,831 862,924,724 
โอนสินทรัพย์ - 163,977,428 67,959,846 31,748,369 57,686,175 90,369 - (321,462,187) - 
จดัประเภทสินทรัพย์ - - (14,564,020) - 4,758,300 9,805,720 - - - 
การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12) - - - (1,249,010) (3,038,326) (2,447,108) - (6,734,444) 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (15,525) (363,572) (6,498,031) (6,840,194) (87,087) (1,349,871) - (15,154,280) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (39,782,256) (36,864,629) (121,531) (4,145,469) (6,425) - - (80,920,310) 
ค่าเสื่อมราคา - (23,873,778) (179,442,669) (38,251,189) (300,041,626) (33,431,932) (5,282,442) - (580,323,636) 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - - - - (6,108,258) (170,821) - - (6,279,079) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 208,316,998 432,606,184 1,913,434,112 359,279,245 1,620,401,968 87,960,859 18,096,703 292,580,953 4,932,677,022 
   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ราคาทุน 208,316,998 593,232,392 2,983,884,816 711,670,069 3,437,372,875 300,199,179 33,138,204 292,580,953 8,560,395,486 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (160,626,208) (1,070,450,704) (352,390,824) (1,810,862,649) (212,067,499) (15,041,501) - (3,621,439,385) 

 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - - - (6,108,258) (170,821) - - (6,279,079) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 208,316,998 432,606,184 1,913,434,112 359,279,245 1,620,401,968 87,960,859 18,096,703 292,580,953 4,932,677,022 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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13 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวน  
1,163.37 ลา้นบาท (พ.ศ. 2550 : 1,222.31 ลา้นบาท) 
 
การซ้ือสินทรัพยใ์นระหว่างปี พ.ศ. 2551 รวมการไดม้าซ่ึงสินทรัพยจ์ากสัญญาเช่าการเงิน จาํนวน 27.28 ลา้นบาท (พ.ศ. 2550 : 28.90  
ลา้นบาท) 
 
บริษทันาํสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 372.77 ลา้นบาท (พ.ศ. 2550 : 372.77 ลา้นบาท) ไปใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจาก
สถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 16) 
 
เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 กลุ่มบริษทัไดข้ายอุปกรณ์สาธารณูปโภคและให้เช่าระยะยาวในท่ีดินและอาคารบางแห่งให้กบั
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์โดยมีอายขุองสัญญาเช่า 20 ปี 8 เดือน และ 30 ปี และมีสญัญาเช่าอาคาร
แห่งหน่ึงสามารถต่ออายไุดอี้ก 30 ปี การให้เช่าระยะยาวของท่ีดินถือเป็นการเช่าดาํเนินงาน ส่วนการให้เช่าระยะยาวของอาคาร 
มีสาระของสัญญาเป็นการเช่าการเงิน  สินทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจาํนวน 523 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัได้รับเงินจาก 
การขายและให้เช่าสินทรัพยด์งักล่าวจาํนวน 1,802.67 ลา้นบาท ซ่ึงรวมเงินรับล่วงหน้าค่าเช่าท่ีดินจาํนวน 34.91 ลา้นบาท และ 
เงินมดัจาํ คาํมัน่ใชสิ้ทธิในการต่อสัญญาเช่าจาํนวน 120.94 ลา้นบาท ท่ีไดแ้สดงไวเ้ป็นค่าเช่ารับล่วงหน้าและเงินมดัจาํในงบดุล 
ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์าํนวน 693.87 ลา้นบาท (หลงัจากการตดักาํไรในรายการระหวา่งกนัจาํนวน 
363.13 ลา้นบาท (หมายเหตุ 12)) 
 
เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2551 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตกลงยกเลิกการเช่าพื้นท่ีโรงภาพยนตร์และโบวล่ิ์งท่ีอาคารเซ็นทรัลเวิลด์ และ
คืนพื้นท่ีให้แก่ผูเ้ช่า ผูใ้ห้เช่าตกลงจ่ายเงินชดเชยการยกเลิกการเช่าให้กับบริษทัย่อยเป็นจาํนวนเงิน 139 ล้านบาท บริษทัย่อย 
ตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจาํนวน 40.6 ลา้นบาท และรับรู้กาํไรจากการยกเลิกสญัญาเช่าพื้นท่ี
ดงักล่าวจาํนวน 98.4 ลา้นบาท 
 
ในระหว่างปีพ.ศ. 2550  กลุ่มบริษทัไดป้รับเปล่ียนพื้นท่ีของโรงภาพยนตร์ในบางสาขาให้เป็นพื้นท่ีใหเ้ช่าและไดต้ดัจาํหน่ายมูลค่า
ตามบญัชีของส่วนปรับปรุงโรงภาพยนตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปีจาํนวน 65.2 ลา้นบาท  
 
 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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13 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท
 อาคาร  เครื่องมือ  
 โรงภาพยนตร์  อุปกรณ์และ  
 และ ระบบ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์ สินทรัพย์  
 ที่ดนิ ส่วนปรับปรุง สาธารณูปโภค ที่ใช้ดาํเนินงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 
ณ วนัที่ 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 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (396,408,993) (36,555,124) (501,464,409) (47,453,970) (8,787,272) - (990,669,768) 
ราคาตามบญัชี - 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 
   
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - 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 
ซื้อสินทรัพย์ - 153,114,184 68,665,133 145,820,663 17,332,788 6,474,159 185,176,789 576,583,716 
โอนสินทรัพย์ - 103,208,292 30,467,424 53,551,654 - - (187,227,370) - 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ - (36,493,096) (121,531) (4,137,295) - - - (40,751,922) 
จาํหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ - (15,102) (6,340,138) (8,177,700) (190,339) (1,349,870) (8,847,376) (24,920,525) 
ค่าเสื่อมราคา - (86,926,139) (12,348,140) (118,547,989) (18,912,272) (3,068,931) - (239,803,471) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 173,406,998 981,871,974 166,739,644 607,678,387 57,362,557 13,197,586 45,918,563 2,046,175,709 
   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ราคาทุน 173,406,998 1,434,284,917 198,753,746 1,188,326,108 123,420,868 20,255,659 45,918,563 3,184,366,858 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (452,412,943) (32,014,102) (580,647,721) (66,058,311) (7,058,073) - (1,138,197,149) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 173,406,998 981,871,974 166,739,644 607,678,387 57,362,557 13,197,586 45,918,563 2,046,175,709 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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13 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวน  
291.62 ลา้นบาท (พ.ศ. 2550 : 226.88 ลา้นบาท) 
 
การซ้ือสินทรัพยใ์นระหวา่งปี พ.ศ. 2551 รวมการไดม้าซ่ึงสินทรัพยจ์ากสญัญาเช่าการเงินจาํนวน 27.28 ลา้นบาท (พ.ศ. 2550 : 22.54 
ลา้นบาท) 
 
สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยพื้นท่ีอาคาร รถยนต์
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
  

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 66,263,943 40,617,915 58,675,531 33,029,502
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (16,395,811) (7,951,393) (12,591,518) (5,494,378)
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 49,868,132 32,666,522 46,084,013 27,535,124
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 
 หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม 
 ลิขสิทธ์ิ  โปรแกรม
 สิทธิการเช่า ภาพยนตร์ ค่าความนิยม คอมพวิเตอร์ รวม

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  
ราคาทุน 746,858,266 815,513,625 156,605,798 983,128 1,719,960,817
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (80,968,951) (496,004,392) (74,831,343) (726,317) (652,531,003)
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - (9,438,010) - - (9,438,010)
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 665,889,315 310,071,223 81,774,455 256,811 1,057,991,804

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 665,889,315 310,071,223 81,774,455 256,811 1,057,991,804
ซ้ือสินทรัพย/์ลงทุนเพิ่ม 47,670,000 334,499,190 2,257,537 2,012,510 386,439,237
การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12) - (144,149,496) - - (144,149,496)
ค่าตดัจาํหน่าย (32,944,722) (351,152,239) - (257,430) (384,354,391)
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (178,985) (2,486,878) - - (2,665,863)
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 680,435,608 146,781,800 84,031,992 2,011,891 913,261,291

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  
ราคาทุน 794,528,266 1,005,863,319 158,863,335 2,995,638 1,962,250,558
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (113,913,673) (847,156,631) (74,831,343) (983,747) (1,036,885,394)
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (178,985) (11,924,888) - - (12,103,873)
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 680,435,608 146,781,800 84,031,992 2,011,891 913,261,291
 
กลุ่มบริษทัไดน้าํสิทธิการเช่าท่ีมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน  191.59 ลา้นบาท (พ.ศ. 2550 : 206.75 ลา้นบาท) ไปใชเ้ป็นหลกัประกนั 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 16) 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

  หน่วย : บาท
  งบการเงนิ
  เฉพาะบริษทั
  สิทธิการเช่า

  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  
ราคาทุน  205,907,878
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  (14,653,048)
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  191,254,830

  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  191,254,830
ซ้ือสินทรัพย ์  32,670,000
ค่าตดัจาํหน่าย  (8,975,074)
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  214,949,756

  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  
ราคาทุน  238,577,878
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  (23,628,122)
ราคาตามบญัชี - สุทธิ  214,949,756

 
15 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 
 

 หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
  

เงินมดัจาํ 115,651,756 87,292,390 38,880,153 41,710,939
อ่ืน ๆ 2,518,108 22,083,304 701,811 2,918,735
 118,169,864 109,375,694 39,581,964 44,629,674



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

44 

 
16 เงนิกู้ยืม 
 

 หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
  

ส่วนท่ีหมุนเวยีน  
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 42,068,558 46,167,318 7,632,838 11,481,530
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 795,400,000 867,525,000 610,000,000 460,000,000
รวมเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื  
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 837,468,558 913,692,318 617,632,838 471,481,530
  
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
   ของเงินกูย้มืระยะยาว  
   -  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 7,104,074 13,435,307 5,708,078 11,952,990
   -  เงินกูย้มืจากธนาคาร 417,000,000 314,438,142 378,000,000 268,000,000
รวมเงินกูย้มืส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ  
   ภายในหน่ึงปี 424,104,074 327,873,449 383,708,078 279,952,990
  
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน  
   -  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 20,670,495 6,418,598 20,355,163 4,519,329
   -  เงินกูย้มืจากธนาคาร 991,000,000 672,000,000 991,000,000 669,000,000
รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวยีน 1,011,670,495 678,418,598 1,011,355,163 673,519,329
  

รวมเงินกูย้มื 2,273,243,127 1,919,984,365 2,012,696,079 1,424,953,849
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 
 หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
     

ยอดรวมเงินกูย้มืรวม  
- ณ อตัราคงท่ี 737,774,570 479,853,905 636,063,241 476,472,319
- ณ อตัราลอยตวั 1,535,468,557 1,440,130,460 1,376,632,838 948,481,530
 2,273,243,127 1,919,984,365 2,012,696,079 1,424,953,849



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
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16 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 986,438,142 1,688,865,152 937,000,000 1,560,000,000
กูย้มืเพิ่ม 700,000,000 420,000,000 700,000,000 420,000,000
การลดหน้ี (7,438,142) - - -
จ่ายคืนเงินกู ้ (271,000,000) (1,122,427,010) (268,000,000) (1,043,000,000)
ยอดคงเหลือปลายปี 1,408,000,000 986,438,142 1,369,000,000 937,000,000
 
ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร มีดงัต่อไปน้ี 
 
 หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
     

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 417,000,000 314,438,142 378,000,000 268,000,000
ครบกาํหนดระหวา่ง 1 ปี ถึง 2 ปี 448,000,000 321,000,000 448,000,000 318,000,000
ครบกาํหนดระหวา่ง 2 ปี ถึง 5 ปี 543,000,000 351,000,000 543,000,000 351,000,000
 1,408,000,000 986,438,142 1,369,000,000 937,000,000
 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเป็นตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีอยูใ่นสกุลเงินบาท มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 3.75 
ถึง 7.50 ต่อปี (พ.ศ. 2550 : ร้อยละ 4.05 ถึงร้อยละ 8.25 ต่อปี) 
 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.38 ถึง 7.12 ต่อปี (พ.ศ. 2550 : ร้อยละ 3.50 ถึงร้อยละ 7.00 ต่อปี) เงินกูย้มื 
ดงักล่าวมีอาคารและสิทธิการเช่าเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั (หมายเหตุ 13 และ 14) หลกัประกนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินคือ
การท่ีบริษทัจะตอ้งมอบคืนสิทธิในสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าแก่ผูใ้ห้เช่าในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัผิดสัญญา 
 
วงเงนิกู้ยืม 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินซ่ึงยงัมิไดใ้ชเ้ป็นจาํนวน 1,018.18 
ลา้นบาท และจาํนวน 866.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่มีไวใ้ชส้ําหรับการสร้างโรงภาพยนตร์และเป็นเงินทุน
หมุนเวยีน (พ.ศ. 2550 : 658.44 ลา้นบาท และ 572.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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17 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

 หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
  

เจา้หน้ีอ่ืน 310,212,961 182,304,486 100,464,593 84,330,716
ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 130,533,042 148,345,188 48,086,741 51,269,299
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 127,902,767 158,406,981 63,352,941 58,527,566
รายไดค่้าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 82,699,370 24,862,325 48,885,874 4,723,080
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้ 9,330,807 56,985,108 3,690,139 6,667,686
อ่ืน ๆ 28,709,817 41,971,857 8,154,659 6,245,855
 689,388,764 612,875,945 272,634,947 211,764,202
 

18 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
  

รายไดค่้าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 289,648,789 308,451,454 - -
อ่ืน ๆ 185,412,875 198,216,341 20,630,890 35,813,757
 475,061,664 506,667,795 20,630,890 35,813,757
 

19 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 
 จํานวนหุ้น จํานวน ส่วนเกิน
 จดทะเบียน หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น
 หุ้น หุ้น บาท บาท
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2550 906,776,533 787,185,105 787,185,105 2,735,696,694
ลดทุน (20,776,533) - - -
เพิ่มทุน 20,000,000 - - -
การออกหุน้ - 92,747,514 92,747,514 1,080,321,697
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 906,000,000 879,932,619 879,932,619 3,816,018,391
การออกหุน้ - 1,964,600 1,964,600 23,655,214
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  906,000,000 881,897,219 881,897,219 3,839,673,605



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
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19 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ต่อ) 

 
หุ้นสามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํนวน 906,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2550 : 906,000,000 หุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2550 :  
1 บาทต่อหุ้น)  
 
ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2551 บริษัทได้ซ้ือคืนหุ้นทุนจาํนวน 2.25 ล้านหุ้น จากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจ่ายเงิน 
เพื่อซ้ือคืนหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 15.5 ล้านบาท และได้แสดงเป็นรายการหักจากส่วนของผูถื้อหุ้น หุ้นทั้ งหมดท่ีซ้ือคืนยงัไม่ได ้
จดทะเบียนลดทุนและยงัถือไวเ้ป็นหุน้ทุนซ้ือคืนเพื่อรอการจาํหน่ายอีกคร้ังหน่ึงในเวลาต่อไป 
 
บริษทัไดก้นักาํไรสะสมไวเ้ป็นสาํรองเพื่อหุน้ทุนซ้ือคืนจาํนวน 15.5 ลา้นบาท ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 66/1 (2) ของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสาํรองเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดซ้ื้อหุน้คืน 
 
หุน้ท่ีออกใหม่ในระหวา่งปี พ.ศ. 2551 เป็นการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 20 
 
ในที่ประชุมสามญัประจาํปีของผูถ้ือหุ้นของบริษทัเมื่อวนัที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจากหุ้นสามญัจาํนวน 906,776,533 หุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 886,000,000 หุน้ โดยมีมูลค่า 
ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และไดมี้มติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากหุ้นสามญัจาํนวน 886,000,000 หุ้น เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 
906,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี  
11 เมษายน พ.ศ. 2550 

 
20 ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

 
ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) 
 
บริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยเป็นใบสาํคญั
แสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนใหบุ้คคลอ่ืนได ้ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายไุม่เกิน 4 ปี และ 5 ปี ตามลาํดบั นบัตั้งแต่วนัท่ีออก 
 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัและราคาการใชสิ้ทธิมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  จํานวนท่ีออก ราคาการใช้สิทธิ กําหนดเวลาการใช้สิทธิ 
 วนัทีอ่อก ล้านหน่วย บาท/หน่วย เร่ิม ส้ินสุด 
      

ESOP-W1 14 มิถุนายน พ.ศ. 2546 19.5 11.649 30 กนัยายน พ.ศ. 2546 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
ESOP-W2  6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 3.5 14.448 30 กนัยายน พ.ศ. 2547 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
ESOP-W3 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 13.0 16.447 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
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20 ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ต่อ) 

 
ราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551 มีดงัน้ี 

 
 อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ
 หน่วย/หุ้น บาท/หน่วย
  

ESOP-W1 1.130 11.649
ESOP-W2 1.057 14.448
ESOP-W3 1.020 16.447
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2551 ผูถื้อสิทธิใน ESOP-W1 และ ESOP-W3 ไดใ้ช้สิทธิจาํนวน 1.30 ลา้นหน่วย และ 0.51 ลา้นหน่วย ตามลาํดบั 
โดยบริษทัไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิจาํนวน 25.62 ลา้นบาท  

 
21 สํารองตามกฎหมาย 

 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจาก 
หกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั สํารองตามกฎหมาย 
ไม่สามารถจดัสรรได ้

 
22 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
 

 หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
  

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,380,776 26,253,134
จาํหน่ายเงินลงทุน (25,422,978) -
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิในบริษทัยอ่ย 20,358,470 1,628,740
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิในบริษทัยอ่ย (3,422,850) (25,001,098)
เงินปันผลจ่าย (400,051) (500,000)
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (6,506,633) 2,380,776
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23 รายได้อ่ืน 

 หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
  

รายไดเ้งินปันผล (หมายเหตุ 12) - - 411,010,642 1,388,530,167
กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร   
   และอุปกรณ์  4,400,358 693,868,274 - -
รายไดค่้าบริหารจดัการ 35,349,661 25,347,608 158,949,660 299,110,497
รายไดด้อกเบ้ียรับ 4,399,286 4,593,969 124,220,381 145,311,092
รายไดค่้าเช่าและบริการอ่ืน ๆ 813,655 9,045,850 482,497 1,507,362
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - 2,189,135 - -
รายไดค่้าภาษีโรงเรือน 18,370,515 18,684,033 2,122,678 2,888,747
รายไดจ้ากการสนบัสนุนการก่อสร้างโรงภาพยนตร์ 13,500,000 - - -
กาํไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (หมายเหตุ 13) 98,441,349 - - -
อ่ืน ๆ 47,915,786 35,106,089 98,441,349 11,059,505
 223,190,610 788,834,958 35,935,193 1,848,407,370
 

24 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 หน่วย : พนับาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 13) 580,324 603,768 239,803 242,361
การตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
    - ค่าความนิยม (หมายเหตุ 14) - 23,116 - -
    - ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ (หมายเหตุ 14) 372,598 210,644 - -
    - สิทธิการเช่า (หมายเหตุ 14) 32,945 33,149 8,975 8,340
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 8,945 8,807 - -
ค่าซ่อมแซมและรายจ่ายบาํรุงอาคารและอุปกรณ์ 51,721 56,738 23,063 27,257
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 575,651 570,818 288,413 262,207
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์หก้บักองทุนรวม   
อสงัหาริมทรัพย ์ - 693,868 - -
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ - 64,164 - -
หน้ีสงสยัจะสูญ 1,196 23,262 - -
สินคา้คงเหลือ   

   - ตน้ทุนของสินคา้ท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย   
      (รวมอยูใ่น “ตน้ทุนสินคา้ขาย”) 213,495 209,653 134,669 121,847



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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25 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 

 หน่วย : พนับาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
     

เงินกูย้มืจากธนาคาร 86,807 116,889 76,519 77,439
เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย - - 41,983 43,743
สญัญาเช่าการเงิน 1,428 2,240 1,296 348
 88,235 119,129 119,798 121,530

 
26 กําไรต่อหุ้น 

 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่าย
และชาํระแลว้ในระหวา่งปี 
 
สําหรับกาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีรวมสมมติฐานว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด 
ไดถู้กแปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด ซ่ึงไดแ้ก่ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัตามรายละเอียดในหมายเหตุ 20 
 
การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลด แสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
 กําไรสุทธิ จํานวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก กําไรสุทธิต่อหุ้น 
 บาท หุ้น บาท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
  

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 626,356,254 1,226,964,389 881,216,632 866,513,626 0.71 1.42
ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด - - - 604,903 - (0.01)
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 626,356,254 1,226,964,389 881,216,632 867,118,529 0.71 1.41
 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 กําไรสุทธิ จํานวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก กําไรสุทธิต่อหุ้น 
 บาท หุ้น บาท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
  

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 830,740,203 1,762,632,283 881,216,632 866,513,626 0.94 2.04
ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด - - - 604,903 - (0.01)
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 830,740,203 1,762,632,283 881,216,632 867,118,529 0.94 2.03



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 
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27 เงนิปันผลจ่าย 

 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 
ในท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2551 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานของงวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2550 จาํนวน 0.55 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 484.54 ลา้นบาท 
โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
จากผลการดาํเนินงานในงวดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 จาํนวน 0.39 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 
343.94 ลา้นบาท โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2551 
 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
 
ในท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2550 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานของงวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2549 จาํนวน 0.43 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 376.31 ลา้นบาท 
โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2550 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
จากผลการดาํเนินงานในงวดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 จาํนวน 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 
438.25 ลา้นบาท โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2550 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 

52 

 
28 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 
การกระทบยอดกาํไรสุทธิให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : บาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั
 หมายเหตุ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

      

กาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้ 901,369,267 1,476,970,816 1,018,830,228 1,913,378,876
รายการปรับปรุง  
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  966,568,598 870,677,803 248,778,544 250,701,218
รับรู้รายไดรั้บล่วงหนา้ - (27,275,270) - (9,613,880)
หน้ีสงสยัจะสูญ 481,126 14,546,686 - -
ค่าเผือ่สินคา้รับคืน (กลบัรายการ) - (5,046,458) - -
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 6,508,074 2,745,128 - -
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 8 (6,691,551) (986,788) (6,691,551) (986,788)
กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร  
   และอุปกรณ์ และสิทธิการเช่า 13 (4,207,087) (693,868,274) (289,966) -
กาํไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า 13 (98,441,349) - (98,441,349) -
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 38,387,100 64,163,657 - -
รับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์หก้บักองทุนรวม 12 (13,897,711) - - -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 8,944,942 8,807,269 - -
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 12 (100,763,650) (157,258,274) - -
ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายเงินลงทุน  
   ในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 12 (107,974,456) 432,486 (175,998,461) (600,000)
สาํรองหน้ีสินจากการขาดทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 63,975,669 15,200,378
รายไดเ้งินปันผลรับ 23 - - (411,010,642) (1,388,530,167)
การลดหน้ีเงินกู ้ 12 (7,438,142) - - -
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 88,234,750 119,129,000 119,797,774 121,530,049

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน  
-  ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ (302,220,130) (154,966,623) (73,816,445) (145,113)
-  ลูกหน้ีบุคคล และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (56,209,970) (1,473,901) 55,216,196 (464,941,869)
-  สินคา้คงเหลือ (4,962,689) 10,749,213 (6,932,491) (5,981,351)
-  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 14,734,271 (39,054,845) (14,874,084) 10,819,793
-  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (22,883,739) 22,003,987 5,047,709 3,627,515
-  เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย 102,637,102 19,164,179 7,199,204 63,753,632
-  เจา้หน้ีบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (22,590,878) (1,440,325) (96,102,483) 77,301,575
-  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (17,075,736) 110,981,632 (15,182,868) 42,563,817
-  หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 6,148,946 22,615,455 (13,882,816) 145,408,251

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,368,657,088 1,661,616,553 605,622,168 773,485,936



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ไม่ว่า 
จะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ย
ลาํดบัถดัไป บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทั ซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกิจการ  
ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั้งกรรมการและพนกังานของบริษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคล
ทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกว่ารูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 

ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการและอ่ืน  ๆ
 หน่วย : พนับาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
รายได้จากการให้บริการ  
บริษทัยอ่ย - - 378,965 535,131
บริษทัร่วม 73,452 63,819 37,138 20,573
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,284 15,310 5,724 5,449
 95,736 79,129 421,827 561,153

     

เงนิปันผลรับและรายได้อ่ืน  
บริษทัยอ่ย - - 447,247 1,634,337
บริษทัร่วม 8,687 1,813 106,098 60,843
กิจการร่วมคา้ 4,500 - 4,500 -
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - -
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ - 1,802,674 - -
 13,187 1,804,487 557,845 1,695,180

 

ข) การซื้อสินค้าและบริการ และอ่ืน  ๆ

 หน่วย : พนับาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
ค่าบริการ และอ่ืน  ๆ  
บริษทัยอ่ย - - 124,897 207,572
บริษทัร่วม 170,469 134,528 122,067 69,577
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 118,156 104,725 109,541 96,213
 288,625 239,253 356,505 373,362



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
ข) การซื้อสินค้าและบริการ และอ่ืน  ๆ(ต่อ) 

 
นโยบายการคิดราคาระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 
 นโยบายการคดิราคา 
  

ค่าบริหารจดัการ  ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีกาํหนดในสญัญา 
ค่าโฆษณา ราคาท่ีตกลงกนัซ่ึงใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ดอกเบ้ีย อตัราซ่ึงอิงจากอตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์
การเช่าพื้นท่ีและบริการ ราคาท่ีตกลงกนัซ่ึงใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ค่าเช่าอุปกรณ์ ราคาท่ีตกลงกนัซ่ึงใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ค่าบริการเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีกาํหนดในสญัญา 
ค่าสิทธิการเช่าพื้นท่ี ราคาท่ีตกลงกนัซ่ึงใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ค่าสนบัสนุนธุรกิจ ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีกาํหนดในสญัญา 
ตน้ทุนค่าแสดงภาพยนตร์ ราคาท่ีตกลงกนัซ่ึงใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
 

ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอ่ืน  ๆ
 
 หน่วย : พนับาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
ลูกหนีก้ารค้า  
   (รวมอยูใ่น “ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ”)  
บริษทัยอ่ย - - 230,946 176,376
บริษทัร่วม 2,895 9,792 608 250
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,679 572 148 62
 7,574 10,364 231,702 176,688
  
ลูกหนีอ่ื้นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
   (รวมอยูใ่น “ลูกหน้ีบุคคล  
      หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั”)  
บริษทัยอ่ย - - 723,353 788,579
บริษทัร่วม 11,560 5,917 10,119 5,503
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 13 - 269
กิจการร่วมคา้ 5,662 - 5,662 -
 17,222 5,930 739,134 794,351
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอ่ืน  ๆ(ต่อ) 

 
 หน่วย : พนับาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
เงนิปันผลค้างรับ  
   (รวมอยูใ่น “ลูกหน้ีบุคคล 

 หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั”) 
 

บริษทัยอ่ย - - 34,790 125,840
  
เจ้าหนีก้ารค้า  
   (รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย”)  
บริษทัยอ่ย - - 111,029 103,246
บริษทัร่วม 99,633 - - -
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,059 7,056 7,359 2,485
 118,692 7,056 118,388 105,731

  

เจ้าหนีอ่ื้น  
   (รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีจากบุคคล  
      หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั”)  
บริษทัยอ่ย - - 139,736 284,670
บริษทัร่วม 30,501 3,167 26,781 722
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,356 2,654 17,456 2,593
กรรมการ 3,300 - 3,300 -
 52,157 5,821 187,273 287,985
  
เงนิรับล่วงหน้าจากการให้เช่าท่ีดนิ  
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน”)  
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ 33,339 34,386 - -
  
เงนิมัดจํารับ  
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน”)  
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ 120,003 120,003 - -
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอ่ืน  ๆ(ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
  

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิส่วนท่ี 
   ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 

 

บริษทัร่วม 280 - 280 -
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 187 - 187 -
 467 - 467 -
  
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิส่วนท่ี 
   ไม่หมุนเวยีน 

 

บริษทัร่วม 11,797 - 11,797 -
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,865 - 7,865 -
 19,662 - 19,662 -

 
ง) เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 หน่วย : พนับาท
  งบการเงนิ
 งบการเงนิรวม เฉพาะบริษทั
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม และพนักงาน  
ยอดคงเหลือตน้ปี 36,252 1,866,623
เงินใหกู้ย้มืในระหวา่งปี 50,710 229,893
รับคืนเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งปี (24,473) (500,853)
ยอดคงเหลือปลายปี 62,489 1,595,663

 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 7.00 ถึงร้อยละ 8.50 ต่อปี (พ.ศ. 2550: ร้อยละ 7.13  
ถึงร้อยละ 8.50 ต่อปี) และไม่มีกาํหนดชาํระคืน 
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
จ) เงนิกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 หน่วย : พนับาท
 งบการเงนิ
 เฉพาะบริษทั
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
บริษัทย่อย 
ยอดคงเหลือตน้ปี 808,705
เงินกูย้มืในระหวา่งปี 78,000
จ่ายคืนเงินกูย้มืในระหวา่งปี (477,741)
ยอดคงเหลือปลายปี 408,964

 
เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 7.00 ถึงร้อยละ 7.50 ต่อปี (พ.ศ. 2550 : ร้อยละ 7.13 ถึงร้อยละ 8.00 
ต่อปี) และไม่มีกาํหนดชาํระคืน 

 
ฉ) ผลตอบแทนกรรมการ 
 

ในปี พ.ศ. 2551 ผลตอบแทนทั้งหมดซ่ึงรวมทั้งเงินเดือนและผลประโยชน์อย่างอ่ืนของกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 40.91 
ลา้นบาท (พ.ศ. 2550 : 36.51 ลา้นบาท)  

 
ช) เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า 
 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 
 

30 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้  
 
ก) หนังสือคํา้ประกันของธนาคาร  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการคํ้าประกนัโดยธนาคารจาํนวน 148.11 ลา้นบาท (พ.ศ. 2550 : 151 
ลา้นบาท) 

 
ข) การคํา้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริษทัและบริษทัย่อยคํ้ าประกนัเงินกู้ยืมจากธนาคารให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ได้แก่ 
บริษทั แปซิฟิค มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ กรุ้ป จาํกดั บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จาํกดั และบริษทั เอ็กซ์เซอร์เทนเมน้ท ์
จาํกดั เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 1,260.2 ลา้นบาท (พ.ศ. 2550 : 808.2 ลา้นบาท) 
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30 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

 
ค) ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวกบับริษทัอ่ืน เก่ียวกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีอาคาร
และสญัญาบริการ โดยมียอดรวมของจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าภายใตส้ญัญาท่ีไม่สามารถยกเลิกไดด้งัน้ี 

 
 หน่วย : ล้านบาท
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
  

ไม่เกิน 1 ปี 561 547 225 243
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,196 2,316 876 1,011
เกินกวา่ 5 ปี 5,956 6,330 1,852 1,945

 8,713 9,193 2,953 3,199
 

นอกจากจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าพื้นท่ีอาคารและสัญญาบริการ 
ซ่ึงคิดตามเกณฑก์ารแบ่งรายไดใ้หก้บัผูใ้หเ้ช่า 

 
ง) ภาระผูกพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ภาระผูกพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ีในงบดุล แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงินของ 
กลุ่มบริษทัมีจาํนวน 442.49 ลา้นบาท (พ.ศ. 2550 : 20.89 ลา้นบาท) 

 
จ) ภาระผูกพนัในการซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ท่ีตอ้งจ่ายชาํระภายใน 1-2 ปี เป็นจาํนวน
เงิน 133.56 ลา้นบาท (พ.ศ. 2550 : 213.60 ลา้นบาท) 

 
31 เหตุการณ์ภายหลังวนัท่ีในงบการเงนิ   

 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากการ
ดาํเนินงานของงวดเดือนกรกฏาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 จาํนวน 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 220.47 ลา้นบาท  
โดยจะจ่ายใหก้บัหุน้ทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
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