
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 งบกาํไรขาดทุนรวมและ 
งบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะบริษทั สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ท่ีแนบมาน้ีของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั 
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
กิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์
เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ 
ไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ท่ีสอบทาน  
 

ข้อสรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทีแ่สดงเปรียบเทยีบ 
ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและเสนอ
รายงานไวอ้ย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ี
ในรายงานนั้น  
 
 
 
 
 
 
 

พิสิฐ  ทางธนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 



 

 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลเฉพาะบริษทั 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 
 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 395,776 460,800 272,972 358,313
เงินลงทุนชัว่คราว 8 - 50,596 - 50,596
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 1,175,541 1,090,004 747,654 782,886
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 300 - 504,309 475,370
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 152,006 153,851 33,099 33,256
ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต 21,704 17,800 - -
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 12 34,657 34,657 9,473 9,473
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 179,680 184,661 31,434 36,317

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,959,664 1,992,369 1,598,941 1,746,211

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 8 206,528 177,458 206,528 177,458
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 7,875 5,989 - -
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 12,346 12,381 - -
ลูกหน้ีตามสญัญาระยะยาว 29,632 38,789 29,632 38,789
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 20 - - 1,911,917 1,911,917
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 20 1,958,200 1,977,167 1,762,723 1,792,353
ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 20 191,522 113,229 176,773 103,120
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 8,269 10,695 1,183,099 1,274,419

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 11 5,274,878 5,180,795 2,375,200 2,268,641
ค่าความนิยม - สุทธิ 342,113 342,113 - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 11 374,949 424,760 29,676 30,062
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว 12 538,080 555,325 173,612 178,348
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 149,281 156,766 114,896 124,468

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,093,673 8,995,467 7,964,056 7,899,575

รวมสินทรัพย์ 11,053,337 10,987,836 9,562,997 9,645,786

2

หน่วย : พนับาท
ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 14 1,615,178 473,122 1,101,421 -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13 1,502,020 1,260,880 1,096,296 908,306
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี  14 861,306 1,546,393 840,300 1,540,048

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 - - 85,181 65,608
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 108,325 82,854 78,948 52,917
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 131,851 142,112 46,509 42,837

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,218,680 3,505,361 3,248,655 2,609,716

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 166,263 967,004 141,549 960,860
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17,701 16,533 9,812 9,191
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 433,212 442,522 26,751 20,253

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 617,176 1,426,059 178,112 990,304

รวมหนีสิ้น 4,835,856 4,931,420 3,426,767 3,600,020

3

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

หน่วย : พนับาท



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 15
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญัจาํนวน 904,500,990 หุน้ 
      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 904,501 904,501
   หุน้สามญัจาํนวน 906,000,000 หุน้ 
      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 906,000 906,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้เตม็มูลค่า
   หุน้สามญัจาํนวน 884,519,530 หุน้ 
      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 884,519 884,519
   หุน้สามญัจาํนวน 881,897,219 หุน้ 
      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 881,897 881,897

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 15 3,876,533 3,839,673 3,876,533 3,839,673
ส่วนเกินทุน - หุน้ทุนซ้ือคืน 288,425 288,425 288,425 288,425
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 16 2,675 - 2,500 -
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 90,600 90,600 90,600 90,600
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,035,758 928,700 1,095,115 1,074,926

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (101,462) (129,755) (101,462) (129,755)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 6,077,048 5,899,540 6,136,230 6,045,766
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 21 140,433 156,876 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,217,481 6,056,416 6,136,230 6,045,766

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,053,337 10,987,836 9,562,997 9,645,786

4

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

หน่วย : พนับาท
ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

รายได้ 5
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,340,939 1,508,280 756,557 908,094
รายไดจ้ากการขาย 447,627 498,001 191,208 200,408

รวมรายได้ 1,788,566 2,006,281 947,765 1,108,502

ต้นทุน
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (909,154) (1,037,837) (561,574) (649,644)
ตน้ทุนขาย (267,544) (259,470) (67,114) (71,329)

รวมต้นทุน (1,176,698) (1,297,307) (628,688) (720,973)

กาํไรขั้นต้น 611,868 708,974 319,077 387,529
รายไดอ่ื้น 69,453 16,749 131,524 195,724
ค่าใชจ่้ายในการขาย (127,577) (102,819) (56,041) (45,121)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (287,820) (275,088) (168,306) (151,966)
ตน้ทุนทางการเงิน (34,090) (34,853) (26,298) (30,199)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 45,120 62,313 - -

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 276,954 375,276 199,956 355,967
ภาษีเงินได้ (67,811) (76,313) (38,271) (41,089)

กาํไรสําหรับงวด 209,143 298,963 161,685 314,878

การปันส่วนของกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 218,226 293,247 161,685 314,878
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (9,083) 5,716 - -

209,143 298,963 161,685 314,878

บาท บาท บาท บาท

กาํไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 7
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.25 0.34 0.18 0.36
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.24 0.34 0.18 0.36

5

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หน่วย : พนับาท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

กาํไรสําหรับงวด 209,143 298,963 161,685 314,878

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน่
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (4,000) (4,754) (4,000) (4,754)

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี (4,000) (4,754) (4,000) (4,754)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 205,143 294,209 157,685 310,124

การปันส่วนของกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 214,226 288,493 157,685 310,124
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (9,083) 5,716 - -

205,143 294,209 157,685 310,124

6

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

รายได้ 5
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2,544,855 2,571,134 1,443,875 1,490,723
รายไดจ้ากการขาย 910,526 905,313 344,150 327,847

รวมรายได้ 3,455,381 3,476,447 1,788,025 1,818,570

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,756,036) (1,740,115) (1,080,533) (1,068,568)
ตน้ทุนขาย (562,971) (512,370) (123,296) (114,721)

รวมต้นทุน (2,319,007) (2,252,485) (1,203,829) (1,183,289)

กาํไรขั้นต้น 1,136,374 1,223,962 584,196 635,281
รายไดอ่ื้น 203,847 55,939 316,878 878,506
ค่าใชจ่้ายในการขาย (232,604) (197,703) (83,512) (79,841)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (563,866) (523,430) (311,192) (286,351)
ตน้ทุนทางการเงิน (69,304) (73,836) (53,979) (64,282)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 20 100,809 132,113 - -

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 575,256 617,045 452,391 1,083,313
ภาษีเงินได้ (129,833) (116,415) (88,265) (63,104)

กาํไรสําหรับงวด 445,423 500,630 364,126 1,020,209

การปันส่วนของกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 450,995 485,747 364,126 1,020,209
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 21 (5,572) 14,883 - -

445,423 500,630 364,126 1,020,209

บาท บาท บาท บาท

กาํไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 7
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.51                 0.57                 0.41              1.19                
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.50                 0.57                 0.41              1.19                

7

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

กาํไรสําหรับงวด 445,423 500,630 364,126 1,020,209

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน่

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 8 28,293 (102,793) 28,293 (102,793)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 28,293 (102,793) 28,293 (102,793)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 473,716 397,837 392,419 917,416

การปันส่วนของกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 479,288 396,361 392,419 917,416
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (5,572) 1,476 - -

473,716 397,837 392,419 917,416

8

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

องค์ประกอบอืน่

ของส่วนของผู้ถอืหุ้น รวมส่วนของ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิ ส่วนเกนิทุน - ใบสําคญัแสดง ทุนสํารอง สํารอง กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ผู้ถอืหุ้น ส่วนได้เสียที่ไม่มี

เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซื้อคนื สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามกฏหมาย หุ้นทุนซื้อคนื ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทุนซื้อคนื เงนิลงทุนเผือ่ขาย บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม รวม

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 881,897 3,839,673 - - 90,600 267,920 780,530 (267,920) (56,290) 5,536,410 137,100 5,673,510

ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบญัชี - - - - - - (17,281) - - (17,281) (1,098) (18,379)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว้ 881,897 3,839,673 - - 90,600 267,920 763,249 (267,920) (56,290) 5,519,129 136,002 5,655,131

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นสําหรับงวด

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด - - 288,425 - - - 267,920 - - 556,345 - 556,345

จาํหน่ายหุน้ทุนซื้อคืนระหวา่งงวด - - - - - (267,920) - 267,920 - - - -

รับรู้ขาดทุนจากการวดัมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย

ในงบกาํไรขาดทุน - - - - - - - - 16,557 16,557 - 16,557

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - - - - (504,584) - - (504,584) - (504,584)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - - 485,747 - (102,793) 382,954 14,883 397,837

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 881,897 3,839,673 288,425 - 90,600 - 1,012,332 - (142,526) 5,970,401 150,885 6,121,286

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 881,897 3,839,673 288,425 - 90,600 - 928,700 - (129,755) 5,899,540 156,876 6,056,416

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นสําหรับงวด

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด (หมายเหตุ 15 และ 16) 2,622 36,860 - 2,675 - - - - - 42,157 - 42,157

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - - - - (343,937) - - (343,937) (10,871) (354,808)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - - 450,995 - 28,293 479,288 (5,572) 473,716

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 884,519 3,876,533 288,425 2,675 90,600 - 1,035,758 - (101,462) 6,077,048 140,433 6,217,481

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

9

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

หน่วย : พนับาท

จดัสรรแล้ว

       



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

องค์ประกอบอืน่

ของส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิ ส่วนเกนิทุน - ใบสําคญัแสดง ทุนสํารอง สํารอง กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซื้อคนื สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามกฏหมาย หุ้นทุนซื้อคนื ยงัไม่ได้จัดสรร หุ้นทุนซื้อคนื เงินลงทุนเผือ่ขาย รวม

ยอดยกมาต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 881,897 3,839,673 - - 90,600 267,920 511,225 (267,920) (56,290) 5,267,105

ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบญัชี - - - - - - (7,651) - - (7,651)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว้ 881,897 3,839,673 - - 90,600 267,920 503,574 (267,920) (56,290) 5,259,454

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นสําหรับงวด

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด - - 288,425 - - - 267,920 - - 556,345

จาํหน่ายหุน้ทุนซื้อคืนระหวา่งงวด - - - - - (267,920) - 267,920 - -

รับรู้ขาดทุนจากการวดัมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขายในงบกาํไรขาดทุน - - - - - - - - 16,557 16,557

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - - - - (504,584) - - (504,584)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - - 1,020,209 - (102,793) 917,416

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 881,897 3,839,673 288,425 - 90,600 - 1,287,119 - (142,526) 6,245,188

ยอดยกมาต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 881,897              3,839,673            288,425            -                     90,600               -                      1,074,926                -                    (129,755)                        6,045,766                 

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นสําหรับงวด

เพิม่ขึ้นระหวา่งงวด (หมายเหตุ 15 และ 16) 2,622 36,860 - 2,500 - - - - - 41,982

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 17) - - - - - - (343,937) - - (343,937)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - - 364,126 - 28,293 392,419

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 884,519              3,876,533            288,425            2,500                  90,600               - 1,095,115                - (101,462)                        6,136,230                 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

10

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

หน่วย : พนับาท

จัดสรรแล้ว

กาํไรสะสม

       



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 19 947,395 1,193,556 513,141 599,198

จ่ายดอกเบ้ีย (71,264) (73,865) (56,000) (67,945)

จ่ายภาษีเงินได้ (104,362) (85,577) (62,233) (31,031)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 771,769 1,034,114 394,908 500,222

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว - (150,000) - (150,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 53,223 150,141 53,223 150,141

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 (1,800) - (764,472) (50,766,018)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่ระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 1,500 - 735,533 50,337,357

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน - (4,323) - (5,985)

เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (920) (7,504) (693) (207,503)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 3,476 2,128 92,013 564,303

เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน (7,000) - (7,000) -

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน 5,322 2,100 5,322 2,100

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 20 145,044 24,039 145,044 24,039

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัร่วม - 202,500 - 202,500

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัร่วม 20 (12,039) (107,473) (12,039) (107,473)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ - 1,000 - 1,000

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมคา้ 20 (73,653) (14,400) (73,653) (14,400)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว - 11,310 - 11,310

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (111,182) (166,631) (74,993) (129,281)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 54 14 -

เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (256,609) (167,005) (4,039) (1,652)

ดอกเบ้ียรับ 12,326 7,069 40,193 31,017

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 20 68,529 287,834 89,714 821,423

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (173,769) 70,839 224,167 762,878

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 - - 374,630 16,983,745

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 - - (355,057) (17,033,659)

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (6,044) 3,099 1,421 11

เงินสดท่ีมีภาระผกูพนัลดลง (1,886) (37) - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 1,224,700 498,300 1,100,000 200,000

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้น (76,600) (569,808) - (499,808)

จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,646) (1,388) (998) (648)

จ่ายคืนเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (440,127) - (508,938)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 14 39,200 221,800 - 200,000

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 14 (25,465) (271,917) (20,000) (100,000)

จ่ายคืนหุน้กู้ 14 (1,500,000) - (1,500,000) -

เงินสดรับจากการขายหุน้ทุนซ้ือคืน - 556,345 - 556,345

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 15 39,482 - 39,482 -

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 17 (343,894) (504,584) (343,894) (504,584)

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 21 (10,871) - - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (663,024) (508,317) (704,416) (707,536)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ (65,024) 596,636 (85,341) 555,564

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 460,800 202,163 358,313 138,858

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 395,776 798,799 272,972 694,422

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดงัน้ี

หน่วย : พนับาท

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 316,847 24,521 193,102 20,526

การลงทุนในลิขสิทธ์ิภาพยนตร์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 44,924 10,662 - -

การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยทาํสญัญาเช่าการเงิน 1,094 247 1,094 -

การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยการกลบหน้ีกบั

เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน - 1,285 - -

การลงทุนในลิขสิทธ์ิภาพยนตร์โดยการกลบหน้ีกบั

เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน - 354 - -

การจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์โดยการกลบหน้ีกบั

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - 194 - -

การจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์โดยการกลบหน้ีกบั

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,346 - 7,160 1,980

การหกักลบลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัเงินกูย้มื

   จากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 79 - -

การหกักลบเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัเงินกูย้มื

   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 1,000

เงินปันผลจ่ายโดยยงัมิไดช้าํระเงิน (หมายเหตุ 17) 43 - 43 -
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ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

14 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยว่า
“กลุ่มบริษทั” 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี  
14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์การจัดทาํข้อมูลทางการเงนิ 
 
จาํนวนเงินท่ีแสดงในขอ้มูลทางการเงินและหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินแสดงเป็นหน่วยพนับาทเวน้แต่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย
ภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ 
ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลกั  
(คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด)  
ไดจ้ดัทาํให้เป็นรูปแบบสมบูรณ์ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทาง
การเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล และไดเ้พิ่มหมายเหตุประกอบขอ้มูล
ทางการเงินตามข้อกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีออกภายใต้พระราชบัญญติัหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
 
 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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3 นโยบายการบญัชี 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล นโยบายการบญัชีท่ีใชเ้ป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับงวด
ปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(หมายเหตุ 4) 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้าํมาถือปฏิบติัสาํหรับการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั (ESOP - W4) 
ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 16 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีทีม่กีารปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และการตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่ 
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีมี
ผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ท่ีกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมี 
ผลบงัคบัใช ้มีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 
    ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ืองส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ืองความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 
    กบักิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ืองภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ืองภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่และการตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่ดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อขอ้มูลทางการเงินท่ีนาํเสนอยกเวน้มาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 12 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8   
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8  กาํหนดให้กิจการเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานตามเกณฑ์การเสนอรายงานภายใน เพื่อให้ผูบ้ริหารใช ้ 
กลุ่มบริษทัจะเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ผูบ้ริหารอยูใ่นระหว่างการประเมิน 
ผลกระทบในรายละเอียด แต่จาํนวนของส่วนงานท่ีรายงานตลอดจนวิธีการรายงานส่วนงานจะเปล่ียนแปลงไปเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวิธีการ
นาํเสนอรายงานภายในต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหวา่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่าย
เป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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4 นโยบายการบญัชีใหม่ 
 

4.1 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินโครงการผลตอบแทนพนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยตราสารทุน โดยท่ีกิจการไดรั้บบริการจากพนกังาน 
เป็นส่ิงตอบแทนสาํหรับตราสารทุน (สิทธิซ้ือหุ้น) ท่ีกิจการออกให ้มูลค่ายติุธรรมของบริการของพนกังานเพื่อแลกเปล่ียนกบัการให้
สิทธิซ้ือหุน้จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย จาํนวนรวมท่ีตดัเป็นค่าใชจ่้ายจะอา้งอิงจากมูลค่าของยติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ท่ีออกใหโ้ดย 
 
 รวมเง่ือนไขทางการตลาด 
 ไม่รวมผลกระทบของการบริการและเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการตลาด (ตวัอยา่งเช่นความสามารถทาํกาํไร การเติบโต

ของกาํไรตามท่ีกาํหนดไว ้และพนกังานจะยงัเป็นพนกังานของกิจการในช่วงเวลาท่ีกาํหนด) และ 
 ไม่รวมผลกระทบของเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน (ตวัอยา่งเช่น  ความตอ้งการความปลอดภยั

ของพนกังาน) 
 

เง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาดจะรวมอยู่ในขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัจาํนวนของสิทธิซ้ือหุ้นท่ีคาดว่าจะไดรั้บสิทธิ 
ค่าใช้จ่ายทั้ งหมดจะรับรู้ตลอดระยะเวลาได้รับสิทธิ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการได้รับสิทธิท่ีกาํหนดไว  ้กลุ่มบริษทัจะทบทวน 
การประเมินจาํนวนของสิทธิซ้ือหุ้นท่ีคาดว่าจะไดรั้บสิทธิ ซ่ึงข้ึนกบัเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการตลาด และจะรับรู้
ผลกระทบของการปรับปรุงประมาณการเร่ิมแรกในกาํไรหรือขาดทุนพร้อมกบัการปรับปรุงรายการไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาการรายงาน 
 
เม่ือมีการใชสิ้ทธิ บริษทัจะออกหุน้ใหม่ ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บสุทธิของตน้ทุนในการทาํรายการทางตรงจะเครดิตไปยงัทุนเรือนหุน้ (มูลค่า
ตามบญัชี) และส่วนเกินมูลค่าหุน้เม่ือมีการใชสิ้ทธิ 
 
กรณีท่ีบริษทัให้สิทธิซ้ือตราสารทุนแก่พนกังานของบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทั จะปฏิบติัเหมือนการเพิ่มทุนอยา่งหน่ึง กลุ่มกิจการตอ้ง
วดัมูลค่ายติุธรรมของบริการของพนกังาน โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกให ้มูลค่าของตราสารทุนเหล่านั้นตอ้งวดั 
ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ ซ่ึงจะรับรู้ตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บสิทธิ เช่นเดียวกนักบัการเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปนี้  

 หน่วย : ล้านบาท 

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

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2554        
รายได ้        

รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 1,410 155 151 155 259 2 2,132 
รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (59) (3) (23) (24) (17) - (126) 

รายไดสุ้ทธิ 1,351 152 128 131 242 2 2,006 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 231 114 1 20 24 (11) 379 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน       (12) 
ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้       (19) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       348 

        
สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2555        
รายได ้        

รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 1,216 175 149 154 197 37 1,928 
รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (62) (5) (22) (25) (12) (13) (139) 

รายไดสุ้ทธิ 1,154 170 127 129 185 24 1,789 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 143 117 7 10 (21) (9) 247 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน       27 
ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้       (8) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       266 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

18 

 
5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 

                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

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

สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2554        
รายได ้        

รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 2,367 259 288 282 449 107 3,752 
รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (117) (3) (45) (43) (25) (43) (276) 

รายไดสุ้ทธิ 2,250 256 243 239 424 64 3,476 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 336 191 (4) 52 40 (25) 590 
ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้       (32) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       558 
        

สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2555        
รายได ้        

รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 2,305 304 280 305 432 122 3,748 
รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (123) (10) (42) (47) (22) (48) (292) 

รายไดสุ้ทธิ 2,182 294 238 258 410 74 3,456 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 270 187 (13) 28 (26) (13) 433 
เงินชดเชยค่าเสียหาย       31 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน       90 
ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้       (10) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       544 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
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6 กาํไรจากการดาํเนินงาน 

 
รายการท่ีไม่ปกติท่ีเกิดจากลกัษณะ ขนาดของรายการซ่ึงรวมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรจากการดาํเนินงาน สาํหรับงวดระหว่างกาล มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(กลบัรายการ)  (7,294) 1,302 - - 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 11) 40,450 163 26,947 - 
หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 6,043 1,009 - - 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  7,617 548 - - 
ขาดทุนจากสินคา้รับคืน (กลบัรายการ) (7,469) 3,923 - - 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  3,728 7,692 - - 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 11) 40,450 163 26,947 - 
หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ  4,305 228 580 - 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (หมายเหตุ 10) 10,534 815 - - 
ขาดทุนจากสินคา้รับคืน (กลบัรายการ) (11,848) 4,470 - - 
 

7 กาํไรต่อหุ้น 
 
กาํไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย 
ถ่วงนํ้าหนกัท่ีชาํระแลว้ตามจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหว่างงวด 
 
สาํหรับกาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีรวมสมมติฐานว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดไดถู้กแปลงเป็น
หุ้นสามญัทั้งหมด ซ่ึงไดแ้ก่ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 
 

 หน่วย : พนัหุ้น 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 

 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใชใ้นการคาํนวณ     
   - กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  882,791 870,209 882,344 855,680 
   - กาํไรต่อหุน้ปรับลด 900,960 870,209 896,598 855,680 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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8 เงนิลงทุน 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
   

ประเภทหมุนเวยีน - 50,596 
ประเภทไม่หมุนเวยีน 206,528 177,458 

 206,528 228,054 

 
8.1) ประเภทหมุนเวยีน 

 
เงินลงทุนชัว่คราวเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิดและพนัธบตัรรัฐบาล การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชัว่คราวในระหวา่งงวด มีดงัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มถุินายน 

 พ.ศ. 2555 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 50,596 
จาํหน่ายเงินลงทุน (49,819) 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (777) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - 

 
8.2) ประเภทไม่หมุนเวยีน 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนประเภทไม่หมุนเวยีนในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มถุินายน 

 พ.ศ. 2555 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 177,458 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 29,070 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 206,528 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

บุคคลภายนอก     
   - ลูกหน้ีการคา้ 706,337 702,755 41,868 103,795 
   - รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 154,191 124,207 51,023 9,575 

รวม 860,528 826,962 92,891 113,370 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (43,352) (44,872) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธิ 817,176 782,090 92,891 113,370 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ (หมายเหตุ 22) 8,013 24,255 175,198 223,820 
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 22) 59,270 38,293 299,095 326,382 
ลูกหน้ีอ่ืน 206,837 208,016 139,165 110,074 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 84,245 37,350 41,305 9,240 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,175,541 1,090,004 747,654 782,886 

 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 154,191 124,207 51,023 9,575 
ลูกหน้ีการคา้      
   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 304,677 292,484 11,746 33,918 
   คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 260,435 313,185 24,958 65,528 
   คา้งชาํระ 3 - 6 เดือน 48,868 22,766 2,692 1,059 
   คา้งชาํระเกินกวา่ 6 เดือน 92,357 74,320 2,472 3,290 

รวม 860,528 826,962 92,891 113,370 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (43,352) (44,872) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธิ 817,176 782,090 92,891 113,370 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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10 สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

อาหารและเคร่ืองด่ืม  41,962 43,136 28,445 28,397 
แผน่วซีีดีและดีวดีี - สุทธิจากค่าเผือ่ 102,104 101,160 - - 
วสัดุส้ินเปลืองและอ่ืนๆ 6,508 6,473 4,654 4,859 
สินคา้ระหวา่งทาง 1,432 3,082 - - 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 152,006 153,851 33,099 33,256 

 
กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยัในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นจาํนวน 
10,533,792 บาท (30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 : กลุ่มบริษทัไดก้ลบัรายการผลขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยัเป็นจาํนวน 815,437 บาท) 
 

11 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ทีด่นิ อาคาร สินทรัพย์ ทีด่นิ อาคาร สินทรัพย์ 

 และอุปกรณ์ - สุทธิ ไม่มตีัวตน - สุทธิ และอุปกรณ์ - สุทธิ ไม่มตีัวตน - สุทธิ 
     

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555     
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 5,180,795 424,760 2,268,641 30,062 
ซ้ือสินทรัพย ์ 429,123 211,810 269,189 4,039 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (10,548) - (362) - 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (40,450) - (26,947) - 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (283,400) (258,535) (135,321) (4,425) 
กลบัรายการการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 5,989 1,335 - - 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (6,631) (4,421) - - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 5,274,878 374,949 2,375,200 29,676 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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11 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 
รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีถือเป็นภาระผกูพนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

  30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 สกุลเงนิ พนั พนั พนั พนั 
      

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ บาท 1,276 48,763 1,276 26,962 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน บาท 273,700 42,380 - - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 5,395 3,980 - - 

 ยโูร 82 20 - - 

รวม บาท 274,976 91,143 1,276 26,962 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 5,395 3,980 - - 

 ยโูร 82 20 - - 

รวมเป็นเงินบาททั้งส้ิน  450,735 218,649 1,276 26,962 

 
12 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

ส่วนท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 34,657 34,657 9,473 9,473 

ส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงปี 538,080 555,325 173,612 178,348 

รวมค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 572,737 589,982 183,085 187,821 

 

 หน่วย : พนับาท 

  ข้อมูลทางการเงนิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 589,982 187,821 

ค่าตดัจาํหน่าย (17,245) (4,736) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 572,737 183,085 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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13 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย 658,182 514,848 591,910 390,124 
เจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 22) 14,826 16,150 135,457 177,964 
เจา้หน้ีอ่ืน 321,461 268,102 156,619 131,204 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 309,791 289,793 99,354 105,014 
รายไดค่้าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 197,760 171,987 112,956 104,000 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,502,020 1,260,880 1,096,296 908,306 

 
รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้าได้รวมเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้เป็นจาํนวนเงิน 49.59 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 : จาํนวน  
41.38 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นเงินรับจากการจาํหน่ายบตัรเงินสดโดยบริษทัตอ้งฝากเงินสดไวใ้นธนาคารเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่ามูลค่าคงเหลือของ 
บัตรเงินสดท่ีลูกค้ายงัไม่ได้ใช้ ทั้ งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีบังคับใช้กับผูป้ระกอบธุรกิจบัตรเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์  
 

14 เงนิกู้ยมื  

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

ส่วนทีห่มุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 20,478 26,522 1,421 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,594,700 446,600 1,100,000 - 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื     

   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,615,178 473,122 1,101,421 - 
     

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของเงินกูย้มืระยะยาว     
   -  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,434 1,175 300 48 
   -  เงินกูย้มืจากธนาคาร 59,872 45,218 40,000 40,000 

   -  หุน้กู ้ 800,000 1,500,000 800,000 1,500,000 

รวมเงินกูย้มืส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 861,306 1,546,393 840,300 1,540,048 
     

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
   -  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 24,745 24,567 21,549 20,860 
   -  เงินกูย้มืจากธนาคาร 141,518 142,437 120,000 140,000 

   -  หุน้กู ้ - 800,000 - 800,000 

รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวยีน 166,263 967,004 141,549 960,860 
     



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

25 

รวมเงินกูย้มื 2,642,747 2,986,519 2,083,270 2,500,908 

 
14 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

  ข้อมูลทางการเงนิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม เฉพาะบริษทั 
   

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555   
ยอดคงเหลือตน้งวด 187,655 180,000 
กูย้มืเพิ่ม 39,200 - 

จ่ายคืนเงินกูย้มื (25,465) (20,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 201,390 160,000 

 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ถึงร้อยละ 4.60 ต่อปี เงินกูย้ืมดงักล่าวมีท่ีดิน อาคาร สิทธิการเช่าและสัญญาเช่า
ดาํเนินงานเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 
หุ้นกู้ 
 

 หน่วย : พนับาท 

  ข้อมูลทางการเงนิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม เฉพาะบริษทั 
   

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555   
ยอดคงเหลือตน้งวด 2,300,000 2,300,000 

ชาํระคืนหุน้กู ้ (1,500,000) (1,500,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 800,000 800,000 

 
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดคืนเงินตน้คร้ังเดียวเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน ไม่มีประกนั  
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ จาํนวน 1,000.00 ลา้นบาท หุน้กูด้งักล่าวมีอาย ุ 5 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.6 ต่อปี บริษทัไดรั้บเงิน
จาํนวน 1,000.00 ลา้นบาท ในวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และบริษทัไดน้าํเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้กูไ้ปชาํระหน้ีเงินกูย้มืจากธนาคาร 
 
วงเงนิกู้ยมื 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินซ่ึงยงัมิไดใ้ชเ้ป็นจาํนวน 4,073.43 ลา้นบาท 
และจาํนวน 3,473.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 : 4,330.18 ลา้นบาท และจาํนวน 3,675.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั) วงเงิน
สินเช่ือส่วนใหญ่ส้ินสุดอายภุายใน 3 ปี และจะมีการทบทวนตามวาระ วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่มีไวใ้ชส้าํหรับการสร้างโรงภาพยนตร์และใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวยีน  
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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15 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

  ทุนทีอ่อกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 

 จํานวนหุ้น จํานวน  ส่วนเกนิ 
 จดทะเบียน หุ้นสามญั หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น 

 พนัหุ้น พนัหุ้น พนับาท พนับาท 
     

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555     
ณ วนัตน้งวด 906,000 881,897 881,897 3,839,673 
การออกหุน้     

ทุนจดทะเบียนรองรับการใชสิ้ทธิ ESOP - W4  8,690 - - - 
การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั ESOP - W3 - 2,622 2,622 36,860 

การลดทุน (10,189) - - - 

ณ วนัปลายงวด 904,501 884,519 884,519 3,876,533 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํนวน 904.5 ลา้นหุน้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 : 906 ลา้นหุน้) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 : 1 บาทต่อหุ้น) 
 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 906,000,000 
บาท เป็น 895,810,990 บาท โดยการลดหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั จาํนวน 10,189,010 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจาํนวน 
895,810,990 บาท เป็นจาํนวน 904,500,990 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 8,690,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการ 
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั (ESOP - W4) บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ
วนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2555 ตามลาํดบั 
 
ในระหวา่งงวดมีผูม้าใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั (ESOP - W3) จาํนวน 2,353,960 สิทธิ มีผลทาํใหหุ้น้สามญัเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 2,622,311 หุน้ รวมเป็น
จาํนวน 39.48 ลา้นบาท 
 

16 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 
 
ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัทีจ่ัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั (ESOP - W4) 
 
บริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย (ESOP-W4) โดยเป็นใบสาํคญั
แสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนให้บุคคลอ่ืนได  ้ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีออก ในจาํนวนไม่เกิน 
8,690,000 หน่วย ราคาการใชสิ้ทธิต่อหุน้จาํนวน 15.44 บาท อตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้สามญั โดยสามารถใชสิ้ทธิคร้ังแรก 
ไดเ้ม่ือครบระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีบริษทัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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16 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (ต่อ) 

 
ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัทีจ่ัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั (ESOP - W4) (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของจาํนวนสิทธิซ้ือหุน้ท่ีคงเหลือ และราคาใชสิ้ทธิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

 ราคาใช้สิทธิ  ราคาใช้สิทธิ  
 ถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก  ถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก  

 บาทต่อหุ้น จํานวนสิทธิ บาทต่อหุ้น จํานวนสิทธิ 
     

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 - - - - 
สิทธิเลือกท่ีออกให ้     

สิทธิเลือกท่ีออกโดยบริษทั ESOP - W4 15.44 8,690,000 15.44 8,690,000 
สิทธิเลือกท่ีออกโดยบริษทัยอ่ย ESOP - W1 1.59 4,424,625 - - 

สิทธิเลือกท่ีถูกริบ - - - - 
สิทธิเลือกท่ีมีการใชสิ้ทธิ - - - - 

สิทธิเลือกท่ีหมดอาย ุ - - - - 

วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 17.03 13,114,625 15.44 8,690,000 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทัมีสิทธิซ้ือหุน้คงเหลือจาํนวน 8,690,000 สิทธิ (พ.ศ. 2554 : ไม่มี) 
 
ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัทีจ่ัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั (ESOP - W4)  
 
สิทธิท่ีออกโดยบริษทัใหญ่มีมูลค่ายติุธรรมถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของสิทธิซ้ือหุน้ท่ีใหสิ้ทธิในระหวา่งงวดซ่ึงประมาณโดยใชว้ิธีการคาํนวณแบบ 
Black-Scholes ซ่ึงมีมูลค่า 3.96 บาทต่อสิทธิ ขอ้มูลท่ีใชใ้นสูตรการคาํนวณคือราคาหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ณ วนัใหสิ้ทธิ มูลค่า 17.40 บาทต่อหุ้น 
ค่าความผนัผวนร้อยละ 38.54 อตัราผลตอบแทนของเงินปันผลร้อยละ 6.39 ประมาณการอายขุองสิทธิ 4 ปี และอตัราดอกเบ้ียปราศจากความเส่ียง
ร้อยละ 3.28 ต่อปี 
 
ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัทีจ่ัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง (ESOP - W1) 
 
สิทธิท่ีออกโดยบริษทัยอ่ยมีมูลค่ายติุธรรมถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของสิทธิซ้ือหุน้ท่ีใหสิ้ทธิในระหวา่งงวดซ่ึงประมาณโดยใชว้ิธีการคาํนวณแบบ 
Black-Scholes ซ่ึงมีมูลค่า 0.68 บาทต่อสิทธิ ขอ้มูลท่ีใชใ้นสูตรการคาํนวณคือราคาหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ณ วนัใหสิ้ทธิ มูลค่า 1.44 บาทต่อหุน้  
ค่าความผนัผวนร้อยละ 70.09 อตัราผลตอบแทนของเงินปันผลร้อยละ 2.72 ประมาณการอายขุองสิทธิ 5 ปี และอตัราดอกเบ้ียปราศจากความเส่ียง
ร้อยละ 3.34 ต่อปี 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บรู้ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บสิทธิ 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั และส่วนของ 
ผูถื้อหุน้รวมและส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั เป็นจาํนวน 2,675,245 บาท และ 2,500,000 บาท ตามลาํดบั 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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17 เงนิปันผล 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของงวด
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 จาํนวน 0.39 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 343.94 ลา้นบาท โดยจ่ายให้กบัหุ้นทั้งหมด 
ท่ีมีรายช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2555  
เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของ 
งวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 จาํนวน 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 504.59 ลา้นบาท โดยจะจ่ายให้กบั 
หุน้ทั้งหมดท่ีมีรายช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2554 
และไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
 

18 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 

ก) หนังสือคํา้ประกนัจากธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดติ  
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการคํ้าประกนัโดยธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดิตให้กบับุคคลภายนอก
จาํนวน 153.56 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 : 149.39 ลา้นบาท) 

 

ข) การคํา้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดค้ ํ้ าประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคารให้แก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 483.29 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 : 490.10 ลา้นบาท) 

 

ค) ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณกีลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 
 

บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวกบับุคคลภายนอก เก่ียวกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีอาคารและสัญญาบริการ  
โดยมียอดรวมของจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าภายใตส้ญัญาท่ีไม่สามารถยกเลิกไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : ล้านบาท 

 ข้อมูลทางการเงนิ ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

ไม่เกิน 1 ปี 746 760 425 434 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,863 2,806 1,700 1,627 

เกินกวา่ 5 ปี 5,570 4,941 2,579 1,787 

 9,179 8,507 4,704 3,848 
 

นอกจากจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าพื้นท่ีอาคารและสัญญาบริการ ซ่ึงคิดตามเกณฑ์
การแบ่งรายไดใ้หก้บัผูใ้หเ้ช่า  

 

ง) ภาระผูกพนัในการผลติภาพยนตร์ 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

29 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการชาํระเงินแก่ผูก้าํกบัภาพยนตร์เป็นจาํนวนเงิน 7.60 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2554 : 5.75 ลา้นบาท) 

 
19 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

 
การกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้ห้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่  30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
      

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  575,256 617,045 452,391 1,083,313 
รายการปรับปรุง      

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  11, 12 559,180 512,866 144,482 145,538 
หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 6 4,305 228 580 - 
ขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั 6 10,534 815 - - 
ขาดทุนจากค่าเผื่อดอกเบ้ียคา้งรับ  34 34 - - 
ขาดทุนจากสินคา้รับคืน(กลบัรายการ) 6 (11,848) 4,470 - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์   6 3,728 7,692 - - 
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์  (6,813) (230) (6,813) - 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 6 40,450 163 26,947 - 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม      
   และกิจการร่วมคา้ 20 (86,398) (14,218) (103,375) (17,151) 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว  (3,404) (141) (3,404) (141) 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาว  - 13,842 - 13,842 
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 20 (100,809) (132,113) - - 
ภาระหน้ีสินจากการใหสิ้ทธิประโยชน์แก่ลกูคา้  8,440 6,000 8,440 6,000 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  1,168 1,114 620 547 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 16 2,675 - 2,500 - 
รายไดเ้งินปันผลรับ  (2,733) - (92,447) (800,475) 
ดอกเบ้ียรับ  (12,770) (7,739) (44,898) (43,364) 
ตน้ทุนทางการเงิน  69,304 73,836 53,979 64,282 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงานและหน้ีสินดาํเนินงาน      
-  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  (65,449) 84,382 53,252 26,123 
-  สินคา้คงเหลือ  (9,196) (6,710) 157 (10,533) 
-  ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต  (3,904) 10,423 - - 
-  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  4,987 (77,010) 4,883 (17,639) 
-  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน  35 (497) - - 

-  ลูกหน้ีตามสัญญาระยะยาว  9,157 10,279 9,157 10,280 
-  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  9,163 (95,754) 11,250 (93,738) 
-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (28,039) 18,713 (2,289) 137,570 
-  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (6,347) 172,339 (4,769) 93,867 

-  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  (13,311) (6,273) 2,498 877 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน  947,395 1,193,556 513,141 599,198 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

30 

 
 
20 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า 

 
20.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 เฉพาะบริษทั 
  

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 1,911,917 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 1,911,917 

 
ในระหวา่งงวด บริษทัไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 21.18 ลา้นบาท 

 
20.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

  ข้อมูลทางการเงนิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม เฉพาะบริษทั 
   

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,977,167 1,792,353 
เงินลงทุนเพิ่ม 12,039 12,039 
จาํหน่ายเงินลงทุน (58,646) (41,669) 
เงินปันผลรับ (68,529) - 

ส่วนแบ่งกาํไร 96,169 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 1,958,200 1,762,723 

 
กลุ่มบริษทัมีกาํไรในรายการระหว่างกนัท่ีเกิดจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์ห้กบักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งจะรับรู้ใน 
งบกาํไรขาดทุนรวมดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าอาคารท่ีจาํหน่ายไป ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรในรายการระหวา่งกนัดงักล่าวเป็นรายไดจ้าํนวน 8.16 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวม 
 
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปี พ.ศ. 2554 ขอ้ 2.3 ค) บริษทัร่วมแห่งหน่ึงไดรั้บรู้กาํไรจากการเปล่ียนแปลงของ
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จาํนวน 289.32 ลา้นบาท ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมา
รวมคาํนวณในส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมดงักล่าวเน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดใ้ชว้ธีิราคาทุนในการวดัมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

31 

 
 
20 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

20.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

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

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในหุน้สามญัของ SF จาํนวน 1.50 ลา้นหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงิน 12.04 ลา้นบาท 
 
การจําหน่ายเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 17.96 ลา้นหุ้น ในบริษทั SF ไปใน
ราคา 145.04 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวน 86.40 ลา้นบาท และ 103.37 ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้ใน 
งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั 
 

ผลจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้เปล่ียนแปลงจากเดิมในอตัราร้อยละ 24.46 เป็นร้อยละ 22.86 
 

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของ SF ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทั จาํนวน
ไม่เกิน 129,995,010 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 8 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล หรือคิดเป็นอตัราการ
จ่ายเงินปันผลหุน้ละ 0.125 บาท เศษของหุน้จะไดรั้บเป็นเงินสดปันผลในอตัราหุน้ละ 0.125 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา
หุน้ละ 0.01389 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.13889 บาท โดยจ่ายใหก้บัหุน้ทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี  
3 เมษายน พ.ศ. 2555 บริษทัไดรั้บหุน้ปันผลจาํนวน 30.31 ลา้นหุ้น และเงินปันผลรับเป็นจาํนวน 3.37 ลา้นบาท ในวนัท่ี 20 เมษายน 
พ.ศ. 2555 
 

20.3 ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า 
 

การเปล่ียนแปลงของส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้สามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

  ข้อมูลทางการเงนิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม เฉพาะบริษทั 
   

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 113,229 103,120 
เงินลงทุนเพิ่ม 73,653 73,653 

ส่วนแบ่งกาํไร 4,640 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 191,522 176,773 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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20 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 
 
20.3 ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
บริษทั พวีอีาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (“PVR bluO”) 
 
การลงทุนเพิม่ในกจิการร่วมค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2554 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัซ้ือหุน้เพิ่มทุนใน PVR bluO เพื่อรักษา
สดัส่วนการลงทุนเดิมท่ีร้อยละ 49 เป็นจาํนวน 276.00 ลา้นรูปี บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้แลว้ รวมเป็นจาํนวนเงิน 139.70 ลา้นรูปี หรือ
เท่ากบั 88.85 ลา้นบาท ท่ีเหลือจะชาํระภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 

 
บริษทั เค อารีน่า จํากดั 
 
การซ้ือเงนิลงทุน 
 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2555 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั เค อารีน่า จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริการคาราโอเกะ เป็นจาํนวนเงิน 
9,999,800 บาท  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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20 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

20.4 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า มดีงันี ้
  ลกัษณะ สัดส่วนความ 

 ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ์ เป็นเจ้าของ 
    

บริษทัย่อย    
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วสิ จาํกดั ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั เชียงใหม่ ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท ์จาํกดั ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั รัชโยธิน ซีนีม่า จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั รัชโยธิน เรียลต้ี จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั ใหบ้ริการดา้นโบวล์ล่ิง ถือหุน้โดยตรง 99.99 
    และคาราโอเกะและการบนัเทิง   
บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั ใหบ้ริการโฆษณาและบริการใหค้าํปรึกษาธุรกิจ ถือหุน้โดยตรง 99.93 
บริษทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.93 
บริษทั อุดร ไฟวส์ตาร์ ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั สยามซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 60.36 
   (“EGV”)  ถือหุน้ทางออ้ม 39.61 
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณาและจดัจาํหน่าย ถือหุน้โดยตรง 66.07 
   จาํกดั (มหาชน) (“MPIC”)    ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์   
บริษทั ทาเลนต ์วนั จาํกดั ใหบ้ริการผลิตภาพยนตร์และรับจา้ง ถือหุน้โดยตรง 80.00 
    ผลิตงานทางดา้นบนัเทิงทุกรูปแบบ   
    

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

บริษทัย่อยภายใต้ MPIC    
บริษทั ทีว ีฟอรัม จาํกดั ส่ือและโฆษณาทางโทรทศัน์ ถือหุน้ทางออ้ม 66.07 
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส จาํกดั จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์เพือ่ฉายใน ถือหุน้ทางออ้ม 66.07 
    โรงภาพยนตร์ เพือ่จดัทาํวซีิดีและดีวดีี และ   
    เพื่อถ่ายทอดทางโทรทศัน์   
บริษทั เอม็วดีี จาํกดั (“MVD”) จาํหน่ายแผน่ วซีีดี ดีวดีี และลิขสิทธ์ิ ถือหุน้ทางออ้ม 66.07 
    ภาพยนตร์   
บริษทั เอม็ เทอร์ต้ีไนน์ จาํกดั ผลิตภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 66.07 
    

บริษทัย่อยภายใต้ MVD    



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

34 

บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล ์จาํกดั จาํหน่ายเทป ซีดี วดีีโอเทป วซีีดี ดีวดีี ถือหุน้ทางออ้ม 65.68 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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20 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
20.4 รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า มดีงันี ้(ต่อ) 

 
  ลกัษณะ สัดส่วนความ 

 ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ์ เป็นเจ้าของ 
    

บริษทัร่วม    
บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารและใหบ้ริการ ถือหุน้โดยตรง 22.86 
   (มหาชน) (“SF”)    ดา้นสาธารณูปโภค   
บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารและใหบ้ริการ ถือหุน้โดยตรง 50.00 
    ดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้ทางออ้ม 11.43 
  ผา่น SF  
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ใหเ้ช่าพื้นท่ีและใหบ้ริการ ถือหุน้โดยตรง 33.00 
   เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์    ดา้นสาธารณูปโภค   
บริษทั ไทยทิคเกต็เมเจอร์ จาํกดั เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายตัว๋ ถือหุน้โดยตรง 40.00 
    บตัรเขา้ชมการแสดง   
    

กจิการร่วมค้า    
บริษทั พีวอีาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ จาํกดั ใหบ้ริการโบวล์ล่ิง คาราโอเกะ ถือหุน้โดยตรง 49.00 
    (“PVR blu-O”)    และการบนัเทิง   
บริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสต้ิง จาํกดั ใหบ้ริการเคเบ้ิลทีว ี ถือหุน้โดยตรง 44.99 
บริษทั เค อารีน่า จาํกดั ใหบ้ริการคาราโอเกะ ถือหุน้โดยตรง 50.00 
 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ยกเวน้ PVR blu-O ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศอินเดีย เงินลงทุน
ทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุน้สามญัและหน่วยลงทุนในกรณีของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
 

21 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 30 มถุินายน 

 พ.ศ. 2555 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 156,876 
ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล (10,871) 

ส่วนแบ่งกาํไร (5,572) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 140,433 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีสาํคญั เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 20 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนเป็นบริษทัของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดงันั้นจึงถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
ก) การขายสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ     
บริษทัยอ่ย - - 89,672 64,737 
บริษทัร่วม 595 516 3,789 141,125 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 16,292 16,857 36,946 37,050 
กิจการร่วมคา้ 1,254 472 326 349 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,030 17,913 5,210 2,554 

 37,171 35,758 135,943 245,815 

  

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ     
บริษทัยอ่ย - - 154,907 638,648 
บริษทัร่วม 1,586 1,507 16,255 262,116 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 31,390 29,850 72,292 46,649 
กิจการร่วมคา้ 1,535 771 446 427 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,758 31,435 7,741 5,169 

 70,269 63,563 251,641 953,009 

     
ขายอุปกรณ์     
บริษทัยอ่ย - - - 1,980 

กิจการร่วมคา้ 17,346 - 7,160 - 

 17,346 - 7,160 1,980 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ข) การซ้ือสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ  

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

การซ้ือสินค้าและบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 40,228 33,449 
บริษทัร่วม 10,889 17,423 8,300 11,912 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 35,115 36,624 25,793 27,624 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,644 23,432 29,015 21,544 

 82,648 77,479 103,336 94,529 

     
ซ้ืออุปกรณ์     

บริษทัยอ่ย - - - 11,564 

 - - - 11,564 

     
ค่าตอบแทนผู้บริหาร     

ผูบ้ริหาร 11,307 12,610 6,029 7,010 

 11,307 12,610 6,029 7,010 

 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

การซ้ือสินค้าและบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 91,536 82,730 
บริษทัร่วม 21,283 34,985 15,905 29,035 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 70,101 70,148 51,318 52,329 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62,258 46,180 52,233 42,356 

 153,642 151,313 210,992 206,450 

     
ซ้ืออุปกรณ์     

บริษทัยอ่ย - - - 12,232 

 - - - 12,232 

     
ค่าตอบแทนผู้บริหาร     

ผูบ้ริหาร 24,226 25,515 13,550 14,512 

 24,226 25,515 13,550 14,512 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

38 

 
 
22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ค) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจากการซ้ือขายสินค้าและบริการและอืน่ ๆ 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

ลูกหนีก้ารค้า (รวมรายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกเกบ็)     
บริษทัยอ่ย - - 173,910 219,334 
บริษทัร่วม 3,335 9,294 727 2,825 
กิจการร่วมคา้ 678 749 282 66 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 4,000 14,212 279 1,595 

 8,013 24,255 175,198 223,820 

     
ลูกหนีบุ้คคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 267,637 304,950 
บริษทัร่วม 23,083 21,385 7,143 5,341 
กิจการร่วมคา้ 22,792 4,680 11,406 4,680 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,662 12,228 10,176 11,411 
 56,537 38,293 296,362 326,382 
     
เงนิปันผลค้างรับ     
บริษทัร่วม 2,733 - 2,733 - 

 59,270 38,293 299,095 326,382 

     
เงนิมดัจํา     
   (รวมอยูใ่น “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
บริษทัร่วม 8,979 8,979 3,460 3,460 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,800 5,000 3,800 5,000 

 12,779 13,979 7,260 8,460 

     
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,818 1,817 - - 

 1,818 1,817 - - 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

ค) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจากการซ้ือขายสินค้าและบริการและอืน่ ๆ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

เจ้าหนีก้ารค้า     
   (รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย”)     
บริษทัยอ่ย - - 203,762 145,031 
บริษทัร่วม 16,496 10,266 16,134 9,254 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 331 1,204 208 1,079 

 16,827 11,470 220,104 155,364 
     

เจ้าหนีอ้ืน่     
   (รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีบุคคล     
      หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั”)     
บริษทัยอ่ย - - 123,614 164,583 
บริษทัร่วม 9,285 8,529 8,156 7,213 
กิจการร่วมคา้ 645 343 10 343 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,025 3,693 2,327 2,525 

กรรมการ 1,871 3,585 1,350 3,300 

 14,826 16,150 135,457 177,964 
     

เงนิรับล่วงหน้าจากการให้เช่าและบริการ     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
บริษทัร่วม 29,673 30,197 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,845 18,600 - - 

 47,518 48,797 - - 
     

เงนิมดัจํารับ     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
บริษทัร่วม 120,003 120,003 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,906 8,906 135 135 

 128,909 128,909 135 135 
     

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ     
   (รวมอยูใ่น “เงินกูย้มืระยะยาวจาก     
      สถาบนัการเงิน”)     
บริษทัร่วม 12,187 12,125 12,187 12,125 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,125 8,083 8,125 8,083 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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 20,312 20,208 20,312 20,208 

 
22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ง) เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัในกลุ่มบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“กลุ่มเมเจอร์”) 
เพื่อใชส้ําหรับการจดัหาเงินแก่กลุ่มเมเจอร์ เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ย 
เงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 504,309,263 บาท ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี 
 
การเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

  ข้อมูลทางการเงนิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม เฉพาะบริษทั 
   

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555   
   

ยอดคงเหลือตน้งวด - 475,370 
เงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวด 1,800 764,472 

รับคืนเงินใหกู้ย้มืระหวา่งงวด (1,500) (735,533) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 300 504,309 

 
รายไดด้อกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งมีจาํนวนเงิน 9.34 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทัมีดอกเบ้ียคา้งรับจาํนวน 1.62 ลา้นบาท  
 

จ) เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 หน่วย : พนับาท 

  ข้อมูลทางการเงนิ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม เฉพาะบริษทั 
   

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555   
   

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม และพนักงาน   
ยอดคงเหลือตน้งวด 10,695 1,274,419 
เงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวด 1,050 693 

รับคืนเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวด (3,476) (92,013) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 8,269 1,183,099 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี และไม่มีกาํหนดชาํระคืน 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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22 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

ฉ) เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืจากบริษทัในกลุ่มบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“กลุ่มเมเจอร์”) 
เพื่อใชส้าํหรับการจดัหาเงินแก่กลุ่มเมเจอร์ เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ย 
เงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 85,181,248 บาท ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี 
 

การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 เฉพาะบริษทั 
  

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2555  
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 65,608 
เงินกูย้มืในระหวา่งงวด 374,630 

จ่ายคืนเงินกูย้มืในระหวา่งงวด (355,057) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 85,181 
 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งมีจาํนวนเงิน 1.22 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทัมีดอกเบ้ียคา้งจ่ายจาํนวน 0.25 ลา้นบาท 
 

23 ข้อมูลเกีย่วกบัคุณภาพของสินทรัพย์ 
 

คุณภาพของสินทรัพยจ์าํแนกตามประเภทท่ีกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

ลูกหนีก้ารค้า     
ลูกหน้ีการคา้ (สุทธิจากเงินมดัจาํรับจากลูกคา้) 6,060 7,338 580 1,345 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (6,060) - (580) - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ - 7,338 - 1,345 
 

24 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานทางการเงนิ 
 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2555 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการ
ดาํเนินงานของงวดเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 จาํนวน 0.39 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 344.96 ลา้นบาท โดยจะจ่าย
ใหก้บัหุน้ทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และจะจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2555 
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