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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน
เฉพาะบริษัท งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปที่แนบมานี้ของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของ
ขาพเจา  
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหได            
ความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการ
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี 
ที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการ
แสดงความเห็นของขาพเจา 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะ
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 

กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

หมายเหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8 532,015,534 241,388,077 371,357,173 106,858,258
เงินลงทุนชั่วคราว 9 - 170,444,423 - 170,444,423
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 10 793,730,155 1,115,355,101 374,681,085 337,452,319
ลูกหนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 33 44,009,495 17,221,686 535,961,096 773,924,250
เงินจายลวงหนาคาหุน 35 307,990,650 - 307,990,650 -
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 11 178,010,205 132,106,341 23,912,954 32,131,655
ภาพยนตรระหวางผลิต 57,369,064 - - -
คาเชาจายลวงหนาท่ีถึงกําหนดภายในหนึ่งป 18 36,816,575 33,372,285 9,472,507 9,472,507
ลูกหนี้อื่น 12 77,000,000 - - -
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 13 386,623,354 294,893,497 110,398,963 104,326,587

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,413,565,032 2,004,781,410 1,733,774,428 1,534,609,999

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกัน 5,868,866 6,123,104 - -
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 3,071,958 - - -
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 14 - - 1,860,640,243 1,662,580,317
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 14 1,471,946,645 1,506,765,502 1,328,077,288 1,687,896,576
สวนไดเสียในกิจการรวมคา 14 46,148,035 29,507,045 45,519,775 35,407,445
เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น 9 30,210,042 - 30,210,042 -
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคล
หรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 33 25,657,229 62,489,968 2,051,490,330 1,595,662,764

รายไดคางรับ 2,022,300 133,750,000 - -
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 15 5,709,251,309 4,932,677,022 2,227,749,635 2,046,175,709
คาความนิยม - สุทธิ 16 338,408,261 84,031,992 - -
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 17 500,692,825 133,784,217 11,803,297 -
คาเชาจายลวงหนาระยะยาว 18 624,639,409 647,063,322 197,293,400 205,477,249
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 19 97,671,720 118,169,864 47,152,378 39,581,964

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 8,855,588,599 7,654,362,036 7,799,936,388 7,272,782,024

รวมสินทรัพย 11,269,153,631 9,659,143,446 9,533,710,816 8,807,392,023

2

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 69 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   

งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

หมายเหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน
จากสถาบันการเงิน 20 1,749,811,422 837,468,558 1,217,486,012 617,632,838

เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย 624,908,996 659,024,134 331,310,459 341,930,108
เจาหนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 33 26,792,765 52,157,416 100,281,189 187,272,667
เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  20 318,127,353 424,104,074 300,395,191 383,708,078
ภาษีเงินไดคางจาย 30,771,561 88,561,442 972,765 70,175,698
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 21 975,087,325 689,388,764 351,821,110 272,634,947

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,725,499,422 2,750,704,388 2,302,266,726 1,873,354,336

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเกี่ยวของกัน 33 - - 58,148,928 408,963,735

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 20 172,047,375 1,011,670,495 169,959,972 1,011,355,163
หุนกู 20 1,500,000,000 - 1,500,000,000 -
สํารองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัทยอย 14 - - 49,257,421 124,713,325
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 22 482,684,967 475,061,664 21,072,737 20,630,890

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,154,732,342 1,486,732,159 1,798,439,058 1,565,663,113

รวมหนี้สิน 5,880,231,764 4,237,436,547 4,100,705,784 3,439,017,449

3

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 69 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   

งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

หมายเหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 23
ทุนจดทะเบียน 906,000,000 906,000,000 906,000,000 906,000,000

ทุนท่ีออกและชําระแลวเต็มมูลคา 881,897,219 881,897,219 881,897,219 881,897,219
สวนเกินมูลคาหุน 23 3,839,673,605 3,839,673,605 3,839,673,605 3,839,673,605
กําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 9 (4,773,398) 444,423 (5,130,007) 444,423
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
   สํารองตามกฎหมาย 25 90,600,000 90,600,000 90,600,000 90,600,000
   สํารองเพ่ือหุนทุนซ้ือคืน 23 267,920,095 15,548,640 267,920,095 15,548,640
ยังไมไดจัดสรร 481,080,203 615,598,285 625,964,215 555,759,327

หัก หุนทุนซ้ือคืน 23 (267,920,095) (15,548,640) (267,920,095) (15,548,640)

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 5,288,477,629 5,428,213,532 5,433,005,032 5,368,374,574
สวนของผูถือหุนสวนนอย 26 100,444,238 (6,506,633) - -

รวมสวนของผูถือหุน 5,388,921,867 5,421,706,899 5,433,005,032 5,368,374,574

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 11,269,153,631 9,659,143,446 9,533,710,816 8,807,392,023
- - - -

4

หนวย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 69 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบกําไรขาดทุน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

หมายเหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
รายได

รายไดจากการใหบริการ 4,145,544,327 4,179,803,455 2,101,542,468 1,980,782,834
รายไดจากการขาย 1,415,187,592 1,148,653,967 418,424,570 343,649,687

รวมรายได 5,560,731,919 5,328,457,422 2,519,967,038 2,324,432,521

คาใชจาย

ตนทุนการใหบริการ 3,011,817,162 2,818,692,889 1,550,596,676 1,388,795,288
ตนทุนขาย 907,433,464 729,068,819 159,924,253 134,669,266

รวมตนทุน 3,919,250,626 3,547,761,708 1,710,520,929 1,523,464,554

กําไรข้ันตน 1,641,481,293 1,780,695,714 809,446,109 800,967,967
รายไดอื่น 27 141,027,007 209,292,899 366,834,060 831,162,400

กําไรกอนหักคาใชจาย 1,782,508,300 1,989,988,613 1,176,280,169 1,632,130,367

คาใชจายในการขาย 374,715,378 322,075,286 198,322,259 151,449,050
คาใชจายในการบริหาร 976,152,510 862,110,588 548,866,970 484,525,760
คาตอบแทนผูบริหาร 34,699,658 45,526,690 31,494,075 40,217,567

รวมคาใชจาย 1,385,567,546 1,229,712,564 778,683,304 676,192,377

กําไรจากการดําเนินงาน 28 396,940,754 760,276,049 397,596,865 955,937,990
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 99,475,617 114,666,607 302,627,056 182,690,012
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
และกิจการรวมคา 14 57,191,790 114,661,361 - -

กําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 553,608,161 989,604,017 700,223,921 1,138,628,002
ตนทุนทางการเงิน 29 (133,368,738) (88,234,750) (129,412,240) (119,797,774)

กําไรกอนภาษีเงินได 420,239,423 901,369,267 570,811,681 1,018,830,228
ภาษีเงินได (92,802,688) (258,077,393) (32,363,358) (188,090,025)

กําไรสุทธิสําหรับป 327,436,735 643,291,874 538,448,323 830,740,203

การแบงปนกําไร

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 333,724,752 626,356,254 538,448,323 830,740,203
สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 26 (6,288,017) 16,935,620 - -

327,436,735 643,291,874 538,448,323 830,740,203

กําไรตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ 30

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 0.39 0.71 0.63 0.94
กําไรตอหุนปรับลด 0.39 0.71 0.63 0.94

5

หนวย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 69 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

ทุนที่ออกและ สวนเกิน กําไร(ขาดทุน) สํารอง สํารอง หุนทุน สวนของผูถือหุน
หมายเหตุ เรียกชําระแลว มูลคาหุน ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ตามกฏหมาย หุนทุนซื้อคืน ยังไมไดจัดสรร ซื้อคืน สวนนอย รวม

ยอดยกมาตนป ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2552 881,897,219 3,839,673,605 444,423 90,600,000 15,548,640 615,598,285 (15,548,640) (6,506,633) 5,421,706,899
จัดสรรสํารองระหวางป 23 - - - - 252,371,455 (252,371,455) - - -
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - 333,724,752 - (6,288,017) 327,436,735
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 26 - - - - - - - 113,238,888 113,238,888
หุนทุนซื้อคืน 23 - - - - - - (252,371,455) - (252,371,455)
เงินปนผลจาย 31 - - - - - (215,871,379) - - (215,871,379)
เงินลงทุนเผื่อขาย

ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงที่รับรูในสวนของผูถือหุน 9 - - (4,773,398) - - - - - (4,773,398)
กําไรที่เกิดขึ้นจริงที่รับรูในงบกําไรขาดทุน 9 - - (444,423) - - - - - (444,423)

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 881,897,219 3,839,673,605 (4,773,398) 90,600,000 267,920,095 481,080,203 (267,920,095) 100,444,238 5,388,921,867

ยอดยกมาตนป ณ วันที่ 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
การออกหุนสามัญ 23 1,964,600 23,655,214 - - - - - - 25,619,814
จัดสรรสํารองระหวางป 23 - - - - 15,548,640 (15,548,640) - - -
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - 626,356,254 - 16,935,620 643,291,874
การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 26 - - - - - - - (25,422,978) (25,422,978)
หุนทุนซื้อคืน 23 - - - - - - (15,548,640) - (15,548,640)
เงินปนผลจาย 31 - - - - - (828,475,871) - (400,051) (828,875,922)
เงินลงทุนเผื่อขาย

ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงที่รับรูในสวนของผูถือหุน 9 - - 444,423 - - - - - 444,423

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 881,897,219 3,839,673,605 444,423 90,600,000 15,548,640 615,598,285 (15,548,640) (6,506,633) 5,421,706,899

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 69 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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จัดสรรแลว

หนวย : บาท
งบการเงินรวม

กําไรสะสม
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

ทุนที่ออกและ สวนเกิน กําไร(ขาดทุน) สํารองตาม สํารองหุนทุน
หมายเหตุ เรียกชําระแลว มูลคาหุน ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง กฎหมาย ซื้อคืน ยังไมไดจัดสรร หุนทุนซื้อคืน รวม

ยอดยกมาตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 881,897,219 3,839,673,605 444,423 90,600,000 15,548,640 555,759,327 (15,548,640) 5,368,374,574
จัดสรรสํารองระหวางป 23 - - - - 252,371,455 (252,371,455) - -
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - 538,448,323 - 538,448,323
หุนทุนซื้อคืน 23 - - - - - - (252,371,455) (252,371,455)
เงินปนผลจาย 31 - - - - - (215,871,980) - (215,871,980)
เงินลงทุนเผื่อขาย

ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงที่รับรูในสวนของผูถือหุน 9 - - (5,130,007) - - - - (5,130,007)
กําไรที่เกิดขึ้นจริงที่รับรูในงบกําไรขาดทุน 9 - - (444,423) - - - - (444,423)

ยอดคงเหลือปลายป  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 881,897,219 3,839,673,605 (5,130,007) 90,600,000 267,920,095 625,964,215 (267,920,095) 5,433,005,032

ยอดยกมาตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 879,932,619 3,816,018,391 - 90,600,000 - 569,043,635 - 5,355,594,645
การออกหุนสามัญ 23 1,964,600 23,655,214 - - - - - 25,619,814
จัดสรรสํารองระหวางป 23 - - - - 15,548,640 (15,548,640) - -
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - - 830,740,203 - 830,740,203
หุนทุนซื้อคืน 23 - - - - - - (15,548,640) (15,548,640)
เงินปนผลจาย 31 - - - - - (828,475,871) - (828,475,871)
เงินลงทุนเผื่อขาย

ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงที่รับรูในสวนของผูถือหุน 9 - - 444,423 - - - - 444,423

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 881,897,219 3,839,673,605 444,423 90,600,000 15,548,640 555,759,327 (15,548,640) 5,368,374,574

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 69 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : บาท

จัดสรรแลว
กําไรสะสม



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

หมายเหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 32 1,700,139,173 1,368,657,088 887,432,350 605,622,168
จายดอกเบ้ีย (125,995,628) (96,875,799) (198,253,956) (90,393,036)
จายภาษีเงินได (125,494,511) (285,194,327) (80,182,547) (194,542,402)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,448,649,034 986,586,962 608,995,847 320,686,730

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการเปล่ียนสถานะของบริษัทรวมเปนบริษัทยอย 14 510,285 - - -
เงินสดจายลวงหนาคาหุน 35 (307,990,650) - (307,990,650) -
เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนชั่วคราว 9 (1,820,000,000) (510,000,000) (1,820,000,000) (510,000,000)
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว 9 1,993,036,503 649,595,868 1,993,036,503 649,595,868
เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 33 (7,069,531) (50,407,200) (849,635,502) (223,589,399)
เงินสดรับคืนจากเงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 33 42,635,542 24,169,703 358,840,836 434,064,053
เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทยอย 14 (8,498,332) (8,000,000) (103,899,400) (8,000,000)
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 14 39,620,497 - 39,620,497 -
เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทรวม 14 (148,390,890) (127,090,057) (148,390,890) (127,090,058)
เงินสดจายเพื่อลงทุนในกิจการรวมคา 14 (10,112,330) (35,407,445) (10,112,330) (35,407,445)
เงินสดจายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (1,143,807,119) (659,411,337) (302,181,079) (478,972,051)
เงินสดรับจากการจําหนายและใหเชาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ

และสิทธิการเชา 4,763,083 165,904,767 26,000 164,403,764
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมแกบุคคลอื่น - - (13,000,000) -
เงินใหกูยืมแกบุคคลอื่น - - 6,808,278 -
เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 14 73,600,300 97,410,694 73,600,300 109,220,642
เงินสดจายเพื่อเงินมัดจําสําหรับสัญญาเชาและบริการ - - (1,057,361) -
เงินสดจายเพื่อสินทรัพยไมมีตัวตน (564,579,506) (261,436,155) (11,803,296) -
เงินสดจายเพื่อคาเชาจายลวงหนา (16,058,267) (15,000,000) (1,310,500) -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,872,340,415) (729,671,162) (1,097,448,594) (25,774,626)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดท่ีมีภาระผูกพันลดลง 254,237 857,915 - -
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 630,073,188 223,068,558 599,853,174 157,632,838
จายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (7,141,010) (19,354,864) (5,708,077) (17,684,608)
เงินสดรับจากเงินกูยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 33 - - 153,668,574 78,000,000
จายคืนเงินกูยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 33 - - (107,618,574) (86,741,002)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 20 2,975,257 700,000,000 - 700,000,000
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 20 (943,600,000) (271,000,000) (919,000,000) (268,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุนกู 20 1,500,000,000 - 1,500,000,000 -
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 23 - 25,619,814 - 25,619,814
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 31 (215,871,379) (828,418,306) (215,871,980) (828,418,306)
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสวนนอย 26 - (400,051) - -
เงินสดจายเพื่อซ้ือหุนทุนซ้ือคืน 23 (252,371,455) (15,548,640) (252,371,455) (15,548,640)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 714,318,838 (185,175,574) 752,951,662 (255,139,904)
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หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 69 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

หมายเหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 290,627,457 71,740,226 264,498,915 39,772,200
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 241,388,077 169,647,851 106,858,258 67,086,058

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 8 532,015,534 241,388,077 371,357,173 106,858,258

รายการท่ีไมใชเงินสด

รายการที่ไมใชเงินสดท่ีมีสาระสําคัญ มีดังนี้

การลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน 371,083,088 182,037,824 155,017,743 65,429,999
การลงทุนในสิทธิการเชาโดยยังมิไดชําระเงิน - 32,670,000 - 32,670,000
การลงทุนในลิขสิทธ์ิภาพยนตรโดยยังมิไดชําระเงิน 96,523,951 76,991,805 - -
การลงทุนในอาคารและอุปกรณโดยทําสัญญาเชาการเงิน 2,165,912 27,275,529 - 27,275,529
การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยโดยการแลกเปล่ียนหุนสามัญ 14 386,236,855 - 386,236,855 -
การลงทุนในบริษัทรวมโดยการแลกเปล่ียนหุนสามัญ 14 - 255,997,761 - 255,997,761
การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมโดยการหักกลบกับ

เงินกูยืมจากกิจการที่เก่ียวของกัน - - 5,763,047 -
การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยโดยการหักกลบกับ

เงินกูยืมจากกิจการที่เก่ียวของกัน - - 364,864,807 -
การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยโดยการหักกลบกับ

เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน - - 104,954,524 -
ภาพยนตรระหวางผลิตยังมิไดชําระเงิน 23,096,987 - - -
การหักกลบเงินปนผลรับกับเงินกูยืมจากกิจการที่เก่ียวของกัน - - 32,000,000 392,840,000
การหักกลบเจาหนี้บริษัทที่เก่ียวของกันกับเงินใหกูยืม

แกบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกัน - - 49,955,889 60,485,117
การหักกลบสินทรัพยกับเงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 6,840,894 -
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 69 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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1 ขอมูลทั่วไป 

 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงจัดต้ังข้ึนในประเทศไทยและมีที่อยูตามที่ได 
จดทะเบียนดังนี้ 
 

1839 - 1839/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 

บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัทและ 
บริษัทยอยวา “กลุมบริษัท” 
 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการเปนผูใหบริการจัดแสดงภาพยนตร และใหบริการเกี่ยวกับความบันเทิง การประกอบธุรกิจของ 
กลุมบริษัทสามารถสรุปไดดังนี้  
 

• ธุรกิจโรงภาพยนตร  

• การใหบริการส่ือและโฆษณา 

• การใหบริการโบวลิ่งและคาราโอเกะ 

• ธุรกิจใหเชาพื้นที่และบริการ 

• การจัดจําหนายวีซีดี ดีวีดี บลูเรย และลิขสิทธ์ิภาพยนตร 

• ธุรกิจผลิตภาพยนตร 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 
  
เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 บริษัทไดตกลงแลกเปลี่ยนหุนสามัญจํานวน 19,999,995 หุนของบริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด (เดิมชื่อ 
บริษัท แปซิฟคมารเก็ตต้ิง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด) กับหุนสามัญของบริษัท เอ็ม พิคเจอร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) (“MPIC”) ตามรายละเอียดที่ระบุไวในหมายเหตุ 14 ทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท MPIC จากรอยละ 40.81 
เปนรอยละ 65.93 ของทุนจดทะเบียนของ MPIC และทําให MPIC และบริษัทยอยของ MPIC เปนบริษัทยอยของบริษัท นับต้ังแต
การแลกเปลี่ยนหุนคร้ังนี้ บริษัทไดนํางบการเงินของ MPIC และบริษัทยอยภายใต MPIC มารวมในการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัท 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปนี้ 
 

2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 นอกจากนี้งบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล ซ่ึงเปนบริษัทรวมของบริษัทไดจัดทําข้ึนตามหลักเกณฑและรูปแบบ 
ที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 42 เร่ือง “การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน (ตอ) 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ 
งบการเงิน ยกเวนเร่ืองที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับตอไป 
 
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดใหฝายบริหารประมาณการและ
กําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและ
หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลข 
ที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจ 
ในเหตุการณและส่ิงที่ไดกระทําไปในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว 
 
ตัวเลขเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดข้ันตํ่าของประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาวาดวย
รูปแบบงบการเงิน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 กลุมบริษัท
ไดจัดประเภทใหมสําหรับรายการคาใชจายในการขายและบริหารสําหรับป พ.ศ. 2551 โดยแยกออกเปนสามประเภทดังนี้ 
 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 บาท บาท 
   

คาใชจายในการขายและบริหารตามที่ไดรายงานไวเดิม 1,229,712,564 676,192,377 
จัดประเภทรายการใหมเปน   
   คาใชจายในการขาย 322,075,286 151,449,050 
   คาใชจายในการบริหาร 862,110,588 484,525,760 
   คาตอบแทนผูบริหาร 45,526,690 40,217,567 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณี  
ที่มีความหมายขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี 

 
มาตรฐานการบัญชีไทยไดถูกจัดเรียงเลขระบุฉบับใหมโดยประกาศสภาวิชาชีพซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือวันที่ 26 มิถุนายน  
พ.ศ. 2552 เพื่อใหตรงกับหมายเลขระบุฉบับที่ใชกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
 
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตน 
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 และแมบทการบัญชีที่มีการปรับปรุง 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง  การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน 

 ที่ยกเลิก (ฉบับที่ 54 เดิม) 
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) (มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552) 
 
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแมบทการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตอ 
งบการเงินที่นําเสนอ  
 
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม และมาตรฐานการบัญชีใหมซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 กลุมบริษัทยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันถึงกําหนด 
มีดังตอไปนี้ 
 
มีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 (ฉบับที่ 47 เดิม) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 
มีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผย 

 ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
 
ผูบริหารของบริษัทไดประเมินและคาดวามาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม และมาตรฐานการบัญชีใหมดังกลาว 
จะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ) 

 
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552 สภาวิชาชีพไดประกาศแนวปฏิบัติทางการบัญชี 2 ฉบับ ไดแกแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับ
การบันทึกบัญชีสิทธิการเชาและแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน แนวปฏิบัติทางการ
บัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเชากําหนดใหผู เชาตองบันทึกสิทธิการเชาเปนคาใชจายจายลวงหนาและ 
ใหตัดจําหนายเปนคาเชาไปตลอดอายุสัญญาเชา ดังนั้นกลุมบริษัทจึงจัดประเภทสิทธิการเชาเปนคาเชาจายลวงหนา ซ่ึงเดิม 
ไดเคยจัดประเภทไวเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยไมมีตัวตน ผลกระทบของการจัดประเภทสิทธิการเชาเปนดังตอไปนี้ 

 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษทั 

 บาท บาท 
   

คาเชาจายลวงหนาสวนที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งปเพิ่มข้ึน 33,372,285 9,472,507 
คาเชาจายลวงหนาระยะยาวเพิ่มข้ึน 647,063,322 205,477,249 
สินทรัพยไมมีตัวตนลดลงสุทธิ (680,435,607) (214,949,756) 
 

2.3 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา 
 
ก) บริษัทยอย 
 

บริษัทยอยหมายถึงกิจการที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน และโดยท่ัวไปแลว
กลุมบริษัทจะถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง ในการประเมินวากลุมบริษัทมีการควบคุมบริษัทอื่นหรือไม
กิจการตองพิจารณาถึงการมีอยูและผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดที่กิจการสามารถใชสิทธิหรือ
แปลงสภาพตราสารน้ันในปจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปได ซ่ึงกิจการอื่นถืออยูดวย กลุมบริษัทรวม
งบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมต้ังแตวันที่กลุมบริษัทควบคุมบริษัทยอยจนกระทั่งอํานาจควบคุม 
จะหมดไป 

 
กลุมบริษัทบันทึกการซ้ือบริษัทยอยดวยวิธีการซ้ือและแสดงตนทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่จายไปหรือ 
ดวยมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให หรือดวยภาระหนี้สินซ่ึงกลุมบริษัทตองรับผิดชอบ ต้ังแตวันที่ได 
บริษัทยอยมา สินทรัพยและหนี้สินที่ระบุได ซ่ึงไดจากการซ้ือบริษัทยอยจะถูกวัดมูลคาเร่ิมแรกในวันที่ไดบริษัทยอยนั้น
ที่มูลคายุติธรรมโดยไมคํานึงถึงสวนของผูถือหุนสวนนอย 

 
ตนทุนการไดบริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่กลุมบริษัทจะไดรับ 
จะบันทึกเปนคาความนิยม 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.3 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) บริษัทยอย (ตอ) 
 

ตนทุนการไดบริษัทยอยที่ตํ่ากวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย จะรับรูในงบกําไร
ขาดทุนทันที 

 
รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริง ซ่ึงเปนผลจากรายการระหวางกัน
ของกิจการที่อยูในกลุมบริษัท จะถูกตัดบัญชีออกไป เวนแตรายการขาดทุนที่เกิดข้ึนจริง ซ่ึงกลุมบริษัทพิจารณาแลววา 
มีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา กลุมบริษัทจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีในกรณีที่จําเปน เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท 

 
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงดวยราคาทุนโดยรายไดจากเงินลงทุนในบริษัทยอยจะ
รับรูเม่ือบริษัทยอยมีการประกาศจายเงินปนผล 

 
รายชื่อของบริษัทยอยหลักของกลุมบริษัทและผลกระทบทางการเงินจากการไดมาและจําหนายบริษัทยอยไดเปดเผยไวใน
หมายเหตุ 14 

 
ข) บริษัทรวม 
 

บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุม ซ่ึงโดยทั่วไปก็คือการที่กลุมบริษัท
ถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทรวมรับรู
เร่ิมแรกดวยราคาทุนและใชวิธีสวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวม กลุมบริษัทรับรูเงินลงทุนในบริษัทรวมซ่ึง 
ไดรวมคาความนิยมที่ระบุไวเม่ือไดมา (สุทธิจากคาเผื่อการดอยคาสะสม) สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกลุมบริษัทใน
บริษัทรวมที่เกิดข้ึนภายหลังการไดมาจะรวมไวในงบกําไรขาดทุน และความเคลื่อนไหวในบัญชีสวนเกินจากการตีมูลคา
ยุติธรรมภายหลังการไดมาจะรวมไวเปนสวนหนึ่งของบัญชีสวนเกินจากการตีมูลคายุติธรรม ผลสะสมของ 
การเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เม่ือสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทใน
บริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมนั้น กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบง
ขาดทุนอีกตอไป เวนแตกลุมบริษัทมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทรวมหรือรับวาจะจายหนี้แทนบริษัทรวม 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.3 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ข) บริษัทรวม (ตอ) 
 

รายการกําไรที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริงระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทรวมจะตัดบัญชีเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียใน 
บริษัทรวมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดข้ึนจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เวนแตรายการนั้นมีหลักฐานวา
สินทรัพยโอนระหวางกันเกิดการดอยคา  
 

บริษัทรวมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเทาที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทยกเวน
นโยบายดังนี้ 
 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล (กองทุนรวมฯ) 
ซ่ึงเปนบริษัทรวมแสดงดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ในงบการเงินที่ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทจัดการกองทุนรวมฯ จะจัดใหมีการประเมินราคาทุกสองปนับ
แตวันที่มีการประเมินเพื่อซ้ือหรือเชาอสังหาริมทรัพย และจัดใหมีการสอบทานการประเมินทุกปนับแตวันที่มีการ
ประเมินคร้ังลาสุด บริษัทจัดการกองทุนรวมฯ จะไมแตงต้ังบริษัทประเมินทรัพยสินรายใดรายหนึ่งใหประเมิน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกันติดตอกันเกิน 2 คร้ัง 
 

เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีราคาทุน 
 

รายชื่อของบริษัทรวมหลักและผลกระทบทางการเงินจากการไดมาและจําหนายบริษัทรวมออกไป ไดเปดเผยไวใน 
หมายเหตุ 14 

 

ค) สวนไดเสียในกิจการรวมคา 
 

สวนไดเสียของกลุมบริษัทในกิจการที่ควบคุมรวมกันรับรูเร่ิมแรกดวยราคาทุนและใชวิธีสวนไดเสียในการแสดงใน 
งบการเงินรวม กลุมบริษัทรับรูสวนไดเสียในกิจการรวมคา ซ่ึงไดรวมคาความนิยมที่ระบุไวเม่ือไดมา (สุทธิจาก 
คาตัดจําหนายสะสม) สวนแบงของกลุมบริษัทในกําไรหรือขาดทุนของกิจการรวมคาที่เกิดข้ึนภายหลังการไดมาจะรวม 
ไวในงบกําไรขาดทุนรวมและความเคลื่อนไหวในบัญชีสวนเกิน (สวนต่ํากวา) จากการตีมูลคายุติธรรม ผลสะสมของ 
การเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของสวนไดเสียในกิจการรวมคา กลุมบริษัทจะไมรับรู
สวนแบงขาดทุนอีกตอไป หากสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทในกิจการรวมคามีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคา
สวนไดเสียของกลุมบริษัทในกิจการรวมคานั้น เวนแตกลุมบริษัทรับผิดในหนี้ของกิจการรวมคาหรือรับวาจะจายหนี้
แทนกิจการรวมคา 

 

สวนไดเสียในกิจการรวมคาแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีราคาทุน  
 

รายชื่อของกิจการรวมคาของกลุมบริษัทและผลกระทบทางการเงินจากการไดมาและจําหนายไปซ่ึงกิจการรวมคา 
ไดเปดเผยไวในหมายเหตุ 14 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.4 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
 

รายการตาง ๆ ในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมบริษัทวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินบาท งบการเงินรวมนําเสนอในสกุลเงินบาท 
 

กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการและ 
แปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วันที่ในงบดุล รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดจาก 
การแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน  
 

2.5 เครื่องมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยทางการเงินที่แสดงอยูในงบดุลประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้การคา ลูกหนี้กิจการ
ที่เกี่ยวของกัน หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยูในงบดุลประกอบดวย เจาหนี้การคา เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน สัญญาเชาการเงิน 
และเงินกูยืม ซ่ึงนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ 
 

2.6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะส้ันอื่น
ที่มีสภาพคลองสูงซ่ึงมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา 
 

2.7 ลูกหนี้การคา 
 

ลูกหนี้การคารับรูเร่ิมแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดข้ึนจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุนโดยถือเปน
สวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหาร 
 

2.8 สินคาคงเหลือและภาพยนตรระหวางผลิต 
 

สินคาคงเหลือประกอบดวย อาหารและเคร่ืองดื่ม วัสดุส้ินเปลืองที่ใชในโรงภาพยนตร และแผนวีซีดีและดีวีดี 
 

สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนของอาหารและเคร่ืองดื่มและ 
วัสดุส้ินเปลืองที่ใชในโรงภาพยนตรคํานวณตามวิธีเขากอนออกกอน ราคาทุนของแผนวีซีดีและดีวีดีคํานวณโดยใชวิธี 
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ตนทุนของการซ้ือประกอบดวยราคาซ้ือและคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซ้ือสินคานั้น เชน  
คาอากรขาเขาและคาขนสง หักดวยสวนลดจากการจายเงินตามเง่ือนไข สวนลดจากการรับประกันสินคาหรือสวนลดตาง ๆ 
มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาปกติที่คาดวาจะขายไดของธุรกิจ หักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นสําเร็จรูป
รวมถึงคาใชจายในการขาย กลุมบริษัทบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัย หรือเส่ือมคุณภาพเทาที่จําเปน 
 

ภาพยนตรระหวางผลิต แสดงถึงตนทุนของการผลิตและถายทําภาพยนตรที่อยูระหวางการผลิตและจะตัดจําหนายเปนตนทุน
เม่ือมีการจําหนายหรือจัดฉายภาพยนตรโดยตัดจําหนายตามอัตราสวนของรายไดที่คาดวาจะไดรับจากชองทางการตลาดตาง ๆ 
ตนทุนการผลิตภาพยนตรประกอบดวยคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตและถายทําภาพยนตร และแสดงดวย
ราคาทุน 
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2.9 เงินลงทุน 

 
กลุมบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคา  
เปนเงินลงทุนเผื่อขาย  การจัดประเภทข้ึนอยูกับจุดมุงหมายขณะลงทุน ฝายบริหารจะเปนผูกําหนดการจัดประเภท 
ที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเปนระยะ  
 
เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไวโดยไมระบุชวงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคลองหรือเม่ืออัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลง ไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตกรณีที่ฝายบริหารแสดงเจตจํานงที่จะถือไวในชวงเวลา 
นอยกวา 12 เดือนนับแตวันที่ในงบดุล ก็จะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน  หรือเวนแตกรณีที่ฝายบริหารมีความจําเปน
ที่ตองขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดําเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน 
 
การซ้ือและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่ซ้ือขายซ่ึงเปนวันที่กลุมบริษัทตกลงที่จะซ้ือหรือขายเงินลงทุน ตนทุนของ
เงินลงทุนใหรวมไปถึงตนทุนการจัดทํารายการ 
 
เงินลงทุนเผื่อขาย วัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม รายการกําไรและรายการขาดทุนทั้งที่เกิดข้ึนจริงและยังไม
เกิดข้ึนจริงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อคาจะรวมอยูในงบกําไรขาดทุนและแสดงรวมไวใน
รายไดอื่นในงวดที่เกิดการเปล่ียนแปลง รายการกําไรและรายการขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมอยูในสวนของผูถือหุน 
 
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณโดยอางอิงจากราคาเสนอซ้ือในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ขณะปดทําการ ณ วันที่ในงบดุล ผลสะสมของมูลคายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะรวมอยูในงบกําไร
ขาดทุนเม่ือเงินลงทุนเผื่อขายเกิดการดอยคาและแสดงเปนรายการกําไรและรายการขาดทุนจากเงินลงทุน 
 
กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนตอเม่ือมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดข้ึน ถาราคาตามบัญชี 
ของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาที่เกิดข้ึนจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเม่ือเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน กรณีที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกัน
ออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของราคาตามบัญชีจากจํานวน
ทั้งหมดที่ถือไว 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุนหักดวยคาเส่ือมราคาสะสม คาเส่ือมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรง 
เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพยหรืออายุสัญญาเชา 
ในกรณีที่อายุสัญญาเชาส้ันกวาดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซ่ึงถือวาประมาณการอายุการใหประโยชนมีไมจํากัด 
 

อาคาร 20 ป 
โรงภาพยนตร 10, 20 ป 
 และตามอายุสัญญาเชา 
สวนปรับปรุงอาคารและโรงภาพยนตร 10, 20 ป 
 และตามอายุสัญญาเชา 
ระบบสาธารณูปโภค 5, 10, 15 ป 
เคร่ืองมือและอุปกรณ 5, 10, 15, 20 ป 
เคร่ืองตกแตงและติดต้ัง 5 ป 
อุปกรณสํานักงาน 5 ป 
ยานพาหนะ (รวมยานพาหนะภายใตสัญญาเชาการเงิน) 5 ป 
 

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทนัท ี
 

การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น ตนทุนของการปรับปรุงใหดีข้ึน 
ที่สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพย หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงนั้นจะทําใหกลุม
บริษัทไดประโยชนกลับคืนมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุงสินทรัพยที่ไดมา การปรับปรุงหลักจะตัด 
คาเส่ือมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ 
 

รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายคํานวณโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไวใน
กําไรจากการดําเนินงาน 
 

ดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินมาใชในการไดมาซ่ึง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพยนั้น
ตลอดชวงเวลาการกอสรางและเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค ตนทุนการกู ยืม
ประกอบดวยดอกเบ้ียที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและจากเงินกูยืมทั้งระยะส้ันและระยะยาวรวมทั้งภาษีที่เกี่ยวของ
ตนทุนการกูยืมอื่นจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
 

2.11 คาความนิยม 
 

คาความนิยมคือตนทุนของเงินลงทุนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุมบริษัทมีสวนแบงในสินทรัพยสุทธิ 
ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ณ วันที่ไดมาซึ่งบริษัทนั้น คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซึ่งบริษัทยอยแสดงเปน 
สินทรัพยไมมีตัวตนในงบดุลรวม คาความนิยมที่เกิดจากการไดมาซ่ึงบริษัทรวมจะรวมไวในบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม 
และจะถูกทดสอบการดอยคาโดยรวมเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนในบริษัทรวม  
 

คาความนิยมที่รับรูจะตองถูกทดสอบการดอยคาทุกป และแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม คาเผื่อการดอยคา
ของคาความนิยมที่รับรูแลวจะไมกลับรายการบัญชี กําไรหรือขาดทุนจากการขายเงินลงทุนจะรวมมูลคาคงเหลือตามบัญชี
ของคาความนิยมที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทนั้นเม่ือมีการขายกิจการ 
 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุมบริษัทมีสวนแบงในสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมที่ไดมาสูงกวาตนทุน
ของเงินลงทุนจะถูกบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน 
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2.12 สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน 
 

คาลิขสิทธ์ิภาพยนตร 
 

ลิขสิทธ์ิภาพยนตร บันทึกตามราคาทุนที่ราคาซ้ือและคาใชจายทางตรงท่ีเกี่ยวของในการซ้ือลิขสิทธ์ิ ตนทุนลิขสิทธ์ิ 
ตัดจําหนายเปนตนทุนโดยตรงของการแสดงภาพยนตร วีซีดีและดีวีดี และการถายทอดทางโทรทัศน ตามอัตราสวนของ
รายไดที่คาดวาจะไดรับจากชองทางเหลานั้นตลอดระยะเวลาของลิขสิทธ์ิ ในกรณีที่มีการขาดทุนเกิดข้ึนในแตละลิขสิทธ์ิ  
กลุมบริษัทจะตัดจายขาดทุนที่คาดวาจะเกิดข้ึนออกจากมูลคาทางบัญชีของลิขสิทธ์ินั้น ๆ เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทันที 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยที่ซ้ือมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเปนสินทรัพยโดยคํานวณจากตนทุนในการไดมาและ
การดําเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นสามารถนํามาใชงานไดตามประสงค  โดยจะตัดจําหนายตลอดอายุประมาณการ
ใหประโยชนภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป 
 

ตนทุนที่ใชในการพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรใหบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดข้ึน ตนทุนโดยตรงในการ
จัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรที่กลุมบริษัทเปนผูดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงอาจใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มากกวา
ตนทุนเปนเวลาเกินกวาหนึ่งปจึงจะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ตนทุนโดยตรงรวมถึงตนทุนพนักงานที่ทํางานในทีม
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจายที่เกี่ยวของในจํานวนเงินที่เหมาะสม 
 

คาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอรใหสูงข้ึนกวาเม่ือไดมาใหบันทึกเปนตนทุนเพื่อการพัฒนา
และบวกรวมไวในตนทุนเม่ือไดมาซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น ตนทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจะรับรูเปน
สินทรัพยและตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรง ตลอดอายุการใหประโยชนตามประมาณการแตไมเกิน 5 ป 
 

2.13 คาเชาจายลวงหนาระยะยาว 
 

คาเชาจายลวงหนาระยะยาวเปนสิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเชาพื้นที่อาคาร บันทึกตามราคาทุนและตัดจําหนายเปน
คาใชจายตามอายุของสัญญาเชา 
 

2.14 การดอยคาของสินทรัพย 
 

สินทรัพยที่มีอายุการใหประโยชนไมจํากัด (เชน คาความนิยม) ซ่ึงไมมีการตัดจําหนายจะถูกทดสอบการดอยคาเปนประจํา
ทุกป สินทรัพยอื่นที่มีการตัดจําหนายจะมีการทบทวนการดอยคา เม่ือมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชี 
อาจต่ํากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิ
ที่คาดวาจะไดรับคืน ซ่ึงหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใช
สินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาไดเพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา สินทรัพย 
ที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินนอกเหนือจากคาความนิยม ซ่ึงรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาไปแลว จะถูกประเมิน 
ความเปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา ณ วันที่ในงบดุล 
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2.15 สัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา 

 
สัญญาเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซ่ึงผูเชาเปนผูรับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทั้งหมดถือเปน
สัญญาเชาการเงิน ซ่ึงจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของ
จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหนี้สินและ 
คาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชา
หักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา  
สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชา 
แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา 
 
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซ่ึงผูใหเชาเปนผูรับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ สัญญาเชา
นั้นถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา)  
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น  
 
คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มที่ตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึก
เปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
 
สัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูใหเชา 
 
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกในงบดุลเปนลูกหนี้สัญญาเชาทางการเงินดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงิน
ที่จายตามสัญญาเชา ผลตางระหวางยอดรวมของลูกหนี้เบื้องตนกับมูลคาปจจุบันของลูกหนี้บันทึกเปนรายไดทางการเงิน 
รายไดจากสัญญาเชาระยะยาวรับรูตลอดอายุของสัญญาเชาโดยใชวิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด 
 
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานรวมแสดงอยูในงบดุลในสวนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และตัดคาเส่ือมราคา
ตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัทซ่ึงมีลักษณะ
คลายคลึงกัน รายไดคาเชา (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจที่ไดจายใหแกผูใหเชา) รับรูดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาการใหเชา 
 

2.16 เงินกูยืม 
 
เงินกูยืมรับรูเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดข้ึน และวัดมูลคา 
ในเวลาตอมาดวยวิธีราคาทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.17 ผลประโยชนของพนักงาน 

 
กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเปนแผนการจายสมทบตามท่ีกําหนดไว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัท และมีการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดรับ 
เงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัทที่เกี่ยวของ เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของกลุมบริษัท จะรับรูในงบการเงินเม่ือมีการ 
ใชสิทธิ 

 
2.18 ประมาณการหนี้สิน 

 
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินซ่ึงไมรวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลตอบแทนพนักงาน อันเปนภาระผูกพัน 
ในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงท่ีจัดทําไว อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ซ่ึงการชําระภาระผูกพัน
นั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการท่ีนาเชื่อถือ 
ของจํานวนที่ตองจาย ในกรณีที่กลุมบริษัทคาดวาประมาณการหน้ีสินเปนรายจายที่จะไดรับคืน กลุมบริษัทจะบันทึกเปน
สินทรัพยแยกตางหากก็ตอเม่ือคาดวานาจะไดรับรายจายนั้นคืนอยางแนนอน 
 

2.19 ประมาณการคาเผื่อสินคารับคืน 
 
ประมาณการคาเผื่อสินคารับคืนสําหรับแผนวีซีดีและดีวีดี ประมาณข้ึนโดยพิจารณาจากขอมูลในอดีตที่เกิดข้ึนและปจจัย
การตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ประมาณการคาเผื่อสินคารับคืนบันทึกดวยกําไรข้ันตนและแสดงในงบกําไรขาดทุนโดยสุทธิจาก
ยอดขาย 
 

2.20 การรับรูรายได 
 
รายไดหลักของกลุมบริษัท คือ รายไดจากการมีผูเขาชมภาพยนตร รายไดจากการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม รายไดจาก
การใหบริการโฆษณาสินคา รายไดจากการใหบริการโบวลิ่งและคาราโอเกะ รายไดจากการใหเชาพื้นที่และบริการ รายไดจาก
การจําหนายแผนวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธ์ิภาพยนตรและรายไดจากการสนับสนุนธุรกิจ 
 
รายไดประกอบดวยมูลคายุติธรรมที่ไดรับจากการขายสินคาและบริการที่ใหเปนจํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืน และ
สวนลด โดยไมรวมรายการขายภายในกลุมบริษัทสําหรับงบการเงินรวม  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.20 การรับรูรายได (ตอ) 
 

รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือผูซ้ือรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคา รายได
จากการใหบริการแกลูกคารับรูเม่ือการใหบริการแลวเสร็จ 
 

รายไดจากการใหใชสิทธิในภาพยนตรรวมถึงสิทธิที่เกิดจากผลิตภาพยนตรเองที่คิดคาธรรมเนียมเปนจํานวนคงที่ ซ่ึงผูใชสิทธิ
ไมสามารถเรียกคืนไดและผูใหสิทธิไมมีขอผูกพันภายหลังการใหใชสิทธิจะถือเปนรายไดทั้งจํานวนเมื่อผูใชสิทธิสามารถ
ใชสิทธิไดตามสัญญา 
 

รายไดจากการเผยแพรโฆษณาตางๆ รับรูเม่ือมีการโฆษณา 
 

รายไดจากการใหเชาพื้นที่และบริการรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลาอายุสัญญาเชา 
 

รายไดรอการตัดบัญชีจากการใหเชาพื้นที่ และการบริการ รับรูเปนรายไดเม่ือไดใหบริการแกลูกคาแลว 
 

รายไดอื่นรับรูตามเกณฑดังตอไปนี้ 
 

• รายไดดอกเบี้ย - รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียที่แทจริงของชวงเวลาจนถึง 
วันครบอายุ และพิจารณาจากจํานวนเงินตนที่เปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกคางรับ
ของกลุมบริษัท 

• รายไดเงินปนผล - รับรูเม่ือสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้นเกิดข้ึน 
 

2.21 ภาษีเงินได 
 

กลุมบริษัทคํานวณภาษีเงินไดตามเกณฑที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินไดตามเกณฑคงคาง  
 

กลุมบริษัทไมรับรูภาษีเงินไดคางจายหรือคางรับที่จะเกิดข้ึนในอนาคตในสวนของผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของ
สินทรัพยและหนี้สินกับราคาตามบัญชีที่แสดงอยูในงบการเงิน ผลตางชั่วคราวหลักเกิดจากคาตัดจําหนายลิขสิทธ์ิภาพยนตร 
 

2.22 การจายเงินปนผล 
 

เงินปนผลที่จายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี ซ่ึงที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 
ที่เกี่ยวของไดอนุมัติการจายเงินปนผล 
 

2.23 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลจําแนกตามสวนงานไดจัดทําข้ึนโดยอาศัยรายงานภายในของกลุมบริษัท ซ่ึงจําแนกขอมูลทางการเงินตามการใหบริการ
หรือผลิตภัณฑของแตละสายธุรกิจ 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 

 

3.1 ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน 
 

กลุมบริษัทมีความเส่ียงทางการเงินซ่ึงไดแก ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติ
ตามสัญญา การจัดการความเส่ียงดําเนินงานโดยฝายบริหารของกลุมบริษัท โดยมุงเนนความผันผวนของตลาดการเงินและ
แสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทําเสียหายตอผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุมบริษัทใหเหลือนอยที่สุดเทาที่เปนไปได 
 

3.1.1 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

รายไดและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุมบริษัทสวนใหญไมข้ึนกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
ในตลาด  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอ 
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุมบริษัท อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของกลุมบริษัทสวนใหญเปนอัตราลอยตัว
และอัตราคงที่ กลุมบริษัทไมไดใชอนุพันธดานอัตราดอกเบี้ยเพื่อปองกันความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยดังกลาว 

 

3.1.2 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

กลุมบริษัทไมมีความเส่ียงอยางเปนสาระสําคัญจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากกลุมบริษัท 
มีลูกหนี้และเจาหนี้สวนใหญเปนสกุลเงินบาท กลุมบริษัทไมไดใชสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาเพื่อปองกัน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

 

3.1.3 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อของกลุมบริษัทไมมีการกระจุกตัวอยางมีสาระสําคัญ เนื่องจากกลุมบริษัทมีลูกคา
จํานวนมากราย ซ่ึงรายไดสวนใหญของกลุมบริษัทเปนรายไดที่รับเปนเงินสด นโยบายของกลุมบริษัทคือทําให
เชื่อม่ันไดวาไดขายสินคาและใหบริการแกลูกคาที่มีประวัติสินเชื่ออยูในระดับที่เหมาะสม คูสัญญาในอนุพันธ 
ทางการเงินและรายการเงินสดไดเลือกที่จะทํารายการกับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความนาเชื่อถือสูง 

 

3.1.4 ความเส่ียงดานสภาพคลอง 
 

จํานวนเงินสดที่มีอยางเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพยที่มีตลาดรองรับยอมแสดงถึงการจัดการความเส่ียงของ
สภาพคลองอยางรอบคอบ ความสามารถในการหาแหลงเงินลงทุนแสดงใหเห็นไดจากการที่มีวงเงินอาํนวยความสะดวก
ในการกูยืมที่ไดมีการตกลงไวแลวอยางเพียงพอ สวนงานบริหารเงินของกลุมบริษัทไดต้ังเปาหมายวาจะใช 
ความยืดหยุนในการระดมเงนิลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไวใหเพียงพอที่จะหามาไดเนื่องจากลักษณะ
ธรรมชาติของธุรกิจที่เปนฐานของกลุมบริษัทมีพลวัตเปล่ียนแปลงได 

 

3.2 มูลคายุติธรรม 
 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือตํ่ากวาหนึ่งป มีคาใกลเคียงกับมูลคาทางบัญชี 
เงินกูยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด  นอกจากนี้เงินกูยืมกับกิจการที่เกี่ยวของกันมีอัตรา 
ดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด  ดังนั้น ฝายบริหารจึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของเงินกูยืมดังกลาวมีมูลคาใกลเคียงกับ
มูลคายุติธรรม 
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4 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 

 
ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินและทบทวนอยางตอเนื่องในเร่ืองของการประมาณการขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ  
โดยการประเมินอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีตและปจจัยอื่นๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณเหตุการณในอนาคตที่ผูบริหารเชื่อวา
กระทําอยางมีเหตุผลภายใตสถานการณในขณะน้ัน 
 
4.1 การดอยคาของลูกหนี้การคา 

 
กลุมบริษัทต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อใหสะทอนถึงการดอยคาลงของลูกหนี้การคาโดยประมาณการขาดทุนที่อาจเกิดจาก
การที่ลูกคาไมสามารถชําระหนี้ได กลุมบริษัทประเมินคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการคาดการณกระแสเงินสดรับในอนาคต 
ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีตในการรับชําระหนี้ และกรณีของการผิดชําระหนี้ที่เกิดข้ึน และการพิจารณา
แนวโนมของตลาด 
 

4.2 คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัยหรือเส่ือมคุณภาพ  
 
กลุมบริษัทต้ังคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัยหรือเส่ือมคุณภาพโดยประมาณการมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ซ่ึงคํานวณ 
จากราคาปกติที่คาดวาจะขายไดของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคาสําเร็จรูป การคํานวณดังกลาวตองอาศัยการ
ประมาณของผูบริหาร โดยพิจารณาจากขอมูลในอดีต ประสบการณของผูบริหารในธุรกิจ และแนวโนมของตลาด 
 

4.3 คาเผื่อสินคารับคืน 
 
ฝายบริหารเปนผูประมาณการคาเผื่อสินคารับคืนสําหรับแผนวีซีดีและดีวีดีที่คาดวาจะไดรับคืนในอนาคต ผูบริหารประมาณการ
สัดสวนรอยละที่คาดวาจะรับคืน โดยพิจารณาจากขอมูลและประสบการณในอดีต รวมถึงรูปแบบการดําเนินธุรกิจใน
ปจจุบัน 
 

4.4 มูลคาภาพยนตรระหวางผลิต 
 
การบันทึกตนทุนภาพยนตรระหวางผลิต บันทึกตามตนทุนที่เกิดข้ึน เม่ือมีขอบงชี้และหากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวา
ตนทุน กลุมบริษัทจะรับรูคาเผื่อการดอยคาของภาพยนตรดังกลาว ซ่ึงการพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพื่อใชในการ
คํานวณตองอาศัยการประมาณการจากผูบริหาร 
 

4.5 รายได/การตัดจําหนายลิขสิทธ์ิภาพยนตร 
 
กลุมบริษัทตัดจําหนายลิขสิทธ์ิภาพยนตรและบันทึกเปนตนทุนจายตามอัตราสวนของรายไดที่คาดวาจะไดรับในแตละ
ชองทางตลาด และระยะเวลาของลิขสิทธ์ิ ซ่ึงการประมาณการรายไดที่คาดวาจะไดรับในแตละชองทางเพื่อนํามาใชคํานวณ
อัตราสวนนี้ผูบริหารเปนผูประมาณการโดยพิจารณาจากขอมูลและประสบการณในอดีต 
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4 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ (ตอ) 

 
4.6 การดอยคาของคาความนิยม 

 
ในแตละป กลุมบริษัทจะทดสอบคาความนิยมวาเกิดการดอยคาหรือไม โดยเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชีของคาความนิยมกับ
กระแสเงินสดคิดลดของมูลคาการใชงานท่ีคาดวาจะไดรับจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด การคํานวณดังกลาว 
ตองอาศัยการประมาณการของผูบริหาร 
 

4.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 
 
ฝายบริหารเปนผูประมาณการอายุการใชงานและมูลคาซาก สําหรับอาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนของกลุม
บริษัท โดยฝายบริหารจะทบทวนคาเส่ือมราคาเมื่ออายุการใชงานมีความแตกตางไปจากประมาณการในงวดกอน หรือมีการ
ตัดจําหนายสินทรัพยที่ลาสมัยหรือเลิกใชงานหรือจําหนายออกไป 
 

5 การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 
 
วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของ 
กลุมบริษัทเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุน 
ที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมบริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแกผูถือหุน 
การออกหุนใหมหรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้ 
 

6 การเปลี่ยนแปลงประมาณการบัญชี 
 
ผูบริหารของบริษัทยอยแหงหนึ่งไดทบทวนการรับรูตนทุนลิขสิทธ์ิภาพยนตรที่ออกฉายทาง VDO และไดเปลี่ยนแปลงประมาณการ
อัตราสวนการตัดจําหนายลิขสิทธ์ิภาพยนตรต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพื่อใหสอดคลองกับรายไดที่คาดวาจะไดรับใน
อนาคตจากชองทาง VDO ผลจากการเปล่ียนแปลงประมาณการดังกลาวทําใหตนทุนลิขสิทธ์ิภาพยนตรที่รับรูสําหรับงวดปจจุบันใน
งบการเงินรวมลดลง ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 กอนการเปลี่ยนแปลง หลังการเปล่ียนแปลง 
 ประมาณการ ประมาณการ 

 บาท บาท 
   

คาตัดจําหนายสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 78,472,109 47,711,294 
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7 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปนี้  
                                                                                          งบการเงินรวม                                                                                     หนวย : ลานบาท 
     ธุรกิจจําหนาย   
 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

ธุรกิจ 
โรงภาพยนตร 

ธุรกิจ 
โฆษณา 

ธุรกิจโบวลิ่ง 
และคาราโอเกะ 

ธุรกิจใหเชา 
และบริการ 

วีซีดี ดีวีดี และ 
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

ธุรกิจ 
ผลิตภาพยนตร 

กลุมบริษัท 
รวม 

        
รายได        

รายไดตามสวนงานธุรกิจ 4,159 414 582 525 835 18 6,533 
รายไดระหวางสวนงานธุรกิจ (653) (27) (50) (45) (49) (7) (831) 

        
รายไดสุทธิ 3,506 387 532 480 786 11 5,702 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 213 232 7 209 (1) (27) 633 
ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (236) 
กําไรจากการดําเนินงาน       397 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน       99 
สวนแบงกําไรของบริษัทรวมและกิจการรวมคา       57 
ดอกเบี้ยจาย       (133) 
กําไรกอนภาษีเงินได       420 
ภาษีเงินได       (93) 
กําไรสุทธิ       327 
        
สินทรัพยถาวรของสวนงาน 3,478 18 859 1,337 13 4 5,709 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา       1,518 
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน       4,042 
สินทรัพยทั้งสิ้นในงบการเงินรวม       11,269 
        
รายการขาดทุนจากการดอยคา       23 
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7 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 

                                                                                          งบการเงินรวม                                                                                     หนวย : ลานบาท 
     ธุรกิจจัดจําหนาย   
 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

ธุรกิจ 
โรงภาพยนตร 

ธุรกิจ 
โฆษณา 

ธุรกิจโบวลิ่ง 
และคาราโอเกะ 

ธุรกิจใหเชา 
และบริการ 

วีซีดี ดีวีดี และ 
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

ธุรกิจ 
ผลิตภาพยนตร 

กลุมบริษัท 
รวม 

        
รายได        

รายไดตามสวนงานธุรกิจ 4,389 648 679 445 641 - 6,802 
รายไดระหวางสวนงานธุรกิจ (1,218) - (38) (82) (25) - (1,363) 

        
รายไดสุทธิ 3,171 648 641 363 616 - 5,439 
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 176 549 53 104 (17) - 865 
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ       98 
ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (203) 
กําไรจากการดําเนินงาน       760 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน       114 
สวนแบงกําไรของบริษัทรวม       115 
ดอกเบี้ยจาย       (88) 
กําไรกอนภาษีเงินได       901 
ภาษีเงินได       (258) 
กําไรสุทธิ       643 
        
สินทรัพยถาวรของสวนงาน 3,413 21 865 630 4  4,933 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา       1,536 
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน       3,190 
สินทรัพยทั้งสิ้นในงบการเงินรวม       9,659 
        
รายการขาดทุนจากการดอยคา       9 
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7 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 

 
ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนไดสวนใหญเปนคาใชจายสวนกลาง สินทรัพยถาวรของสวนงานประกอบดวย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
สินทรัพยไมมีตัวตน สินคาคงเหลือ ลูกหนี้ และเงินสดสําหรับการดําเนินงานและไมรวมเงินลงทุน 
 
หนี้สินของกลุมบริษัทสวนใหญเปนเงินกูยืมเพื่อใชกับทุกสวนงานและบริหารสภาพคลองโดยรวม ดังนั้นกลุมบริษัทจึงไมได 
นําเสนอขอมูลหนี้สินจําแนกตามสวนงาน 
 

8 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

เงินสด 44,324,444 49,354,689 26,672,330 27,878,141 
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม 437,682,116 192,033,388 294,684,843 78,980,117 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจํา 8,974 - - - 

พันธบัตรรัฐบาล 50,000,000 - 50,000,000 - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 532,015,534 241,388,077 371,357,173 106,858,258 

 
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงอยูที่รอยละ 0.15 ถึงรอยละ 0.75 ตอป (พ.ศ. 2551 : รอยละ 0.75 
ถึงรอยละ 2.50 ตอป)  
 
พันธบัตรรัฐบาลเปนพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยเปนจํานวน 50 ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.184 ตอป มีอายุไถถอน  
3 เดือนซ่ึงจะครบกําหนดในวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 
 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

29 

 
9 เงินลงทุน 

  หนวย : บาท 
  งบการเงินรวมและ 
  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

ประเภทหมุนเวียน   - 170,444,423 
ประเภทไมหมุนเวียน   30,210,042 - 
   30,210,042 170,444,423 
 

ประเภทหมุนเวียน 
 

เงินลงทุนชั่วคราวเปนเงินลงทุนในกองทุนเปด การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชั่วคราวในระหวางปมีดังตอไปนี้ 
 

 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
   

ราคาตามบัญชีตนป  170,444,423 302,904,317 
การลงทุนเพิ่มในระหวางป 1,820,000,000 510,000,000 
จําหนายเงินลงทนุ (1,990,000,000) (642,904,317) 
ผลขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจริงที่รับรูในสวนของผูถือหุน - 444,423 
กําไรที่เกิดข้ึนจริงที่รับรูในงบกาํไรขาดทุน (444,423) - 
ราคาตามบัญชปีลายป - 170,444,423 
 

บริษัทจําหนายเงินลงทุนชั่วคราวทั้งหมดไปในระหวางปโดยมีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนจํานวน 3.04 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 
6.7 ลานบาท) 

 

ประเภทไมหมุนเวียน 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนประเภทไมหมุนเวียนในระหวางปมีดังนี้ 

 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

ราคาตามบัญชีตนป - - - - 
จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนเงินลงทนุเผื่อขาย 34,983,440 - 35,340,049 - 
การเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน (4,773,398) - (5,130,007) - 
ราคาตามบัญชีปลายป 30,210,042 - 30,210,042 - 

 

เงินลงทุนประเภทไมหมุนเวียนเปนเงินลงทุนใน บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) (“CAWOW”) ซ่ึงบริษัท
ไมมีการควบคุมและไมมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญในการดําเนินงาน ต้ังแตวันที่จําหนายเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวและไดจัด
ประเภทเงินลงทุนใน CAWOW ใหมเปนเงินลงทุนเผื่อขาย (หมายเหตุ 14) 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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10 ลูกหนี้การคา - สุทธิ 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

ลูกหนี้การคา      
   - บุคคลภายนอก 732,898,352 1,110,269,595 62,910,191 105,750,182 
   - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 33) 28,798,918 7,573,881 311,770,894 231,702,137 
รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ      

   - บุคคลภายนอก 84,787,674 17,107,078 - - 

รวม 846,484,944 1,134,950,554 374,681,085 337,452,319 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (52,754,789) (19,595,453) - - 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 793,730,155 1,115,355,101 374,681,085 337,452,319 

 
ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ 84,787,674 17,107,078 - - 
ลูกหนี้การคา      
   ยังไมถึงกําหนดชําระ 530,932,481 451,166,907 82,405,521 169,363,430 
   คางชําระไมเกิน 3 เดือน 102,787,092 182,627,654 66,448,810 53,088,087 
   3 - 6 เดือน 21,365,033 342,689,404 21,503,550 42,152,830 

   เกินกวา 6 เดือน 106,612,664 141,359,511 204,323,204 72,847,972 

รวม 846,484,944 1,134,950,554 374,681,085 337,452,319 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (52,754,789) (19,595,453) - - 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 793,730,155 1,115,355,101 374,681,085 337,452,319 

 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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11 สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

อาหารและเคร่ืองดื่ม  30,100,785 25,948,803 15,651,126 14,269,377 
แผนวีซีดีและดีวีดี  78,095,827 92,998,958 - - 
วัสดุส้ินเปลือง  21,871,571 30,383,901 8,261,828 17,862,278 
สินคารอการขาย 56,586,963 - - - 

 186,655,146 149,331,662 23,912,954 32,131,655 
หัก  คาเผื่อการลดมูลคาในสินคาคงเหลือ (16,435,374) (24,764,231) - - 

 170,219,772 124,567,431 23,912,954 32,131,655 
สินคาระหวางทาง 7,790,433 7,538,910 - - 

 178,010,205 132,106,341 23,912,954 32,131,655 
 

กลุมบริษัทไดกลับรายการผลขาดทุนจากสินคาเสียหาย คาเผื่อสินคาลาสมัยในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เปนจํานวน 2,462,131 บาท (พ.ศ. 2551 : กลุมบริษัทไดบันทึกผลขาดทุนจากสินคาเสียหายเปนจํานวน 
6,508,074 บาท) 

 
12 ลูกหนี้อ่ืน 
 

เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2552 บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัท (“ผูขาย”) ไดตกลงในสัญญาซ้ือขาย
หนี้กับบริษัทแหงหนึ่ง (“ผูซ้ือ”) ซ่ึงประกอบธุรกิจรับซ้ือลูกหนี้ โดยไดขายลูกหนี้กลุมหนึ่งเปนจํานวนเงิน 208.35 ลานบาท ใหกับ
บริษัทดังกลาวในราคา 187.51 ลานบาท โดยจายชําระในวันทําสัญญาจํานวน 50.51 ลานบาท จํานวนที่เหลือแบงชําระเปนรายเดือน
รวม 7 งวด งวดละ 20 ลานบาท และงวดสุดทายจํานวน 17 ลานบาท ซ่ึงจะครบกําหนดในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยผูซ้ือไมมี
สิทธิเรียกรองเงินที่ไดจายใหแกผูขายแลวไมวากรณีใดก็ตาม 

 
13 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ 177,388,894 206,965,315 25,309,138 54,533,032 
ลูกหนี้อื่น 35,415,228 27,370,369 4,324,725 25,588,755 
คาใชจายจายลวงหนา 43,035,329 32,373,698 12,670,061 12,987,768 
ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย 25,588,496 104,448 49,211 86,120 
อื่น ๆ 105,195,407 28,079,667 68,045,828 11,130,912 

 386,623,354 294,893,497 110,398,963 104,326,587 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
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14 เงินลงทุนในบรษิทัยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา 
 

ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบรษิัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี ้
 

เงินลงทุนในบรษิทัยอย 

  หนวย : บาท 

  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

เงินลงทุนในบริษทัยอย   1,878,640,243 1,680,680,317 
หัก  คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน   (18,000,000) (18,100,000) 

เงินลงทุนในบริษทัยอย - สุทธิ   1,860,640,243 1,662,580,317 
 

  หนวย : บาท 

  งบการเงิน 

  เฉพาะบริษทั 
   

ราคาสุทธิตามบัญชีตนป  1,662,580,317 
ซ้ือเงินลงทุน  490,136,265 
เพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนสถานะของบริษัทรวมเปนบริษัทยอย  270,333,010 

จําหนายเงินลงทุน  (562,409,349) 

ราคาสุทธิตามบัญชีปลายป  1,860,640,243 

 
การซ้ือและขายเงินลงทุน 
 
บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด 
 
ในระหวางป พ.ศ. 2552 บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเมนท จํากัด (มหาชน) (“EGV”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดซ้ือหุนสามัญ
ของบริษัท อีจีวี ไฟวสตาร (“EGVF”) จากผูถือหุนสวนนอยรายหนึ่งจํานวน 400,000 หุน คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของ EGVF ในราคาหุนละ 12.50 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท จากการซ้ือหุนสามัญเพิ่มเติมคร้ังนี้ ทําใหสัดสวน 
การถือหุนของบริษัทเปนรอยละ 99.99 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของ EGVF ที่บริษัทซ้ือ ณ วันที่ซ้ือหุนจาก 
ผูถือหุนสวนนอยคร้ังนี้มีจํานวน 5.02 ลานบาท บริษัทมีคาความนิยมติดลบที่เกิดจากการซ้ือคร้ังนี้จํานวน 0.02 ลานบาท  
ซ่ึงบันทึกภายใต “รายไดอื่น” ในงบกําไรขาดทุนรวม 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
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14 เงินลงทุนในบรษิทัยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบรษิัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ) 
 
เงินลงทุนในบรษิทัยอย (ตอ) 
 
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 บริษัทไดตกลงทํารายการขายเงินลงทุนทั้งหมดในหุนสามัญของบริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด 
(“MVD”) (เดิมชื่อ บริษัท แปซิฟคมารเก็ตต้ิง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด) จํานวน 19,999,995 หุน ใหกับบริษัท เอ็ม 
พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“MPIC”) ในราคาหุนละ 19.60 บาท เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 392 ลานบาท บริษัท
มีกําไรจากการขายเงินลงทุนในหุนสามัญของ MVD จํานวน 123.10 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะบริษัท (วิธีราคาทุน) 
นอกจากนี้บริษัทไดตกลงซ้ือหุนสามัญที่ออกใหมของ MPIC จํานวน 275,883,475 หุน ในราคาหุนละ 1.40 บาท เปนจํานวนเงิน
ทั้งส้ิน 386.24 ลานบาท ซ่ึงชําระโดยการแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญของ MVD ที่มูลคายุติธรรม จํานวน 392 ลานบาท และ 
รับชําระเปนเงินสดเพิ่มจํานวน 5.76 ลานบาท ภายหลังจากการลงทุน บริษัทมีสัดสวนการถือหุนใน MPIC จากรอยละ 40.81 
เปนรอยละ 65.93 กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนใน MVD จํานวน 89.57 ลานบาทจะรับรูในงบกําไรขาดทุนรวมในงวดปจจุบัน
เพียงเทากับสัดสวนของหุน MPIC ที่ถือโดยบุคคลภายนอก โดยกําไรที่เปนสัดสวนของบริษัทถูกตัดรายการกับคาความนิยม
ที่เกิดข้ึนในการซ้ือเงินลงทุนใน MPIC 
 
รายละเอียดของการแลกเปลี่ยนหุนมีดังนี้ 

 หนวย : พันบาท 
   

ราคาที่ตกลงซ้ือขายโดยการออกหุนสามัญเพื่อแลกเปลี่ยน 386,237  

เงินสดรับเพิ่มจากการขายเงินลงทุน 5,763 392,000 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัท MVD  (129,087) 

กําไรจากการขายเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  262,913 
สัดสวนที่ถือโดยบุคคลภายนอก  รอยละ 34.07 

กําไรจากการขายเงินลงทุนที่รับรูในงบการเงินรวม  89,574 

 
มูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ที่ไดรับ ณ วันที่ 
รับโอนมีดังนี้ 

  หนวย : พันบาท 
   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  510 
สินทรัพยหมุนเวียน  196,926 
สินทรัพยไมหมุนเวียน  377,296 
หนี้สินหมุนเวียน  (363,953) 

หนี้สินไมหมุนเวียน  (5,885) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ  204,894 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
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14 เงินลงทุนในบรษิทัยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบรษิัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ) 

 
เงินลงทุนในบรษิทัยอย (ตอ) 

 
การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 

 
เม่ือวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“EGV”)  
ซ่ึงเปนบริษัทยอยในสัดสวนรอยละ 39.61 ใหแกบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด 
บริษัทรัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด และบริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด ซ่ึงบริษัทดังกลาวทั้งหมดเปนบริษัทยอยของบริษัท และ
รับรูกําไรจากการขายเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทจํานวน 176 ลานบาท 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 หนวย : บาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษทั 
   

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552   
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 1,506,765,502 1,687,896,576 
ซ้ือเงินลงทุนเพิ่ม 148,390,890 148,390,890 
ลดลงจากการเปลีย่นสถานะของบริษัทรวมเปนบริษทัยอย (92,533,267) (270,333,010) 
จําหนายเงินลงทนุ (32,755,870) (115,027,354) 
ลดลงจากการเปลีย่นสถานะของบริษัทรวมเปนเงินลงทุนเผื่อขาย (34,983,440) (122,849,814) 
เงินปนผลรับ (73,600,300) - 

สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 50,663,130 - 

ราคาตามบัญชปีลายป - สุทธิ 1,471,946,645 1,328,077,288 

 
กลุมบริษัทมีกําไรในรายการระหวางกันที่เกิดจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล จะรับรูในงบกําไรขาดทุนดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชาอาคารที่จําหนายไปในป 
พ.ศ. 2550 ในระหวางป พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทรับรูกําไรในรายการระหวางกันดังกลาวเปนรายไดจํานวน 11.17 ลานบาท 
(พ.ศ. 2551 : 13.90 ลานบาท) 
 
ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เงินลงทุนในบริษัทรวมรวมคาความนิยมสุทธิที่มีมูลคาตามบัญชีจํานวน 
44.12 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 390 ลานบาท) 
 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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14 เงินลงทุนในบรษิทัยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ) 
 

การลงทุนเพ่ิมในบริษัทรวม 
 

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“SF”) 
 

เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 บริษัทไดลงทุนเพิ่มในหุนเพิ่มทุนของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 124 ลานหุน ในราคาหุนละ 1.20 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 148.4 ลานบาท การซ้ือหุนสามัญเพิ่มเติมคร้ังนี้เพื่อรักษา
ระดับสัดสวนการถือหุนในอัตรารอยละ 24.10 ใหคงเดิม 
 

การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรยีนซ จํากัด (มหาชน) (“CAWOW”) 
 

ในระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 บริษัทไดขายเงินลงทุนใน CAWOW จนกระทั่งเหลือรอยละ 19 ในหุนที่ออกของ
บริษัทดังกลาว บริษัทรับรูขาดทุนจากการขายเงินลงทุนจํานวน 75.41 ลานบาทและรับรูขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 
87.51 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท และรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุนจํานวน 6.86 ลานบาท ในงบกําไร
ขาดทุนรวม 
 

ภายหลังจากการขายเงินลงทุนเม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 บริษัทถือวาไมมีการควบคุมและไมมีอิทธิพลอยางมี
สาระสําคัญในการดําเนินงานของ CAWOW ดังนั้นจึงไมถือวา CAWOW เปนบริษัทรวม บริษัทจึงจัดประเภทเงินลงทุน 
ใน CAWOW เปนเงินลงทุนเผื่อขาย (หมายเหตุ 9) และบันทึกขาดทุนที่ยังไมเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม
ในสวนของผูถือหุน 
 

สวนไดเสียในกิจการรวมคา 

 หนวย : บาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษทั 
   

ราคาตามบัญชีตนป 29,507,045 35,407,445 
เงินลงทุนในกิจการรวมคา 10,112,330 10,112,330 

สวนแบงกําไร 6,528,660 - 

ราคาตามบัญชปีลายป 46,148,035 45,519,775 
 

บริษัท พีวีอาร บลูโอ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (“PVR bluO”) 
 

เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 บริษัทไดชําระคาหุนใน PVR bluO เพิ่มเติมเปนจํานวน 1,225,000 หุน ในราคาหุนละ 10 รูป 
หรือเทากับ 8.25 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 10.12 ลานบาท 
 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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14 เงินลงทุนในบรษิทัยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี้ 

 

  ลักษณะ สัดสวนของการถือหุน 

 ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

บริษัทยอย     
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรต้ี จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคาร ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด ใหบริการดานสาธารณูปโภค ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด ใหบริการดานสาธารณูปโภค ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคาร ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด ใหบริการดานโบวลิ่งและ 

   คาราโอเกะ และการบันเทงิ 
ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 

บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด ใหบริการโฆษณาและบริการ ถือหุนโดยตรง 99.93 99.93 
    ใหคําปรึกษาธุรกิจ    
บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.93 99.93 
บริษัท อุดร ไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท สยามซีนีเพล็กซ จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 99.99 
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
   (“EGV”) 

ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 
ถือหุนทางออม 

60.36 
39.61 

99.97 
- 

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
   (มหาชน) (“MPIC”) 

สื่อสิ่งพิมพและโฆษณาและ 
   จัดจําหนายลิขสทิธิ์ภาพยนตร 

ถือหุนโดยตรง 65.93 40.81 

     

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

   และการโฆษณารวมทั้ง 
   ใหบริการเชาพืน้ที่ 

ถือหุนทางออม 99.96 99.96 

บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร 
   และการโฆษณา 

ถือหุนทางออม 99.96 89.97 

บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด หยุดดําเนินกิจการ ถือหุนทางออม 59.98 59.98 

 
 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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14 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ) 

 
  ลักษณะ สัดสวนของการถือหุน 

 ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
    

บริษัทยอยภายใต MPIC     
บริษัท ทีวี ฟอรัม จํากัด สื่อและโฆษณาทางโทรทัศน ถือหุนทางออม 65.92 40.81 
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด จัดจําหนายลิขสิทธ์ิภาพยนตร

เพื่อฉายในโรงภาพยนตร เพือ่
จัดทําวีซีดีและดีวีดี และเพื่อ
ถายทอดทางโทรทัศน 

ถือหุนทางออม 65.92 40.81 

บริษัท เอ็มวีดี จํากัด (“MVD”) (เดิมช่ือ “บริษัท    
   แปซิฟค มารเก็ตต้ิง แอนดเอ็นเตอรเทนเมนท  
   กรุป จํากัด” (“PMEG”)) 

จําหนายแผน วีซีดี ดีวีดี และ
ลิขสิทธิภ์าพยนตร 

ถือหุนทางออม 
ถือหุนโดยตรง 

65.92 
- 

- 
96.99 

    

บริษัทยอยภายใต MVD     
บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด จําหนายเทป ซีดี วีดโีอเทป  

   วีซีดีและดีวีด ี
ถือหุนทางออม 65.53 96.41 

บริษัท เอ็ม เทอรต้ีไนน จํากัด ผลิตภาพยนตร ถือหุนทางออม 65.92 - 
   

บริษัทรวม     
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท  
   จํากัด (มหาชน) (“SF”) 

ใหเชาพื้นที่ในอาคารและ  
   ใหบริการดานสาธารณูปโภค 

ถือหุนโดยตรง 24.10 24.10 

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคารและ 
   ใหบริการดานสาธารณูปโภค 

ถือหุนโดยตรง
ถือหุนทางออม 

50.00 
12.05 

50.00 
12.05 

  ผาน SF   
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
   เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
 

ใหเชาพื้นที่และใหบริการ 
   ดานสาธารณูปโภค 

ถือหุนโดยตรง 33.00 33.00 

     
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด เปนตัวแทนจัดจําหนายต๋ัว 

   บัตรเขาชมการแสดง 
ถือหุนโดยตรง 40.00 40.00 

   

กิจการรวมคา     
บริษัท พีวีอาร บลูโอ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ใหบริการโบวลิ่งและ 

   คาราโอเกะและการบันเทิง 
ถือหุนโดยตรง 49.00 49.00 

 
บริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมดเปนบริษัทที่จัดต้ังข้ึนในประเทศไทย ยกเวนกิจการรวมคาซ่ึงจัดต้ังข้ึนในประเทศอินเดีย 

เงินลงทุนทั้งหมดเปนการลงทุนในหุนสามัญและหนวยลงทุนในกรณีของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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14 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

 กลุมบริษทัมีสวนแบงในผลการดาํเนินงาน สินทรัพยและหนี้สินของบริษัทรวม ดังตอไปนี้ 
 

 สินทรัพย หนี้สิน รายได กําไร(ขาดทุน) สัดสวนของการถือหุน 

 บาท บาท บาท บาท รอยละ 

สําหรบัปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552      
บริษทัรวม      
บริษทั สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากดั (มหาชน) 2,073,637,431 1,359,655,001 377,094,103 43,830,442 24.10 
บริษทั รัชโยธิน อเวนวิ จํากดั 562,807,978 394,603,630 69,974,613 1,123,877 50.00 
   ถือหุนทางออมผาน SF 12.05 
กองทนุรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 908,339,943 16,706,351 106,534,833 78,733,371 33.00 
บริษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากดั 58,665,546 43,312,371 35,344,923 5,177,482 40.00 
      

สําหรบัปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551      
บริษทัรวม      
บริษทั แคลฟิอรเนยี วาว เอก็ซพีเรียนซ จํากดั (มหาชน) 697,874,209 548,204,855 648,200,119 (42,413,669) 36.79 
บริษทั สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากดั (มหาชน) 1,526,752,396 1,068,177,500 360,684,760 79,787,906 24.10 
      

บริษทั รัชโยธิน อเวนวิ จํากดั 569,085,753 421,876,742 174,229,923 107,084,693 50.00 
   ถือหุนทางออมผาน SF 12.05 
กองทนุรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 911,389,761 17,722,717 98,807,135 76,643,747 33.00 
บริษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากดั 30,405,932 16,230,240 33,236,800 6,078,804 40.00 
บริษทั เอม็ พิคเจอรส เอน็เตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 246,554,037 161,222,245 113,583,049 (108,166,906) 40.81 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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14 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ค) สํารองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัทยอย 

 
บริษัทยอยของบริษัท คือ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ไดคํ้าประกันเงินกูยืมของบริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท 
จํากัด จํานวน 21.60 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 43.4 ลานบาท) และบริษัท เอ็มวีดี จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท แปซิฟค มารเก็ตต้ิง 
แอนดเอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด) ไดใหเงินกูยืมแกบริษัทยอยทางออมคือ บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด จํานวน  
60.1 ลานบาท (พ.ศ. 2551 :  60.4 ลานบาท) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด (“EXER”) มีผลขาดทุนเกินทุน จํานวน 115.03 ลานบาท 
(พ.ศ. 2551: 117.5 ลานบาท บริษัทจึงรับรูหนี้สินที่เกิดข้ึนจากการลงทุน EXER ตามสัดสวนที่บริษัทตองรับผิดชอบจากการ
คํ้าประกันและความเสียหายที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากเงินใหกูยืมดังกลาว ในระหวางปผูบริหารไดมีการสอบทานประมาณการ
หนี้สินดังกลาวและไดมีการปรับปรุงหนี้สินสวนที่สํารองไวเดิม 
 
การเปล่ียนแปลงของสํารองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัทดังกลาวสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
มีดังนี้ : 

 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
   

ยอดคงเหลือตนป 124,713,325 60,737,656 
สํารองเพิ่ม 4,802,727 63,975,669 
ขายบริษัทยอย (58,658,631) - 

กลับรายการสํารองหนี้สิน (21,600,000) - 

ยอดคงเหลือปลายป  49,257,421 124,713,325 

 
 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 

 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม 
     เครื่องมอื อุปกรณ     
  อาคารและ โรงภาพยนตร ระบบ และเครื่องตกแตง อุปกรณ  สินทรัพย  
 ที่ดิน สวนปรับปรุง และสวนปรับปรุง สาธารณปูโภค ที่ใชดําเนินงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหวางกอสราง รวม 
          

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551          
ราคาทุน 208,316,998 418,866,647 2,881,323,577 626,369,927 3,256,601,220 270,870,453 37,478,048 246,217,309 7,946,044,179 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (138,658,538) (908,796,869) (331,074,249) (1,609,792,290) (180,997,237) (16,776,083) - (3,186,095,266) 

 คาเผื่อการดอยคา - - - (784,866) - - - - (784,866) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 208,316,998 280,208,109 1,972,526,708 294,510,812 1,646,808,930 89,873,216 20,701,965 246,217,309 4,759,164,047 
          
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551          
ราคาตามบัญชีตนป - 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 
ซื้อสินทรัพย - 52,092,206 104,182,448 77,890,815 229,533,120 24,926,145 6,474,159 367,825,831 862,924,724 
โอนสินทรัพย - 163,977,428 67,959,846 31,748,369 57,686,175 90,369 - (321,462,187) - 
จัดประเภทสินทรัพย - - (14,564,020) - 4,758,300 9,805,720 - - - 
การขายเงินลงทุนในบริษัทยอย  - - -  (1,249,010) (3,038,326) (2,447,108) - (6,734,444) 
จําหนายสินทรัพย - สุทธ ิ - (15,525) (363,572) (6,498,031) (6,840,194) (87,087) (1,349,871) - (15,154,280) 
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ - (39,782,256) (36,864,629) (121,531) (4,145,469) (6,425) - - (80,920,310) 
คาเสื่อมราคา - (23,873,778) (179,442,669) (38,251,189) (300,041,626) (33,431,932) (5,282,442) - (580,323,636) 
การดอยคาของสินทรัพย - - - - (6,108,258) (170,821) - - (6,279,079) 
ราคาตามบัญชีปลายป - 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 วันที่ 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 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (160,626,208) (1,070,450,704) (352,390,824) (1,810,862,649) (212,067,499) (15,041,501) - (3,621,439,385) 

 คาเผื่อการดอยคา - - - - (6,108,258) (170,821) - - (6,279,079) 
ราคาตามบัญชี - 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 เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ) 

 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม 
     เครื่องมอื อุปกรณ     
  อาคารและ โรงภาพยนตร ระบบ และเครื่องตกแตง อุปกรณ  สินทรัพย  
 ที่ดิน สวนปรับปรุง และสวนปรับปรุง สาธารณปูโภค ที่ใชดําเนินงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหวางกอสราง รวม 
          

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552          
ราคาตามบัญชีตนป - 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 

ซื้อสินทรัพย - 18,358,143 68,939,788 52,952,427 183,053,261 17,905,649 3,738,377 1,172,108,474 1,517,056,119 

เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะของ          

   บริษัทรวมเปนบริษัทยอย  - 5,699,529 - - 5,716,143 1,403,076 - - 12,818,748 

โอนสินทรัพย - 750,762,922 178,736,451 227,301,399 132,361,005 (105,392) - (1,289,056,385) - 

การโอนสินทรัพยถาวรเปนสินคาคงเหลือ - - - - - - - (63,196,982) (63,196,982) 

จัดประเภทสินทรัพย - - - - (25,701) - 25,701 - - 

จําหนายสินทรัพย - สุทธ ิ - - - (873,055) (1,613,311) (40,764) (2,361,448) - (4,888,578) 

ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ - - (90,407) (1,094,650) (28,995,241) (238,671) - (1,489,350) (31,908,319) 

คาเสื่อมราคา - (39,477,519) (191,942,414) (43,338,239) (314,966,689) (34,916,490) (5,667,062) - (630,308,413) 

การดอยคาของสินทรัพย - - (21,000,000) - (1,998,288) - - - (22,998,288) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 208,316,998 1,167,949,259 1,948,077,530 594,227,127 1,593,933,147 71,968,267 13,832,271 110,946,710 5,709,251,309 
          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552          

ราคาทุน 208,316,998 1,371,318,457 3,231,470,649 989,512,220 3,734,785,431 322,277,471 29,691,391 110,946,710 9,998,319,327 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (203,369,198) (1,262,393,119) (395,285,093) (2,132,745,738) (250,138,383) (15,859,120) - (4,259,790,651) 

 คาเผื่อการดอยคา - - (21,000,000) - (8,106,546) (170,821) - - (29,277,367) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 208,316,998 1,167,949,259 1,948,077,530 594,227,127 1,593,933,147 71,968,267 13,832,271 110,946,710 5,709,251,309 
 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ) 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ ซ่ึงหักคาเส่ือมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานอยูมีจํานวน 
1,512.31 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 1,163.37 ลานบาท) 
 
การซ้ือสินทรัพยในระหวางป พ.ศ. 2552 รวมการไดมาซ่ึงสินทรัพยจากสัญญาเชาการเงิน จํานวน 2.17 ลานบาท (พ.ศ. 2551 :  
27.28 ลานบาท) 
 
บริษัทนําสินทรัพยที่มีมูลคาตามบัญชีจํานวน 556.31 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 572.14 ลานบาท) ไปใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน (หมายเหตุ 20) 
 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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15 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ - สุทธิ (ตอ) 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  อาคาร  เครื่องมือ อุปกรณ     
  โรงภาพยนตร ระบบ และเครื่องตกแตง อุปกรณ  สินทรัพย  

 ที่ดิน และสวนปรับปรุง สาธารณูปโภค ที่ใชดําเนินงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหวางกอสราง รวม 
         

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551         
ราคาทุน 173,406,998 1,245,392,828 122,972,020 1,040,633,463 106,586,350 19,929,500 56,816,520 2,765,737,679 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (396,408,993) (36,555,124) (501,464,409) (47,453,970) (8,787,272) - (990,669,768) 

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

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551         
ราคาตามบัญชีตนป - 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 
ซื้อสินทรัพย - 153,114,184 68,665,133 145,820,663 17,332,788 6,474,159 185,176,789 576,583,716 
โอนสินทรัพย - 103,208,292 30,467,424 53,551,654 - - (187,227,370) - 
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ - (36,493,096) (121,531) (4,137,295) - - - (40,751,922) 
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ - (15,102) (6,340,138) (8,177,700) (190,339) (1,349,870) (8,847,376) (24,920,525) 

คาเสื่อมราคา - (86,926,139) (12,348,140) (118,547,989) (18,912,272) (3,068,931) - (239,803,471) 

ราคาตามบัญชีปลายป - 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 วันที่ 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 3,184,366,859 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (452,412,943) (32,014,102) (580,647,721) (66,058,311) (7,058,073) - (1,138,191,150) 

ราคาตามบัญชี - 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 เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

44 

 

15 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ - สุทธิ (ตอ) 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  อาคาร  เครื่องมือ อุปกรณ     
  โรงภาพยนตร ระบบ และเครื่องตกแตง อุปกรณ  สินทรัพย  

 ที่ดิน และสวนปรับปรุง สาธารณูปโภค ที่ใชดําเนินงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหวางกอสราง รวม 
         

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552         
ราคาตามบัญชีตนป - 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 
ซื้อสินทรัพย - 61,441,227 26,862,846 100,774,452 11,209,707 37,600 256,872,988 457,198,820 
โอนสินทรัพย - 175,457,288 55,821,518 70,410,768 98,100 - (301,787,674) - 
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ - - - (4,968,472) - - - (4,968,472) 
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ - - (868,839) (699,066) (33) - - (1,567,938) 

คาเสื่อมราคา - (95,601,714) (16,055,217) (131,283,267) (22,364,282) (3,784,004) - (269,088,484) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 173,406,998 1,123,168,775 232,499,952 641,912,802 46,306,049 9,451,182 1,003,877 2,227,749,635 

         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552         
ราคาทุน 173,406,998 1,671,183,432 280,488,110 1,351,769,103 134,094,630 20,293,259 1,003,877 3,632,239,409 

หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (548,014,657) (47,988,158) (709,856,301) (87,788,581) (10,842,077) - (1,404,489,774) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 173,406,998 1,123,168,775 232,499,952 641,912,802 46,306,049 9,451,182 1,003,877 2,227,749,635 
 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ) 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ ซ่ึงหักคาเส่ือมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานอยูมีจํานวน  
304.91 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 291.62 ลานบาท) 
 
การซ้ือสินทรัพยในระหวางป พ.ศ. 2552 ไมมีการไดมาซ่ึงสินทรัพยจากสัญญาเชาการเงิน (พ.ศ. 2551 : 27.28 ลานบาท) 
 
มูลคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพยจํานวน 350.54 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : จํานวน 366.37 ลานบาท) นําไปเปนหลักประกันเงินกูยืม
จากธนาคาร (หมายเหตุ 20) 
 
สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินที่กลุมบริษัทและบริษัทเปนผูเชาซ่ึงรวมแสดงในรายการขางตนประกอบดวยพื้นที่อาคาร รถยนต
และอุปกรณคอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

ราคาทุนของสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน 23,844,092 66,263,943 22,221,571 58,675,531 

หัก  คาเส่ือมราคาสะสม (3,127,997) (16,395,811) (2,252,667) (12,591,518) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 20,716,095 49,868,132 19,968,904 46,084,013 

 
 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

46 

 
16 คาความนิยม - สุทธิ 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม 
  

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551  
ราคาทุน 156,605,798 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (74,831,343) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 81,774,455 

  

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 81,774,455 
ซ้ือสินทรัพย/ลงทุนเพิ่ม 2,257,537 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 84,031,992 

  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  
ราคาทุน 158,863,335 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (74,831,343) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 84,031,992 

  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 84,031,992 
ซ้ือสินทรัพย/ลงทุนเพิ่ม 92,034,438 
เพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนสถานะของบริษัทรวมเปนบริษัทยอย (หมายเหตุ 14) 167,358,208 

การขายเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 14) (5,016,377) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 338,408,261 

  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  

ราคาทุน 413,239,604 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (74,831,343) 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 338,408,261 

 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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17 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ  

 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 ลิขสิทธ์ิ โปรแกรม  
 ภาพยนตร คอมพิวเตอร รวม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551    
ราคาทุน 815,513,625 983,128 816,496,753 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (496,004,392) (726,317) (496,730,709) 
 คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (9,438,010) - (9,438,010) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 310,071,223 256,811 310,328,034 

    
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551    
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 310,071,223 256,811 310,328,034 
ซ้ือสินทรัพย/ลงทุนเพิ่ม 319,489,715 2,012,511 321,502,226 
การขายเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 14) (144,149,496) - (144,149,496) 
คาตัดจําหนาย (351,152,239) (257,430) (351,409,669) 
การดอยคาของสินทรัพย (2,486,878) - (2,486,878) 
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 131,772,325 2,011,892 133,784,217 

    
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551    

ราคาทุน 990,853,844 2,995,639 993,849,483 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (847,156,631) (983,747) (848,140,378) 
 คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (11,924,888) - (11,924,888) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 131,772,325 2,011,892 133,784,217 

    
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552    
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 131,772,325 2,011,892 133,784,217 
ซ้ือสินทรัพย 649,050,161 12,053,296 661,103,457 
เพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนสถานะของบริษัทรวมเปนบริษัทยอย     
   (หมายเหตุ 14) 195,994,837 1,789,170 197,784,007 
คาตัดจําหนาย (471,134,930) (613,951) (471,748,881) 
ตัดจําหนายสินทรัพย (3,671,268) - (3,671,268) 
การดอยคาของสินทรัพย (16,558,707) - (16,558,707) 
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 485,452,418 15,240,407 500,692,825 

    
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552    

ราคาทุน 1,747,312,792 16,838,105 1,764,150,897 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (1,241,809,161) (1,597,698) (1,243,406,859) 
 คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (20,051,213) - (20,051,213) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 485,452,418 15,240,407 500,692,825 
 

บริษัทไดจัดประเภทใหมในเร่ืองคาใชจายในการไดมาซ่ึงสิทธิการเชาไปเปนคาเชาจายลวงหนาตามที่อธิบายไวในหมายเหตุขอ 2 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนในงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางติดต้ังเปนจํานวนเงิน 11,803,297 บาท ซ่ึงคาดวา
จะติดต้ังเสร็จภายในป พ.ศ. 2553 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 
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18 คาเชาจายลวงหนา 

 หนวย : บาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษทั 
   

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551   
ราคาทุน 746,858,266 205,907,878 

หัก คาตัดจําหนายสะสม (80,968,951) (14,653,048) 

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

   
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 665,889,315 191,254,830 
คาเชาจายลวงหนา 47,670,000 32,670,000 
คาตัดจําหนาย (32,944,723) (8,975,074) 
การดอยคาของสินทรัพย (178,985) - 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 680,435,607 214,949,756 

   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ราคาทุน 794,528,266 238,577,878 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (113,913,674) (23,628,122) 

 คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (178,985) - 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 680,435,607 214,949,756 

   
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552   
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 680,435,607 214,949,756 
คาเชาจายลวงหนา 16,058,267 1,310,500 

คาตัดจําหนาย (35,037,890) (9,494,349) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 661,455,984 206,765,907 

   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552   
ราคาทุน 810,586,533 239,888,378 
หัก คาตัดจําหนายสะสม (148,951,564) (33,122,471) 

 คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (178,985) - 

ราคาตามบัญชี - สุทธิ 661,455,984 206,765,907 

 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

49 

 
18 คาเชาจายลวงหนา (ตอ) 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

สวนที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป 36,816,575 33,372,285 9,472,507 9,472,507 

สวนที่เกินกวาหนึ่งป 624,639,409 647,063,322 197,293,400 205,477,249 

รวมคาเชาจายลวงหนา 661,455,984 680,435,607 206,765,907 214,949,756 

 
กลุมบริษัทไดนําสิทธิการเชาที่มีมูลคาตามบัญชีจํานวน 2,964.77 ลานบาท (พ.ศ 2551 : 191.59 ลานบาท) ไปใชเปนหลักประกัน 
เงินกูยืมจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 20) 

 
19 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

เงินมัดจํา 89,360,314 115,651,756 39,937,514 38,880,153 

อื่น ๆ 8,311,406 2,518,108 7,214,864 701,811 

 97,671,720 118,169,864 47,152,378 39,581,964 

 
20 เงินกูยืมและหุนกู 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

สวนที่หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 56,800,410 42,068,558 - 7,632,838 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 1,693,011,012 795,400,000 1,217,486,012 610,000,000 

รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม     

   ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 1,749,811,422 837,468,558 1,217,486,012 617,632,838 
     

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 
   ของเงินกูยืมระยะยาว 

    

   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 752,096 7,104,074 395,191 5,708,078 

   -  เงินกูยืมจากธนาคาร 317,375,257 417,000,000 300,000,000 378,000,000 

รวมเงินกูยืมสวนที่ถึงกําหนดชําระ     

   ภายในหนึ่งป 318,127,353 424,104,074 300,395,191 383,708,078 
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20 เงินกูยืมและหุนกู (ตอ) 
 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

สวนที่ไมหมุนเวียน     
   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 22,047,375 20,670,495 19,959,972 20,355,163 

   -  เงินกูยืมจากธนาคาร 150,000,000 991,000,000 150,000,000 991,000,000 

รวมเงินกูยืมไมหมุนเวียน 172,047,375 1,011,670,495 169,959,972 1,011,355,163 
     

   -  หุนกู 1,500,000,000 - 1,500,000,000 - 
     

รวมเงินกูยืมและหุนกู 3,739,986,150 2,273,243,127 3,187,841,175 2,012,696,079 

 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมของกลุมบริษัทและบริษัท มีดังตอไปนี้ 
 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

ยอดรวมเงินกูยืมรวม     
- ณ อัตราคงที่ 3,215,810,483 737,774,570 2,737,841,175 636,063,241 

- ณ อัตราลอยตัว 524,175,667 1,535,468,557 450,000,000 1,376,632,838 

 3,739,986,150 2,273,243,127 3,187,841,175 2,012,696,079 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร (ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน) สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

ยอดคงเหลือตนป 1,408,000,000 986,438,142 1,369,000,000 937,000,000 
กูยืมเพิ่ม 2,975,257 700,000,000 - 700,000,000 
การลดหนี้ - (7,438,142) - - 

จายคืนเงินกู (943,600,000) (271,000,000) (919,000,000) (268,000,000) 

ยอดคงเหลือปลายป 467,375,257 1,408,000,000 450,000,000 1,369,000,000 
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20 เงินกูยืมและหุนกู (ตอ) 

 

ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร มีดังตอไปนี้ 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

ครบกําหนดภายใน 1 ป 317,375,257 417,000,000 300,000,000 378,000,000 
ครบกําหนดระหวาง 1 ป ถึง 2 ป 150,000,000 448,000,000 150,000,000 448,000,000 

ครบกําหนดระหวาง 2 ป ถึง 5 ป - 543,000,000 - 543,000,000 

 467,375,257 1,408,000,000 450,000,000 1,369,000,000 
 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเปนตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินที่อยูในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ  
2.40 ถึงรอยละ 7.50 ตอป (พ.ศ. 2551 : รอยละ 3.75 ถึง 7.50 ตอป) 
 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ถึง 6.50 ตอป (พ.ศ. 2551 : รอยละ 5.38 ถึง 7.12 ตอป) เงินกูยืมดังกลาว 
มีอาคารและสิทธิการเชาเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน (หมายเหตุ 15 และหมายเหตุ 18) หลักประกันของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
คือการที่บริษัทจะตองมอบคืนสิทธิในสินทรัพยตามสัญญาเชาแกผูใหเชาในกรณีที่กลุมบริษัทผิดสัญญา 
 

หุนกู 
 หนวย : บาท 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษทั 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552   
ยอดคงเหลือตนป - - 
การออกหุนกู 1,500,000,000 1,500,000,000 

ยอดคงเหลือปลายป 1,500,000,000 1,500,000,000 
 

เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริษัทไดออกหุนกูในสกุลเงินบาทประเภทจายคืนเงินตนเม่ือครบกําหนด (Straight Bond) ไมมี
หลักประกันและไมดอยสิทธิที่มูลคาตราไว 1,000 บาทตอหนวย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

  หุนกู อัตราดอกเบี้ยคงที่ 
อายุหุนกู วันครบกําหนด ลานบาท รอยละตอป 

    

3 ป วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 1,500 4.80 
 

ดอกเบี้ยมีกําหนดการจายทุก 3 เดือน บริษัทตองดํารงไวซ่ึงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในอัตราสวนที่กําหนดไวใน
หนังสือชี้ชวน 
 

วงเงินกูยืม 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินซ่ึงยังมิไดใชเปนจํานวน  
1,109.10 ลานบาท และจํานวน 929.42 ลานบาท ตามลําดับ วงเงินสินเชื่อสวนใหญมีไวใชสําหรับการสรางโรงภาพยนตรและเปน
เงินทุนหมุนเวียน (พ.ศ. 2551 : 1,018.18 ลานบาท และจํานวน 866.79 ลานบาท ตามลําดับ) 
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21 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

เจาหนี้อื่น 495,070,574 310,212,961 200,874,138 100,464,593 
ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ 83,110,813 130,533,042 34,888,678 48,086,741 
คาใชจายคางจาย 235,039,787 127,902,767 72,402,360 63,352,941 
รายไดคาเชาและบริการรับลวงหนา 51,852,853 82,699,370 2,705,980 48,885,874 
เงินมัดจําและเงินรับลวงหนา 14,444,272 9,330,807 545,983 3,690,139 
อื่น ๆ 95,569,026 28,709,817 40,403,971 8,154,659 

 975,087,325 689,388,764 351,821,110 272,634,947 
 

22 หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

เงินมัดจํารับจากลูกคา 211,421,573 185,412,875 21,072,737 20,630,890 
รายไดคาเชาและบริการรับลวงหนา 271,263,394 289,648,789 - - 

 482,684,967 475,061,664 21,072,737 20,630,890 
 

23 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

  ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 

 จํานวนหุน จํานวน  สวนเกิน 
 จดทะเบียน หุนสามัญ หุนสามัญ มูลคาหุน 

 หุน หุน บาท บาท 
     

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 906,000,000 879,932,619 879,932,619 3,816,018,391 

การออกหุน - 1,964,600 1,964,600 23,655,214 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 906,000,000 881,897,219 881,897,219 3,839,673,605 

การออกหุน - - - - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  906,000,000 881,897,219 881,897,219 3,839,673,605 

 
หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 906,000,000 หุน (พ.ศ. 2551 : 906,000,000 หุน) ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (พ.ศ. 2551 :  
1 บาทตอหุน) หุนสามัญที่ไดออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลวมีจํานวน 881,897,219 หุน (พ.ศ. 2551 : 881,897,219 หุน) หุนที่ออกใหม 
ในระหวางป พ.ศ. 2551 เปนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 24 
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23 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน (ตอ) 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2552 บริษัทไดซ้ือคืนหุนสามัญจํานวน 38.66 ลานหุน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจายเงินเพื่อซ้ือ
คืนหุนเปนจํานวนเงิน 252.37 ลานบาท และไดแสดงเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุน หุนทั้งหมดที่ซ้ือคืนถือไวเพื่อรอการ
จําหนายอีกคร้ังหนึ่งในเวลาตอไป บริษัทไดกันกําไรสะสมไวเปนสํารองเพื่อหุนทุนซ้ือคืนจํานวน 267.92 ลานบาท (พ.ศ. 2551 
:15.55 ลานบาท) ตามที่กําหนดไวในมาตรา 66/1 (2) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซ่ึงกําหนดใหบริษัทตองกัน
กําไรสะสมไวเปนเงินสํารองเทากับจํานวนเงินที่ไดซ้ือหุนคืน 

 
24 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญท่ีจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) 
 
บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (“ESOP”) โดยเปน
ใบสําคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนและไมสามารถโอนใหบุคคลอื่นได ไมมีราคาเสนอขายและมีอายุไมเกิน 4 ป และ 5 ป ตามลําดับ 
นับต้ังแตวันที่ออก 
 
อัตราการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญและราคาการใชสิทธิมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

  จํานวนท่ีออก ราคาการใชสิทธ ิ กําหนดเวลาการใชสิทธิ 

 วันท่ีออก ลานหนวย บาท/หนวย เริ่ม สิ้นสุด 
      

ESOP-W1 14 มิถุนายน พ.ศ. 2546 19.5 11.649 30 กันยายน พ.ศ. 2546 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
ESOP-W2 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 3.5 14.448 30 กันยายน 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 

 
ราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้ 

 
   อัตราการใชสิทธิ ราคาการใชสิทธิ 
   หนวย/หุน บาท/หนวย 
     

ESOP-W3   1.020 16.447 
 
ในระหวางป พ.ศ. 2551 ผูถือสิทธิใน ESOP-W1 และ ESOP-W3 ไดใชสิทธิจํานวน 1.30 ลานหนวย และ 0.51 ลานหนวย ตามลําดับ 
โดยบริษัทไดรับชําระเงินคาหุนจากการใชสิทธิจํานวน 25.62 ลานบาท  
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25 สํารองตามกฎหมาย 

 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิหลังจาก 
หักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สํารองตามกฎหมาย 
ไมสามารถจัดสรรได 
 

26 สวนของผูถือหุนสวนนอย 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
   

ยอดคงเหลือตนป (6,506,633) 2,380,776 
จําหนายเงินลงทุน - (25,422,978) 
ซ้ือบริษัทยอย 113,238,888 - 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)สุทธิในบริษัทยอย (6,288,017) 16,935,620 

เงินปนผลจาย - (400,051) 

ยอดคงเหลือปลายป 100,444,238 (6,506,633) 

 
27 รายไดอ่ืน 

 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

รายไดเงินปนผล  - - 145,600,300 411,010,642 
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  21,671,965 4,400,358 32,203 - 
รายไดคาบริหารจัดการ 52,602,845 38,480,163 98,746,182 162,080,163 
รายไดดอกเบี้ยรับ 7,617,159 4,399,286 103,641,573 124,220,381 
รายไดคาเชาและบริการอื่น ๆ 1,081,907 813,655 200,000 482,497 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,081,157 - - - 
รายไดคาภาษีโรงเรือน 22,348,964 18,370,515 2,399,133 2,122,678 
รายไดจากการสนับสนุนการกอสรางโรงภาพยนตร - 13,500,000 - - 
กําไรจากการยกเลิกสัญญาเชา  - 98,441,349 - 98,441,349 
อื่น ๆ 34,623,010 30,887,573 16,214,669 32,804,690 

 141,027,007 209,292,899 366,834,060 831,162,400 
 
เม่ือวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551 บริษัทยอยแหงหนึ่งตกลงยกเลิกการเชาพื้นที่โรงภาพยนตรและโบวลิ่งที่อาคารเซ็นทรัลเวิลด และคืน
พื้นที่ใหแกผูเชา ผูใหเชาตกลงจายเงินชดเชยการยกเลิกการเชาใหกับบริษัทยอยเปนจํานวนเงิน 139 ลานบาท บริษัทยอยตัดจําหนาย
อาคารและอุปกรณที่เกี่ยวของ ซ่ึงมีมูลคาตามบัญชีสุทธิจํานวน 40.6 ลานบาท และรับรูกําไรจากการยกเลิกสัญญาเชาพื้นที่ดังกลาว
จํานวน 98.4 ลานบาทในงบกําไรขาดทุน 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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28 คาใชจายตามลักษณะ 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ 15) 630,308,413 580,323,636 269,088,486 239,803,471 
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน     
    - ลิขสิทธ์ิภาพยนตร (หมายเหตุ 17) 471,748,879 351,152,239 - - 
    - คาเชาจายลวงหนา (หมายเหตุ 18) 35,037,890 32,944,723 9,494,349 8,975,074 
การดอยคาของสินทรัพย 39,556,996 8,945,000 - - 
คาซอมแซมและรายจายบํารุงอาคารและอุปกรณ 56,457,658 56,013,850 22,992,795 23,063,260 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 521,151,279 540,260,473 277,340,470 287,531,946 
ขาดทุนจากการตดัจําหนายอาคารและอุปกรณ 35,579,587 80,920,310 - - 
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 23,936,571 1,196,000 - - 
สินคาคงเหลือ     
   - ตนทนุของสินคาที่รับรูเปนคาใชจาย     
      (รวมอยูใน “ตนทุนสินคาขาย”) 847,064,812 739,789,530 172,700,538 148,212,189 

 
29 ตนทุนทางการเงิน 

 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

ดอกเบี้ยจาย:     
เงินกูยืมจากธนาคาร 128,179,631 86,806,533 104,120,004 76,519,172 
เงินกูยืมจากบริษัทยอย - - 20,207,601 41,982,693 
สัญญาเชาการเงิน 1,931,865 1,428,217 1,827,393 1,295,909 

หุนกู 3,257,242 - 3,257,242 - 

 133,368,738 88,234,750 129,412,240 119,797,774 

 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
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56 

 
30 กําไรตอหุน 

 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนาย
และชําระแลวในระหวางป 
 
สําหรับกําไรตอหุนปรับลดคํานวณจากจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักที่รวมสมมติฐานวาหุนสามัญเทียบเทาปรับลด 
ไดถูกแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด ซ่ึงไดแกใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญตามรายละเอียดในหมายเหตุ 24 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เปนใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญที่จัดสรรใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย (หมายเหตุ 24) ซ่ึงไมมีผลตอการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดเนื่องจากราคาตาม
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูสูงกวาราคาตลาดเฉลี่ยของหุนสามัญของบริษัทในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 
การคํานวณกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด แสดงไดดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 กําไรสุทธิ จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรสุทธิตอหุน 

 บาท หุน บาท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
       

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 333,724,752 626,356,254 852,270,797 881,216,632 0.39 0.71 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด - - - - - - 

กําไรตอหุนปรับลด 333,724,752 626,356,254 852,270,797 881,216,632 0.39 0.71 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 กําไรสุทธิ จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรสุทธิตอหุน 

 บาท หุน บาท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
       

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 538,448,323 830,740,203 852,270,797 881,216,632 0.63 0.94 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด - - - - - - 

กําไรตอหุนปรับลด 538,448,323 830,740,203 852,270,797 881,216,632 0.63 0.94 
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31 เงินปนผลจาย 

 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 
เม่ือวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนจากผลการดําเนินงาน  
ในงวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 จํานวน 0.25 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 215.87 ลานบาท บริษัท 
ไดจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนแลวในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  
 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 
ในที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2551 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานของงวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 จํานวน 0.55 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 484.54 ลานบาท 
โดยจายใหแกผูถือหุนในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
 
ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล
จากผลการดําเนินงานในงวดต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 จํานวน 0.39 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 
343.94 ลานบาท โดยจายใหแกผูถือหุนในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2551 
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32 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 
การกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
  หนวย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
      

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได  420,239,423 901,369,267 570,811,681 1,018,830,228 
รายการปรับปรุง      
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย  15, 16 1,137,095,184 966,568,598 278,582,833 248,778,544 
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 28 23,936,571 481,126 - - 
คาเผ่ือสินคารับคืน   4,843,899 - - - 
คาเผ่ือสินคาลาสมัย 11 2,462,131 6,508,074 - - 
คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย      
   (กลับรายการ)  - - (100,000) - 
คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทรวม 14 - - 87,509,765 - 
ขาดทุนจากการขายลดลูกหนี้ 12 20,834,699 - - - 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว  (3,036,503) (6,691,551) (3,036,503) (6,691,551) 
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายท่ีดิน อาคาร      
   และอุปกรณ และสิทธิการเชา  (750,794) (4,207,087) 508,486 (289,966) 
กําไรจากการยกเลิกสัญญาเชา 27 - (98,441,349) - (98,441,349) 
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอาคารและอุปกรณ  31,908,319 38,387,100 4,968,472 - 
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน  3,671,268 - - - 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย  39,556,995 8,944,942 - - 
สวนแบงกําไรสุทธิของบริษัทรวมและกิจการรวมคา 14 (57,191,790) (114,661,361) - - 
(กําไร)จากการจําหนายเงินลงทุน      
   ในบริษัทยอย และบริษัทรวม 14 (96,439,112) (107,974,456) (299,490,552) (175,998,461) 
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 14 - - 75,406,857 - 
คาเผ่ือหนี้สินจากการรับรูสวนไดเสียในบริษัทยอย      
   (กลับรายการ) 14 - - (75,455,904) 63,975,669 
รายไดเงินปนผลรับ 27 - - (145,600,300) (411,010,642) 
การยกหนี้เงินกูให  - (7,438,142) - - 
ตนทุนทางการเงิน  133,368,738 88,234,750 129,412,240 119,797,774 
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32 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ) 

 
  หนวย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
      

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน      
(ไมรวมผลกระทบของการซื้อและ      
   การจําหนายบริษัทยอย)      
-  ลูกหนี้การคา  424,802,278 (302,220,130) (37,228,766) (73,816,445) 
-  ลูกหนี้-บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน  (26,426,039) (56,209,970) 251,689,481 55,216,196 
-  ลูกหนี้อื่น  (77,000,000) - - - 
-  สินคาคงเหลือ  14,830,988 (4,962,689) 8,218,700 (6,932,491) 
-  งานระหวางทํา - ผลิตภาพยนตร  (34,272,077) - - - 
-  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (55,230,454) 14,734,271 (34,369,365) (14,874,084) 
-  ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน  (3,071,958) - - - 
-  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  155,850,292 (22,883,739) (321,331) 5,047,709 
-  เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย  (135,893,631) 102,637,102 (10,619,649) 7,199,204 
-  เจาหนี้บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน  (46,057,583) (22,590,878) 164,758,921 (96,102,483) 
-  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (198,015,837) (17,075,736) (78,654,562) (15,182,868) 

-  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  20,124,166 6,148,946 441,846 (13,882,816) 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน  1,700,139,173 1,368,657,088 887,432,350 605,622,168 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

 

กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางออม ไมวา 
จะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกลาวเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท บริษัทยอยและบริษัทยอย
ลําดับถัดไป บริษัทรวมและบุคคลที่เปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท ซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนือกิจการ  
ผูบริหารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลเหลานั้น กิจการและบุคคล
ทั้งหมดถือเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท 
 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งอาจมีขึ้นไดตองคํานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ
มากกวารูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย 
 

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 14 บริษัทไดทําการแลกเปล่ียนหุนสามัญของบริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด กับหุนสามัญของบริษัท เอ็ม พิคเจอร 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“MPIC”) ทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท MPIC จากรอยละ 40.81 เปนรอยละ 
65.93 ของทุนจดทะเบียนของ MPIC และทําให MPIC และบริษัทยอยของ MPIC เปลี ่ยนสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท   
นับตั้งแตการแลกเปลี่ยนหุนครั้งนี้ รายการระหวางกันกับ MPIC และบริษัทยอยภายใต MPIC ที่เดิมแสดงไวเปนรายการกับ
บริษัทรวมไดแสดงเปนรายการกับบริษัทยอยต้ังแตวันแลกหุน 
 

บริษัทที่เกี่ยวของกันอื่นเปนบริษัทของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดังนั้นจึงถือเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

รายการตอไปนี้เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  
 

ก) รายไดจากการขายสินคาและบริการและอ่ืน ๆ 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
รายไดคาบริหารจัดการ     
บริษัทยอย - - 46,143 123,600 
บริษัทรวม 29,048 32,334 29,048 32,334 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 23,555 6,146 23,555 6,146 

 52,603 38,480 98,746 162,080 
     

รายไดคาโฆษณา     
บริษัทยอย - - 141,960 254,303 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 10,000 - - - 

 10,000 - 141,960 254,303 
     

ดอกเบี้ยรับ     
บริษัทยอย - - 97,562 121,432 

บริษัทรวม 1,674 2,160 1,674 2,160 

 1,674 2,160 99,236 123,592 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 
ก) รายไดจากการขายสินคาและบริการและอ่ืน ๆ (ตอ) 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
รายไดคาสนับสนุนธุรกิจ     
บริษัทยอย - - - 1,063 

บริษัทรวม 1,000 - - - 

 1,000 - - 1,063 

     
รายไดคาคาเชาพ้ืนท่ีและบริการ     
บริษัทยอย - - 1,736 355 
บริษัทรวม 58,285 39,772 10,126 3,458 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 24,234 17,484 2,846 924 

 82,519 57,256 14,708 4,737 

     
เงินปนผลรับ     
บริษัทยอย - - 72,000 313,600 

บริษัทรวม - - 73,600 97,411 

 - - 145,600 411,011 

     
รายไดอ่ืน     
บริษัทยอย - - 6,490 9,714 
กิจการรวมคา 2,295 2,295 4,500 4,500 
บริษัทรวม 8,553 2,822 28 12 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 1,936 485 24 226 

 12,784 5,602 11,042 14,452 

     
ขายอุปกรณและใหเชาท่ีดินและอาคาร     

บริษัทยอย - - 695 12,215 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 
ข) การซ้ือสินคาและบริการ และอ่ืน ๆ 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
คาเชาพ้ืนท่ีและคาบริการ     
บริษัทยอย - - 29,870 25,807 
บริษัทรวม 157,307 146,304 116,189 110,433 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 38,460 59,729 33,266 51,114 

 195,767 206,033 179,325 187,354 

คาเชาอุปกรณ     
บริษัทยอย - - 2,400 36,000 
บริษัทรวม 3,055 3,935 - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 21,600 21,600 21,600 21,600 

 24,655 25,535 24,000 57,600 

 
ดอกเบี้ยจาย     
บริษัทยอย - - 20,208 41,983 
บริษัทรวม 931 538 931 538 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 620 359 620 359 

 1,551 897 21,759 42,880 
     

คาบริการท่ีปรึกษา     

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 25,600 23,400 25,600 23,400 
     

คาสนับสนุนธุรกิจ     
บริษัทยอย - - 34,095 20,000 
บริษัทรวม 2,280 90 - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 127 - - - 

 2,407 90 34,095 20,000 
     

คาตนทุนโฆษณา     
บริษัทรวม 5,759 404 - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3,107 - - - 

 8,866 404 - - 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 

ข) การซ้ือสินคาและบริการ และอ่ืน ๆ (ตอ) 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
คาตนทุนสายภาพยนตร     
บริษัทยอย - - 30,531 - 
บริษัทรวม 94 - 94 - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 16,971 33,475 9,989 21,133 

 17,065 33,475 40,614 21,133 
     

คาใชจายอ่ืน     
บริษัทยอย - - 2,107 1,715 
บริษัทรวม 3,159 587 2,691 530 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,556 2,210 1,396 1,609 

 5,715 2,797 6,194 3,854 
     

ซื้อสิทธิการเชา     
บริษัทรวม - 19,602 - 19,602 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน - 13,068 - 13,068 

 - 32,670 - 32,670 
     

ซื้อสินทรัพยถาวร     

บริษัทยอย - - 389 1,107 
     

คาตอบแทนผูบริหาร 34,700 45,527 31,494 40,218 
 

นโยบายการคิดราคาระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้ 
 

 นโยบายการคิดราคา 
  

คาบริหารจัดการ  ราคาที่ตกลงกันตามที่กําหนดในสัญญา 
คาโฆษณา ราคาที่ตกลงกันซ่ึงใกลเคียงกับราคาตลาด 
ดอกเบี้ย อัตราซ่ึงอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย 
การเชาพื้นที่และบริการ ราคาที่ตกลงกันซ่ึงใกลเคียงกับราคาตลาด 
คาเชาอุปกรณ ราคาที่ตกลงกันซ่ึงใกลเคียงกับราคาตลาด 
คาบริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ราคาที่ตกลงกันตามที่กําหนดในสัญญา 
คาสิทธิการเชาพื้นที่ ราคาที่ตกลงกันซ่ึงใกลเคียงกับราคาตลาด 
คาสนับสนุนธุรกิจ ราคาที่ตกลงกันตามที่กําหนดในสัญญา 
ตนทุนคาแสดงภาพยนตร ราคาที่ตกลงกันซ่ึงใกลเคียงกับราคาตลาด 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 
ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซ้ือขายสินคาและบริการและอ่ืน ๆ 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

ลูกหนี้การคา     
   (รวมอยูใน “ลูกหนี้การคา”)     
บริษัทยอย - - 303,343 230,946 
บริษัทรวม 2,964 2,895 272 608 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 25,835 4,679 8,156 148 

 28,799 7,574 311,771 231,702 

     
ลูกหนี้อ่ืนบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
   (รวมอยูใน “ลูกหนี้บุคคล     
      หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน”)     
บริษัทยอย - - 467,896 723,353 
กิจการรวมคา 6,603 5,662 6,603 5,662 
บริษัทรวม 19,381 10,120 3,444 8,679 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 18,025 1,440 18,018 1,440 

 44,009 17,222 495,961 739,134 

     

เงินปนผลคางรับ     
   (รวมอยูใน “ลูกหนี้บุคคล     
      หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน”)     
บริษัทยอย - - 40,000 34,790 

     
เงินมัดจํา     
   (รวมอยูใน “สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น”)     
บริษัทรวม 7,385 5,000 2,076 - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 11,185 12,200 11,184 12,200 

 18,570 17,200 13,260 12,200 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 
ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซ้ือขายสินคาและบริการและอ่ืน ๆ (ตอ) 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 

เจาหนี้การคา     
   (รวมอยูใน “เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย”)     
บริษัทยอย - - 68,352 111,029 
บริษัทรวม 1,420 99,633 -  
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 7,056 19,059 - 7,359 

 8,476 118,692 68,352 118,388 
 

เจาหนี้อ่ืน     
   (รวมอยูใน “เจาหนี้บุคคล     
      หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน”)     
บริษัทยอย - - 80,991 139,736 
บริษัทรวม 19,423 30,501 13,111 26,781 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3,681 18,356 2,510 17,456 
กรรมการ 3,669 3,300 3,669 3,300 

 26,773 52,157 100,281 187,273 
     

เงินรับลวงหนาจากการใหเชาท่ีดิน     
   (รวมอยูใน “หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น”)     
บริษัทรวม 32,292 33,339 - - 
     

เงินมัดจํารับ     
   (รวมอยูใน “หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น”)     
บริษัทรวม 120,003 123,671 - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 4,970 18 - - 

 124,973 123,689 - - 
     

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน     
   (รวมอยูใน “เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน     
   การเงิน”)     
บริษัทรวม 11,797 12,077 11,797 12,077 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 7,865 8,052 7,865 8,052 

 19,662 20,129 19,662 20,129 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 

ง) เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษทั 
   

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552   
บริษัทยอยและบริษัทรวม และพนักงาน   
ยอดคงเหลือตนป 62,489 1,595,663 
เงินใหกูยืมในระหวางป 7,070 864,624 

รับคืนเงินใหกูยืมในระหวางป (43,902) (408,797) 

ยอดคงเหลือปลายป 25,657 2,051,490 
 

เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกันมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 4.80 ถึงรอยละ 8.50 ตอป (พ.ศ. 2551: รอย 7.00 ถึงรอยละ 
8.50 ตอป) และไมมีกําหนดชําระคืน 
 

จ) เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงิน 

 เฉพาะบริษทั 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
บริษัทยอย  
ยอดคงเหลือตนป 408,964 
เงินกูยืมในระหวางป 153,668 

จายคืนเงินกูยืมในระหวางป (504,483) 

ยอดคงเหลือปลายป 58,149 
 

เงินกูยืมจากบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 6.25 ถึงรอยละ 7.00 ตอป (พ.ศ. 2551 : รอยละ 7.00 ถึงรอยละ 7.50 ตอป) 
และไมมีกําหนดชําระคืน 
 

ฉ) คาตอบแทนผูบริหาร 
 

ในป พ.ศ. 2552 ผลตอบแทนทั้งหมดซ่ึงรวมทั้งเงินเดือนและผลประโยชนอยางอื่นของกรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 
34.70 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 45.53 ลานบาท)  
 

ช) เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคา 
 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา แสดงไวในหมายเหตุ 14 
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34 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

 
ก) หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร และเลตเตอรออฟเครดิต 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันจากการคํ้าประกันโดยธนาคารและเลตเตอรออฟเครดิตใหกับ
บุคคลภายนอกจํานวน 205.73 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 148.11 ลานบาท) 

 
ข) การค้าํประกัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทและบริษัทยอยคํ้าประกันเงินกูยืมจากธนาคารใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน 6 บริษัท
จํานวนทั้งส้ิน 635.74 ลานบาท (พ.ศ. 2551 : 408.42 ลานบาท) 

 
ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนนิงาน - กรณีกลุมบรษิทัเปนผูเชา 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวกับบริษัทอื่น เกี่ยวกับการเชาที่ดิน พื้นที่อาคาร
และสัญญาบริการ โดยมียอดรวมของจํานวนเงินคาเชาและคาบริการข้ันตํ่าภายใตสัญญาที่ไมสามารถยกเลิกไดดังนี้ 

 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

ไมเกิน 1 ป 569 561 246 225 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 2,183 2,196 912 876 

เกินกวา 5 ป 5,417 5,956 1,709 1,852 

 8,169 8,713 2,867 2,953 

 
นอกจากจํานวนเงินคาเชาและคาบริการข้ันตํ่าขางตน กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ 
ซ่ึงคิดตามเกณฑการแบงรายไดใหกับผูใหเชา 

 



บริษัท เมเจอร ซนีีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิัท  
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 

68 

 
34 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึน (ตอ) 

 
ง) ภาระผูกพันท่ีเปนรายจายฝายทุน 
 

รายจายฝายทุนที่ถือเปนภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบดุล แตยังไมไดรับรูในงบการเงิน มีดังตอไปนี้ 
 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
 สกุลเงิน ’ 000 ’ 000 ’ 000 ’ 000 
      

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ไทยบาท 113,340 394,742 39,241 - 
สินทรัพยไมมีตัวตน ไทยบาท 79,067 - 24,913 - 

 ดอลลารสหรัฐฯ 3,688 5,183 - 1,376 

รวม ไทยบาท 192,407 394,742 64,154 - 

 ดอลลารสหรัฐฯ 3,688 5,183 - 1,376 

รวมเปนเงินบาททั้งส้ิน  316,015 569,395 64,154 46,367 

 
จ) ภาระผูกพันในการผลิตภาพยนตร 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันในการชําระเงินแกผูกํากับภาพยนตรเปนจํานวนเงิน 11.59 ลานบาท 

 
35 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน   

 
ก) การลงทุนในบริษัท พีวีอาร จํากัด 
 

เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ 2552 บริษัทไดซ้ือหุนในบริษัท พีวีอาร จํากัด (“PVR”)  ซ่ึงเปนบริษัทที่จัดต้ังและจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยในประเทศอินเดียจํานวน 2,557,000 หุน ในราคาหุนละ 165 รูป หรือเทากับ 120.45 บาท คิดเปนสัดสวน 
รอยละ 10 เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 307,990,650 บาท PVR อยูในระหวางการจดทะเบียนเพิ่มทุน บริษัทจึงบันทึกคาหุนที่ชําระแลว
เปนเงินจายลวงหนาคาหุน 
 

ข) การยกเลิกการเชาพ้ืนท่ีที่อาคารสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร 
 
เม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 บริษัทไดทําสัญญายกเลิกการเชาและสงมอบพื้นที่โรงภาพยนตรและโบวลลิ่งที่อาคาร
สยามดิสคัฟเวอร่ีคืนใหแกผูใหเชา โดยบริษัทตกลงคืนสิทธิในการเชาพื้นที่ดังกลาวใหกับผูใหเชาภายในวันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2553 และผูใหเชาตกลงจายคาชดเชยการยกเลิกการเชาใหกับบริษัทเปนจํานวนเงิน 45 ลานบาท 
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35 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน (ตอ) 

 
ค) การจัดตั้งบริษัทยอย 

 
เม่ือวันที่ 25 และวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553 บริษัทไดจัดต้ังบริษัทยอยเพิ่มข้ึน 2 บริษัท ตามลําดับคือ 

1. ชื่อบริษัทที่จัดต้ัง : บริษัท วี สลิม แอนด บิวตี้ สปา จํากัด  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดําเนินธุรกิจสปา 
ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 บาท 
สัดสวนการถือหุน : บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 

 
2. ชื่อบริษัทที่จัดต้ัง : บริษัท เมเจอร กันตนา บรอดแคสติ้ง จํากัด  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวี 
ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท 
สัดสวนการถือหุน :  บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 50 
  บริษัท กันตนา กรุป จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 50 

 
ง) เงินปนผลจาย 

 
ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจาก
การดําเนินงานของงวดเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 จํานวน 0.35 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 
308.66 ลานบาท โดยจะจายใหกับหุนทั้งหมดที่มีชื่ออยูในทะเบียนวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
 

จ) การออกหุนกู 
 
ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหออกหุนกูประเภท
ไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน โดยมีมูลคารวมของหุนกูกําหนดไวไมเกิน 800 ลานบาท หุนกูดังกลาวจะมีอายุ 3 ป  
2 เดือน นับจากวันออกหุนกู และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.35 ตอป 
 


