
รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
 
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 ที่แนบมานี้ของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ
บริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา                
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อให
ไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินระหวางกาลแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด       
โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทดังกลาวขางตนไมถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 
งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ของบริษัทและบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเปนสวน
หนึ่งของงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น โดยไดแสดงความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไขตอ        
งบการเงินดังกลาว ตามรายงานลงวันที่  20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน
สวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 ของบริษัทและบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบสอบทานโดยผูสอบ
บัญชีรายดังกลาว ซึ่งไดรายงานไวเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 วาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินระหวางกาลดังกลาวไมถูกตองตาม       
ที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 613,437 316,627 479,871 146,419

เงินลงทุนระยะสั้น 1,619 1,030 580 -

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 4 602,154 503,214 43,023 56,619

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 12 10,667 - 362,473 312,987

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 92,820 78,961 10,033 8,812

ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ 67,367 51,654 - -

ลูกหนี้อื่น 46,267 13,935 38,991 7,729

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 150,218 165,969 63,945 54,099

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,584,549 1,131,390 998,916 586,665

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 13,036 6,655 - -

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 11 477,183 467,030 2,579,715 2,491,540

เงนิใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 12 2,350 2,350 1,247,073 1,110,574

เงินใหกูยืมแกพนักงาน 5,771 8,118 5,190 5,363

อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 5 4,761,474 4,589,137 1,413,924 1,407,020

สิทธิการเชา - สุทธิ 5 599,415 589,520 85,355 86,270

คาลิขสิทธิ์ภาพยนตร - สุทธิ 6 324,904 292,198 - -

คาความนิยม - สุทธิ 6 156,998 163,463 - -

เงินมัดจํา 145,295 80,466 93,177 43,769

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 16,142 49,643 1,437 1,168

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 6,502,568 6,248,580 5,425,871 5,145,704

รวมสินทรัพย 8,087,117 7,379,970 6,424,787 5,732,369

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 10 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

กรรมการ  ______________________________________________       กรรมการ  ______________________________________________

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พนับาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 1,139,643 812,072 718,606 570,772

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 342,360 578,212 134,231 181,225

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 12 - - 890 1,238

เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป  7 538,090 588,678 433,590 481,250

เจาหนี้อื่น 269,083 265,212 23,601 29,453

ภาษีเงินไดคางจาย 180,125 127,952 74,265 64,936

รายไดคาสิทธิการเชาและบริการรอตัดบัญชี

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 17,653 17,587 - -

คาใชจายคางจาย 102,712 69,559 26,812 24,869

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 154,555 193,743 54,578 61,048

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,744,221 2,653,015 1,466,573 1,414,791

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทยอย 12 - - 123,730 86,130

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 7 1,336,759 1,395,280 1,240,440 1,276,591

รายไดคาสิทธิการเชาและบริการรอตัดบัญชี 305,827 310,372 - -

รายไดรับลวงหนาจากผูใหการสนับสนุนธุรกิจ 30,619 22,000 30,619 22,000

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 95,800 74,804 21,169 20,850

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,769,005 1,802,456 1,415,958 1,405,571

รวมหนี้สิน 4,513,226 4,455,471 2,882,531 2,820,362

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 10 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548

(ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว) (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พนับาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 8

ทุนจดทะเบียน 897,000 897,000 897,000 897,000

ทุนที่ออกและชําระแลว 709,324 709,323 709,324 709,323

สวนเกินมูลคาหุน 8 1,840,215 1,840,200 1,840,215 1,840,200

เงินรับคาหุนลวงหนา 9 484,057 16 484,057 16

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 14,405 14,405 14,405 14,405

ยังไมไดจัดสรร 494,255 348,063 494,255 348,063

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 3,542,256 2,912,007 3,542,256 2,912,007

สวนของผูถือหุนสวนนอย 31,635 12,492 - -

รวมสวนของผูถือหุน 3,573,891 2,924,499 3,542,256 2,912,007

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 8,087,117 7,379,970 6,424,787 5,732,369

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 10 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548
หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายได
รายไดจากการเขาชมในโรงภาพยนตร 452,928 523,156 251,200 248,342
รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 79,758 73,775 40,670 48,649
รายไดจากการใหบริการโฆษณา 154,254 169,094 33,969 42,452
รายไดจากการใหบริการโบวลล่ิงและคาราโอเกะ 115,927 91,836 20,499 33,250
รายไดจากการใหเชาและบริการ 104,329 75,651 15,843 11,652
รายไดจากการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 87,257 80,899 - -
รายไดจากการใหบริการศูนยออกกําลังกาย 7,286 3,856 - -
รายไดจากการสนับสนุนธุรกิจ 116,719 35,790 44,888 14,894
รวมรายได 1,118,458 1,054,057 407,069 399,239

คาใชจาย
ตนทุนการแสดงและโรงภาพยนตร 386,101 440,880 246,553 213,361
ตนทุนจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 28,135 24,631 15,202 22,120
ตนทุนจากการใหบริการโฆษณา 4,004 3,457 - -
ตนทุนจากการใหบริการโบวลล่ิงและคาราโอเกะ 74,544 61,221 14,419 28,524
ตนทุนจากการใหเชาและบริการ 39,004 50,518 1,623 1,791
ตนทุนจากการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 76,294 34,309 - -
ตนทุนจากการใหบริการศูนยออกกําลังกาย 2,760 5,698 - -

คาใชจายในการขายและบริหาร 290,563 231,660 104,853 101,700
รวมคาใชจาย 901,405 852,374 382,650 367,496

กําไรจากการขายและการใหบริการ 217,053 201,683 24,419 31,743
รายไดอื่น 12,996 16,837 64,047 51,616

กําไรจากการดําเนินงาน 230,049 218,520 88,466 83,359
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 11 20,820 4,851 98,842 76,821
กําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 250,869 223,371 187,308 160,180
ดอกเบี้ยจาย (36,584) (26,087) (27,776) (13,829)
ภาษีเงินได (65,437) (65,704) (13,340) (15,442)

กําไรกอนสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 148,848 131,580 146,192 130,909
กําไรสุทธิของผูถือหุนสวนนอย (2,656) (671) - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 146,192 130,909 146,192 130,909

บาท บาท บาท บาท
กําไรตอหุน 3
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.21 0.18 0.21 0.18
กําไรตอหุนปรับลด 0.20 0.18 0.20 0.18

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 10 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

สวนของ
ทุนที่ออกและ สวนเกิน เงินคาหุน สํารองตาม กําไรสะสม ผูถือหุน

ชําระแลว มูลคาหุน รับลวงหนา กฎหมาย ที่ยังไมไดจัดสรร สวนนอย รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 709,323 1,840,200 16 14,405 348,063 12,492 2,924,499
หุนสามญั 1 15 (16) - - - -
เงินรับคาหุนลวงหนา - - 484,057              - - - 484,057              
เงินคาหุนในบริษัทยอยจากผูถือหุนสวนนอย - - - - - 16,487 16,487                
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 146,192              2,656                  148,848              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2549 709,324 1,840,215 484,057 14,405 494,255 31,635 3,573,891

กําไรที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริง สวนของ

ทุนที่ออกและ สวนเกิน ในหลักทรัพย สํารองตาม กําไรสะสม ผูถือหุน
ชําระแลว มูลคาหุน เผื่อขาย กฎหมาย ที่ยังไมไดจัดสรร สวนนอย รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 709,323 1,840,200 1 - 40,275 22,453 2,612,252
สวนของผูถือหุนสวนนอย - - - - - (899) (899)
สํารองตามกฎหมาย - - - 2,014 (2,014) - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 130,909 671 131,580
เงินปนผลจาย - - - - (35,466) - (35,466)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2548 709,323 1,840,200 1 2,014 133,704 22,225 2,707,467

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 10 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
6

งบการเงินรวม (พันบาท)

งบการเงินรวม (พันบาท)

       



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

ทุนที่ออกและ สวนเกิน เงินคาหุน สํารองตาม กําไรสะสม
ชําระแลว มูลคาหุน รับลวงหนา กฎหมาย ที่ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 709,323 1,840,200 16 14,405 348,063 2,912,007
หุนสามัญ 1 15 (16) - - -
เงินรับคาหุนลวงหนา - - 484,057 - - 484,057
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 146,192 146,192

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 709,324 1,840,215 484,057 14,405 494,255 3,542,256

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 709,323 1,840,200 - - 40,275 2,589,798
สํารองตามกฎหมาย - - - 2,014 (2,014) -
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 130,909 130,909
เงินปนผลจาย - - - - (35,466) (35,466)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 709,323 1,840,200 - 2,014 133,704 2,685,241

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 10 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
7

งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)

          



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 10 (76,927) 256,852 (19,148) 149,170

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนระยะสั้น (589) (180,000) (580) (180,000)

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะสั้น - 70,000 - 70,000

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 12 - - (248,868) (34,646)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 12 - 600 112,369 -

เงินสดจายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทยอย - (1,853) - (1,853)

เงินสดจายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ (240,813) (203,143) (96,174) (103,482)

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม - 31,998 - 31,998

เงินใหกูยืมแกพนักงาน 2,347 1,207 174 (115)

เงินสดจายเพื่อเงินมัดจําสัญญาเชาและบริการ - (1,891) - (1,800)

เงินสดจายเพื่อสิทธิการเชา (14,354) (15,250) - (15,250)

เงินสดจายคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร (85,979) (25,456) - -

เงินสดรับจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ 500 884 - -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (338,888)           (322,904)           (233,079)           (235,148)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (6,381) 11,761 - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการงิน(จายคืน) 309,067 (3,327) 127,000            -

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น (14,359) 238 (13,811) (62)

เงินสดรับจากเงินกูยืมจากบริษัทยอย 12 - - 52,600 46,600              

จายคืนเงินกูยืมจากบริษัทยอย 12 - - (15,000) -

จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 7 (94,750) (40,250) (70,000) (14,000)

เงินรับคาหุนลวงหนา 484,057 - 484,057 -

จายเงินปนผล - (81) - (81)

เงินรับคาหุนในบริษัทยอยจากผูถือหุนสวนนอย 16,487 - - -

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 694,121            (31,659)             564,846            32,457              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 278,306 (97,711) 312,619 (53,521)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 282,555 304,660 145,647 95,085

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 560,861 206,949 458,266 41,564

8

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 10 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

      



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ขอมูลเพิ่มเติม

ดอกเบี้ยจาย 30,788 26,707 28,124 8,307

ภาษีเงินไดจาย 13,264 21,784 4,011 5,466

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 มีนาคม

เงินสดและเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม 613,437 236,932 479,871 56,283

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (52,576) (29,983) (21,605) (14,719)

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 560,861            206,949 458,266            41,564

รายการที่ไมใชเงินสด

รายการที่ไมใชเงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 มีดังนี้

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

การลงทุนในอาคารและอุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน 63,290 22,480 14,313 11,049

การลงทุนในลิขสิทธิ์ภาพยนตรโดยยังมิไดชําระเงิน 81,859 167,838 - -

การลงทุนในอาคารและอุปกรณโดยทําสัญญาเชาการเงิน 29,470 44,520 29,030 42,841

9

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 10 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

      



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 

 10 

 
1 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต                
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  และตาม          
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน  งบการเงินหลัก  (คือ     
งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด) เปนรูปแบบสมบูรณและจัดทําใหสอดคลองกับ
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนแบบยอและจัดทําใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การบัญชีไทยฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล และเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีความหมายขัดแยงกัน
หรือมีความแตกตางในการตีความระหวางสองภาษา ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 
รายจายที่เกิดขึ้นอยางไมสม่ําเสมอในระหวางงวดปบัญชีจะรับรูเปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชี โดยใชเกณฑเดียวกับการรับรูรายจาย
เปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 
 
รายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 รวมทั้งงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะ
บริษัทแบบยอ สําหรับงวดบัญชีสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548 ไดมีการแสดงตางไปจากเดิมและจัดประเภทใหม เพื่อประโยชนใน
การเปรียบเทียบและเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 และสําหรับงวดบัญชีสามเดือนสิ้นสุด   
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 
 
งบการเงินรวมระหวางกาลไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้ควรใชควบคูกับงบการเงินของรอบปบัญชี พ.ศ. 2548  นโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลมีความ
สอดคลองกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ดังตอไปนี้ : 
 

1.1 การบัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 
ก) บริษัทยอย 

 
บริษัทยอยหมายถึงกิจการที่บริษัทใหญในกลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน บริษัทยอยดังกลาว
นํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวม  ในการประเมินวากลุมบริษัทควบคุมกิจการอื่นใดไดหรือไมนั้น พิจารณาจากเนื้อหาในการใชอํานาจ
ควบคุมมากกวารูปแบบตามสัญญาทางกฎหมาย 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 
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1 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 
1.1 การบัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 

 
ก) บริษัทยอย (ตอ) 

 
บริษัทยอยจะนํามารวมในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทใหญไดรับโอนมาซึ่งอํานาจควบคุมและตองไมนํามารวมในงบการเงินรวม
ตั้งแตวันที่อํานาจควบคุมหมดไป กลุมบริษัทใชวิธีซื้อธุรกิจสําหรับการบันทึกการไดมาซึ่งบริษัทยอย ตนทุนของการซื้อบริษัทยอยวัด
มูลคาดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่จายไป มูลคาของหุนที่ออกให หรือหนี้สินที่ตองรับผิดชอบ ณ วันที่ไดมา และยังรวมถึงตนทุน       
ที่สัมพันธโดยตรงกับการซื้อบริษัทยอยนั้น  สําหรับรายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้น     
ซึ่งเปนผลจากรายการระหวางกันของกิจการที่อยูในกลุมบริษัทจะถูกตัดบัญชีออกไปเต็มจํานวน เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้น   
ซึ่งกลุมบริษัทจะไมสามารถไดรับคืน ในกรณีที่มีความจําเปนนโยบายการบัญชีของบริษัทยอยจะถูกเปลี่ยนใหมีความสม่ําเสมอกับ
นโยบายที่ใชโดยกลุมบริษัท  สวนของผูถือหุนสวนนอยไดเปดเผยแยกไวตางหาก โดยบันทึกตามสัดสวนการถือหุนตอสวนของผูถือหุน
ของบริษัทยอย รายช่ือของบริษัทยอยหลักของกลุมบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 11 
 
บริษัทไดบันทึกสวนไดเสียในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีสวนไดเสีย 
 

ข) บริษัทรวม 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินรวมโดยใชวิธีสวนไดเสีย ซึ่งวิธีดังกลาว สวนแบงกําไรหรือขาดทุนภายหลังการไดมาที่เปน
สวนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมจะบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน และสวนแบงในสวนของความเคลื่อนไหวในสํารองสวนเกินทุน   
ภายหลังการไดมาจะบันทึกไวในสวนของสํารองสวนเกินทุน  ผลสะสมของสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมภายหลังการ
ไดมาจะปรับปรุงกับตนทุนของเงินลงทุน  บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุม ซึ่งโดย 
ทั่วไปก็คือการที่กลุมบริษัทถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด  รายการกําไรหรือ 
รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทรวมจะถูกตัดบัญชีกับสวนไดเสียที่กลุมบริษัทมีในบริษัทรวมนั้นตามสัดสวน
การถือหุน เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นดังกลาวซึ่งมีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการดอยคา เงินลงทุนใน
บริษัทรวมรวมถึงคาความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ (สุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม)  กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไปเมือ่
สวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวม เวนแตกลุมบริษัท
เกิดภาระหนี้หรือตองจายชําระหนี้แทนบริษัทรวม รายช่ือของบริษัทรวมแสดงไวในหมายเหตุขอ 11 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยใชวิธีสวนไดเสีย 
 

1.2 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
 
กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ และแปลงคาสินทรัพยและหนีส้นิ
ที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล รายการกําไรและรายการขาดทุนที่
เกิดจากรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาว ไดบันทึกทันทีในงบกําไรขาดทุน  
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1.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ไดรวม เงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม  เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองในการ
เปลี่ยนมือสูงซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมาและเงินเบิกเกินบัญชี  เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงรวมไวในสวนของเงินกูยืมในสวนของ
หนี้สินหมุนเวียนในงบดุล 
 

1.4 ลูกหนี้การคา 
 
ลูกหนี้การคารับรูเร่ิมแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณ 
จากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคือผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับมูลคาทีค่าดวา   
จะไดรับจากลูกหนี้การคา  หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการขายและตนทุนการตลาด 

 
1.5 สินคาคงเหลือ 

 
สินคาคงเหลือประกอบดวย อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุสิ้นเปลืองที่ใชในโรงภาพยนตร และแผนวีซีดีและดีวีดี  สินคาคงเหลือแสดงดวยราคา
ทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของอาหารและเครื่องดื่มและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชในโรงภาพยนตรคํานวณตาม
วิธีเขากอน-ออกกอน ราคาทุนของวีซีดีและดีวีดีคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ย  ตนทุนของการซื้อประกอบดวยราคาซื้อและคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของ
กับการซื้อสินคานั้น  เชน คาขนสงหักดวยสวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา  มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายได
ตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นสําเร็จรูปและคาใชจายในการขาย  กลุมบริษัทบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของ
สินคาเกา ลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพ เทาที่จําเปน  
 

1.6 เงินลงทุน (นอกจากบริษัทยอยและบริษัทรวม) 
 
เงินลงทุนเพื่อคาและเงินลงทุนเผื่อขาย วัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม  รายการกําไรและรายการขาดทุนทั้งที่เกิดขึ้นจริงและยังไมเกิดขึ้น
จริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อคาจะรวมอยูในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง สวนรายการกําไรและ  
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมอยูในสวนของผูถือหุน 
 
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณโดยอางอิงจากราคาเสนอซื้อในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ขณะปดทําการ ณ วันที่ในงบดุล 
 
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึก 
รวมอยูในงบกําไรขาดทุน  กรณีที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของ                  
เงินลงทุนที่จําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 

 13 

 
1 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 
1.7 อาคารและอุปกรณ 

 
อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหักดวยคาเสื ่อมราคาสะสม  คาเสื ่อมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพย หรืออายุสัญญาเชาในกรณีที่อายุสัญญาเชาสั้นกวา ดังตอไปนี้ 
 
อาคาร 20 ป 
โรงภาพยนตร 5, 10, 20 ป 
 และตามอายุสัญญาเชา 
สวนปรับปรุงอาคารและโรงภาพยนตร 5, 10 ป 
ระบบสาธารณูปโภค 5, 10 ป 
เคร่ืองมือและอุปกรณ 5, 10, 15 ป 
เคร่ืองตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน 5 ป 
ยานพาหนะ (รวมยานพาหนะภายใตสญัญาเชาการเงิน) 5 ป 
 
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทันที 

 
การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรบัรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น  ตนทุนของการปรับปรุงใหดีขึ้นที่สําคัญจะรวมไว
ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย หากคอนขางแนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะกลับเขามาสูกลุมบริษัทจะมีมูลคาสูงกวาการให
ประโยชนเดิมของสินทรัพยที่มีไวตั้งแตตนเมื่อไดมาซึ่งสินทรัพยที่มีอยูปจจุบัน การปรับปรุงหลักจะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการให
ประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ 
 
รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไวในงบกําไรขาดทุน 
 
ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกูยืมเงินมาใชในการซื้อหรือสราง อาคารและอุปกรณ ไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพยนั้นตลอดชวงเวลา                 
การกอสรางและเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค 
 

1.8 คาความนิยม 
 
คาความนิยมแสดงถึงสวนของตนทุนการไดมาที่มีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุมบริษัทมีในสวนแบงในสินทรัพยสุทธิของ
บริษัทยอยหรือบริษัทรวม ณ วันที่ซื้อบริษัทยอยหรือบริษัทรวม  คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อบริษัทยอยแสดงเปนสินทรัพยไมมีตัวตนใน
งบดุลรวม คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อบริษัทรวมจะรวมไวในเงินลงทุนในบริษัทรวม  คาความนิยมจะตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรง
ตลอดอายุการใหประโยชน โดยฝายบริหารเปนผูประมาณอายุการใหประโยชนของคาความนิยมซึ่งจะมีผลกระทบตอกลุมบริษัท ณ เวลา   
ที่ไดมาโดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน สวนแบงทางการตลาดในปจจุบัน ศักยภาพการเติบโตและปจจัยอื่นในบริษัทยอยและบริษัทรวม    
ที่ไดมา 
 
คาความนิยมของกลุมบริษัทตัดจําหนายภายในระยะเวลาไมเกิน 10 ป 
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1 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 
 
1.8 คาความนิยม (ตอ) 

 
ณ วันที่ในงบดุลของแตละงวดบัญชี กลุมบริษัทจะทบทวนวามีขอบงชี้การดอยคาที่มีตอคาความนิยมแตละรายการที่ไดรับรูไวหรือไม เมื่อมี
ขอบงชี้ที่แสดงชัดเจนวาอาจเกิดการดอยคาเกิดขึ้น กลุมบริษัทก็จะประเมินวามูลคาของคาความนิยมจะไดรับคืนเต็มจํานวนหรือไม ทั้งนี้ 
กลุมบริษัทจะปรับลดราคาตามบัญชีไมใหเกินกวามูลคาที่จะไดรับคืน 
 
คาความนิยมติดลบคือสวนตางระหวางมูลคายุติธรรมของสวนแบงในสินทรัพยสุทธิที่กลุมบริษัทไดมาและตนทุนของการไดมา คาความนิยม     
ติดลบแสดงในงบดุลดวยการจัดประเภทแบบเดียวกับคาความนิยม  กลุมบริษัทบันทึกคาความนิยมติดลบที่สัมพันธกับผลขาดทุนและคาใชจาย
ในอนาคตแตยังไมเปนหนี้สินที่ระบุได ณ วันซื้อ เฉพาะสวนที่ระบุในแผนซื้อธุรกิจและสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ เปนรายไดใน 
งบกําไรขาดทุนในจํานวนเงินไมเกินผลขาดทุนและคาใชจายในอนาคตที่ไดรับรูในบัญชีแลว  กลุมบริษัทบันทึกสวนของคาความนิยม     
ติดลบที่เกินกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินที่ระบุไดเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑที่วางไวตลอดจํานวนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยเหลานั้น  กลุมบริษัทจะบันทึกสวนของคาความนิยมติดลบที่สูงกวามูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินที่ระบุไดเปนรายไดทันทีในงบกําไรขาดทุน 

 
1.9 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 

คาลิขสิทธิ์ภาพยนตร 
 
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร บันทึกตามราคาทุนที่ราคาซื้อและคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของในการซื้อลิขสิทธิ์  ตนทุนลิขสิทธิ์ตัดจําหนายเปนตนทุน
โดยตรงของการแสดงภาพยนตร วีซีดีและดีวีดี และการถายทอดทางโทรทัศน ตามอัตราสวนของรายไดที่คาดวาจะไดรับจากชองทางเหลานั้น
ตลอด   ระยะเวลาของลิขสิทธิ์ ในกรณีที่มีการขาดทุนเกิดขึ้นในแตละลิขสิทธิ์  กลุมบริษัทจะตัดจายขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นออกจากมูลคาทาง
บัญชีของลิขสิทธิ์นั้น ๆ เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนทันที 
 

สิทธิการเชา 
 
สิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเชาพื้นที่อาคาร บันทึกตามราคาทุนและตัดจําหนายเปนคาใชจายตามอายุของสัญญาเชาโดยวิธีเสนตรง 
 

1.10 การดอยคาของสินทรัพย 
 
อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยที่ไมเปนสินทรัพยทางการเงิน รวมทั้งคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน จะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมี  
เหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจต่ํากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน  รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชี    
ของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนคือจํานวนที่สูงกวาระหวางราคาขายสุทธิเทียบกับมูลคาจากการใช     
สินทรัพยจะถูกจัดเปนกลุมที่เล็กที่สุดซึ่งเปนหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดที่สามารถแยกออกมาไดเพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา 
ณ วันที่ในงบดุล  กลุมบริษัทตองกลับบัญชีรายการขาดทุนจากดอยคาของสินทรัพยที่กลุมบริษัทรับรูในงวดกอนที่ไมใชคาความนิยม เมื่อ
ประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่กลุมบริษัทไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาแลว 
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1.11 สัญญาเชาระยะยาว - กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูเชา 
 
การเชาอุปกรณ ซึ่งพิจารณาวาความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของทั้งหมดไดโอนไปใหผูครอบครองสินทรัพย จะถูกจัดเปน
สัญญาเชาการเงิน  สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนตามมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวน
เงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะแบงเปนสวนของหนี้สินและคาใชจายทางการเงิน เพื่อให
จํานวนเงินที่ตองจายในแตละงวดมีจํานวนคงที่  คาเชาซึ่งตองจายตามภาระผูกพันหักกับคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินภายใต
สัญญาเชาการเงิน  สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา  สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคา
ตลอดอายุของการใชงานทรัพยสินนั้น  การเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของตกอยูกับผูใหเชาจะถูกจัดเปน
สัญญาเชาดําเนินงาน  การชําระเงินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา   
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 
 

1.12 ผลประโยชนของพนักงาน 
 
กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบไวแลว  สินทรัพยของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัทและไดรับการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับ
เงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัทที่เกี่ยวของ  เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของกลุมบริษัทจะรับรูในงบการเงินเมื่อมีการใชสิทธิ 
 

1.13 ประมาณการหนี้สิน 
 

กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินซึ่งไมรวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตาม
กฎหมายหรือโดยอนุมานจากผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต  ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองใชทรัพยากรเพื่อจายชําระตาม
ภาระผูกพันและสามารถประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเชื่อถือ  เมื่อไดจายชําระประมาณการหนี้สินไปแลว หากแนใจวาจะไดรับคืน
อยางแนนอนใหบันทึกรายจายที่จะไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก 
 

ประมาณการรับคืนสินคา 
 

ประมาณการรับคืนสินคาประเภทแผนวีซีดีและดีวีดีประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากการรับคืนสินคาที่เกิดขึ้นจริงในระหวางปและคํานวณขึ้นเปน
สัดสวนของยอดขายในระหวางป 

 
1.14 การรับรูรายได 

 
รายไดหลักของกลุมบริษัท คือ รายไดจากการเขาชมในโรงภาพยนตร รายไดจากการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม รายไดจากการใหบริการ
โฆษณาสินคา รายไดจากการใหบริการโบวลิ่งและคาราโอเกะ รายไดจากการใหเชาและบริการ รายไดจากการใหบริการศูนยออกกําลังกายและ
รายไดจากการจําหนายแผนวีซีดี ดีวีดีและลิขสิทธิ์ภาพยนตรและรายไดจากการสนับสนุนธุรกิจ 
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1 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ (ตอ) 

 

1.14 การรับรูรายได (ตอ) 
 

รายไดแสดงดวยมูลคาตามใบสงสินคาที่ขายและการใหบริการเปนจํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและสวนลด โดยไมรวมรายการขาย  
ภายในกลุมบริษัทสําหรับงบการเงินรวม  รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อผูซื้อไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของ
ความเปนเจาของสินคา  รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อการใหบริการแลวเสร็จ 
 

รายไดจากการจําหนายบัตรชมภาพยนตรลวงหนาและขายบัตรของขวัญ บันทึกเปนรายไดรอตัดบัญชี  และรับรูเปนรายได เมื่อมีการนําบัตร
มาแลกใช 
 

รายไดจากการใหเชาและบริการรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลาอายุสัญญาเชา 
 

รายไดจากการใหบริการโฆษณาบนจอภาพยนตรและในโรงภาพยนตรรับรูตามระยะเวลาของสัญญาที่ทํากับผูโฆษณา 
 

รายไดอื่น 
 

รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของชวงเวลาจนถึงวันครบอายุ และพิจารณาจํานวนเงินตนที่เปน
ยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกคางรับของกลุมบริษัท  รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้นเกิดขึ้น 
 

1.15 รายไดรอการตัดบัญชี 
 

รายไดรอการตัดบัญชีจากการใหเชาพื้นที่และการขายบัตรของขวัญ และการขายบัตรชมภาพยนตรลวงหนา รับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการ
แกลูกคาแลว 
 

1.16 ภาษีเงินได 
 

กลุมบริษัทคํานวณภาษีเงินไดตามเกณฑที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินไดตามเกณฑคงคาง  กลุมบริษัทมิไดบันทึกภาษี
เงินไดคางจายหรือคางรับสําหรับผลตางทางบัญชีกับทางภาษีที่เปนผลตางชั่วคราวในอนาคต 
 

1.17 การจายเงินปนผล 
 

เงินปนผลจายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทที่เกี่ยวของไดอนุมัติ
การจายเงินปนผล 

 

1.18 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลจําแนกตามสวนงานไดจัดทําขึ้นโดยอาศัยรายงานภายในของกลุมบริษัท ซึ่งจําแนกขอมูลทางการเงินตามการใหบริการหรือผลิตภัณฑของ
แตละสายธุรกิจ 

 

1.19 เครื่องมอืทางการเงนิ 
 

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงอยูในงบดุลไดรวมยอดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การคา ลูกหนี้และเจาหนี้กิจการ
ที่เกี่ยวของกัน เจาหนี้การคา สัญญาเชาการเงิน และเงินกูยืม ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับแตละรายการไดเปดเผยแยกตามแตละรายการ     
ดังกลาว 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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2 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปนี้  
 

 (ลานบาท) 

    ธุรกิจจําหนาย    

 ธุรกิจ 

โรงภาพยนตร 

ธุรกิจโบวลลิ่ง 

และคาราโอเกะ 

ธุรกิจใหเชา 

และบริการ 

วีซีดี ดีวีดี และ 

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

ธุรกจิ 

ศูนยออกกาํลงักาย 

รายการบัญช ี

ระหวางกัน 

 

รวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549         

รายได 768 121 148 155 7 (81) 1,118 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 304 33 98 79 4 (11) 507 

รายไดอื่นๆ       34 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (395) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด       146 

        

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2548        

รายได 858 90 109 104 4 (111) 1,054 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 314 23 59 59 (2) (19) 434 

รายไดอื่นๆ       22 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (325) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด       131 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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3 กําไรตอหุน 

 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ชําระแลวและ
ออกจําหนายอยูในระหวางงวด (พ.ศ. 2549: 709,323 พันหุน พ.ศ. 2548: 709,323 พันหุน) 
 
สําหรับการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กําไรสุทธิปรับปรุงสําหรับจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย โดยถือวาหุนสามัญเทียบเทาปรับลดไดแปลง
เปนหุนสามัญทั้งหมด ซึ่งไดแกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (หมายเหตุขอ 9) จํานวน 733,522 พันหุน (พ.ศ. 2548: 709,728 พันหุน) 
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดงไดดังนี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 กําไรสุทธิ จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรสุทธิตอหุน 
 พันบาท พันหุน บาท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

       
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 146,192 130,909 709,323 709,323 0.21 0.18 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด - - 24,199 405 (0.01) - 

กําไรตอหุนปรับลด 146,192 130,909 733,522 709,728 0.20 0.18 

 
4 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ 144,003 24,766 - - 
ตั๋วเงินรับ 3,615 13,262 3,554 1,082 
ลูกหนี้การคา 487,489 502,877 40,553 56,241 

รวม 635,107 540,906 44,106 57,323 
หัก   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (32,953) (37,692) (1,083) (704) 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 602,154 503,214 43,023 56,619 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ (ตอ) 

 
ลูกหนี้การคาขางตนสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ 144,003 24,766 - - 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 338,997 374,559 19,983 25,361 
คางชําระนอยกวา 3 เดือน 98,986 66,029 19,576 30,047 
คางชําระ 3 - 6 เดือน 19,904 10,509 3,312 103 
คางชําระมากกวา 6 เดือน 33,217 65,043 1,235 1,812 

 635,107 540,906 44,106 57,323 
หัก   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (32,953) (37,692) (1,083) (704) 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 602,154 503,214 43,023 56,619 

 
5 รายจายลงทุนและภาระผูกพัน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 อาคารและ  อาคารและ  
 อุปกรณ สิทธิการเชา อุปกรณ สิทธิการเชา 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549     
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 4,589,137 589,520 1,407,020 86,270 
ซื้อสินทรัพย 304,103 14,354 60,487 - 
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ (763) - - - 
คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย (131,003) (4,459) (53,583) (915) 

ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ 4,761,474 599,415 1,413,924 85,355 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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6 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 
  งบการเงินรวม 

   คาลิขสิทธิ ์  
   ภาพยนตร คาความนิยม 
   พันบาท พันบาท 

     
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549     
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ   292,198 163,463 
ซื้อสินทรัพย   87,229 - 
คาตัดจําหนาย   (54,523) (6,465) 

ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ   324,904 156,998 

 
7 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป     
   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 28,590 43,178 28,590 42,250 

   -  เงินกูยืมจากธนาคาร 509,500 545,500 405,000 439,000 

รวมเงินกูยืมหมุนเวยีน 538,090 588,678 433,590 481,250 

     
สวนท่ีไมหมุนเวียน     
   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 440 1,342 440 591 
   -  เงินกูยืมจากธนาคาร 1,336,319 1,393,938 1,240,000 1,276,000 
รวมเงินกูยืมไมหมุนเวียน 1,336,759 1,395,280 1,240,440 1,276,591 

     

รวมเงินกูยืม 1,874,849 1,983,958 1,674,030 1,757,841 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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7 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ตอ) 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมจากธนาคาร (ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน) สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
 พันบาท พันบาท 

   
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549   
ราคาตามบัญชีตนงวด 1,939,438 1,715,000 
การจายคืนเงินกูยืม (94,750) (70,000) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 1,844,688 1,645,000 

 
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.25 ถึง รอยละ 8.00 ตอป เงินกูยืมดังกลาวใชอาคารและสิทธิการเชาเปนหลักทรัพย   
ค้ําประกัน 

 
8 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

 
  ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 

 จํานวนหุน จํานวนหุน  สวนเกิน 
 จดทะเบียน สามัญ หุนสามัญ มูลคาหุน 
 พันหุน พันหุน พันบาท พันบาท 

     
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549    
ณ วันตนงวด 897,000 709,323 709,323 1,840,200 
การออกหุน - 1 1 15 

ณ วันสิ้นงวด 897,000 709,324 709,324 1,840,215 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 897 ลานหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 : 897 ลานหุน) ซึ่งมีมูลคา      
ที่ตราไวหุนละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 : 1 บาทตอหุน) 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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9 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 
ก) ใบสําคัญแสดงสิทธซิื้อหุนสามัญท่ีจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบรษัิท (ESOP) 

 
บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย โดยเปนใบสําคัญแสดง
สิทธิจดทะเบียนและไมสามารถโอนใหบุคคลอื่นได ไมมีราคาเสนอขายและมีอายุไมเกิน 4 ป และ 5 ป นับตั้งแตวันที่ออก                 
อัตราการใชสิทธิซื้อหุนสามัญและราคาการใชสิทธิ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
  จํานวนที่ออก ราคาการใชสิทธิ กําหนดเวลาการใชสิทธิ 

 วันที่ออก ลานหนวย บาท/หนวย เริ่ม สิ้นสุด 

      
ESOP-W1 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 19.5 12.120 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
ESOP-W2 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 3.5 15.032 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

 
ข) ใบสําคัญแสดงสิทธซิื้อหุนสามัญท่ีออกและเสนอขายใหแกบุคคลท่ัวไป (MAJOR-W1) 

 
ในป พ.ศ. 2547 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 146,926,992 หนวย โดยไมมีราคาเสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซื้อหุนสามัญไดจดทะเบียนและสามารถเปลี่ยนมือไดโดยมีอายุ 3 ป นับตั้งแตวันที่ออก 
 
ราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิมีผลตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2549 เปนตนไป มีดังนี้ 
 
 อัตราการใชสิทธิ (หนวย/หุน) ราคาการใชสิทธิ (บาท/หนวย) 

 เดิม ใหม เดิม ใหม 

     
ESOP-W1 1.068 1.086 12.320 12.120 
ESOP-W2 1.000 1.016 15.280 15.032 
MAJOR-W1 1.016 1.033 12.796 12.589 
 
ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 ผูถือสิทธิใน ESOP-W1 และ MAJOR-W1 ไดใชสิทธิเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 
8.23 ลานหนวยและ 28.90 ลานหนวยตามลําดับ บริษัทไดรับเงินคาหุนรับลวงหนาในระหวางงวดจํานวน 484.057 ลานบาท และได   
จดทะเบียนเปนหุนสามัญกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 
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10 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 
การกระทบยอดกําไรสุทธิสําหรับงวดใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
กําไรสุทธิสําหรับงวด 146,192 130,909 146,192 130,909 
รายการปรับปรุง     
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  189,985 181,021 54,498 51,205 
รับรูรายไดจากรายไดรอการตัดบัญชี (29,860) (6,640) - (2,757) 
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) (4,739) 3,364 - - 
คาเผื่อสินคารับคืน (กลับรายการ) (5,868) (3,205) - - 
ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวร 263 - - - 
ตัดจําหนายคาใชจายรอตัดบัญชี - 1,618 - 1,583 
กําไรจากการปรับปรุงมูลคาเงินลงทุนชั่วคราวใน     
   หลักทรัพยเพื่อคา - (4) - - 
คาความนิยมตัดจําหนาย 6,465 6,465 - - 
สวนแบงกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวม (20,820) (4,851) (98,842) (76,821) 
กําไรในบริษัทยอยสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 2,656 671 - - 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดาํเนนิงานและ     
หนี้สินดําเนนิงานหนี้สินดําเนนิงาน     
-  ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ (94,201) (36,592) 13,596 (25,513) 
-  ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - - (38,819) 46,174 
-  สินคาคงเหลือ (7,991) (11,036) (1,221) 786 
-  ลูกหนี้ - คาสนับสนุนธุรกิจ (32,332) - (56,643) - 
-  ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ (15,713) - - - 
-  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 15,751 (7,169) (9,846) 6,046 
-  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (31,328) 2,249 323 882 
-  เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย (237,102) (116,378) (61,307) (13,107) 
-  เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน - - (348) - 
-  คาใชจายคางจาย 33,153 29,428 1,943 25,056 
-  เจาหนี้อื่น (59,419) 19,705 (5,852) (5,504) 
-  ภาษีเงินไดคางจาย 52,173 31,152 9,329 (4,862) 
-  หนี้สินหมุนเวียนอื่น (39,188) 30,211 (6,470) 13,942 
-  เงินมัดจําการเชา - 7,654 - 2,931 
-  รายไดรับลวงหนาคาสนับสนุนธุรกิจ 34,000 - 34,000 - 
-  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 20,996 (1,720) 319 (1,780) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (76,927) 256,852 (19,148) 149,170 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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11 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
บริษัทยอย - - 2,102,308 2,024,658 

บริษัทรวม 477,183 467,030 477,407 466,882 

รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  477,183 467,030 2,579,715 2,491,540 

 
ก) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ 
 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 

   
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549   
ราคาตามบัญชีตนงวด 467,030 2,491,540 
สวนแบงกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 20,820 98,842 

เงินปนผลรับ (10,667) (10,667) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 477,183 2,579,715 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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11 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 

 
ข) รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ 
 

  ลักษณะ สัดสวนความ 
 ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ เปนเจาของ 

บริษัทยอย    
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคาร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด ใหบริการดานสาธารณูปโภค ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด ใหบริการฉายภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด ใหบริการดานสาธารณูปโภค ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด ใหบริการฉายภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคาร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด ใหบริการดานการบนัเทิง ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด ใหบริการโฆษณาและบริการ ถือหุนโดยตรง 99.93 
 ใหคําปรึกษาธุรกิจ   
บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด ใหบริการฉายภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.94 
บริษัท อุดร ไฟวสตาร  ซีนีเพล็กซ  จํากัด ใหบริการฉายภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 80.00 
บริษัทสยามซีนีเพลก็ซ จํากัด ใหบริการฉายภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
   (“EGV”) 

ใหบริการฉายภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.97 

บริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด จําหนายแผน วีซีดี และดีวีด ี ถือหุนโดยตรง 80.00 
   เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด (“PMEG”) และลขิสิทธิภ์าพยนตร   
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด จําหนายใหเชาและเปนตัวแทน ถือหุนโดยตรง 79.99 
 นายหนาในการจําหนายภาพยนตรวีซีด ีดีวีด ี   
บริษัทยอยภายใต EGV    
บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดนท วิลเลจ ใหบริการฉายภาพยนตรและ ถือหุนทางออม 99.96 
   เอ็กซิบิชั่น จํากัด  การโฆษณา   
บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํากัด ใหบริการฉายภาพยนตรและการ ถือหุนทางออม 99.96 
 โฆษณารวมทั้งใหบริการเชาพื้นที่   
บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด ใหบริการฉายภาพยนตรและการโฆษณา ถือหุนทางออม 89.97 
บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด ศูนยสขุภาพ, ศูนยออกกําลังกาย ถือหุนทางออม 59.98 
    
บริษัทยอยภายใต PMEG    
บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด จําหนายเทป ซีด ีวีดโีอเทป วีซีด ีดีวีด ี ถือหุนทางออม 79.98 
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11 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 

 
ข) รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ (ตอ) 

 
  ลักษณะ สัดสวนความ 
 ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ เปนเจาของ 

บริษัทรวม    
บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพเีรียนซ ศูนยออกกําลังกายและ   
   จํากัด (มหาชน) บริการอื่นที่เกี่ยวของ ถือหุนโดยตรง 36.75 
    
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ใหเชาพื้นที่ในอาคารและใหบริการ   
 ดานสาธารณูปโภค ถือหุนโดยตรง 25.15 
บริษัท ไอ-เมเจอร จํากัด จําหนายตั๋วภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 49.99 
บริษัท เมเจอรออนไลน จํากัด จําหนายตั๋วคอนเสริตและใหบริการ ถือหุนโดยตรง 40.00 
 สารสนเทศ   
บริษัทรวมภายใต PMEG    
บริษัท มีเดีย โลจิสติก จํากัด ใหบริการขนสง ถือหุนทางออม 39.99 
    

           บริษัทยอยและบริษัทรวมเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย  เงินลงทุนทั้งหมดเปนการลงทุนในหุนสามัญ 
 
12 รายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
กิจการที่เกี่ยวของกันหมายถึง กิจการและหรือบุคคลที่มีอํานาจควบคุม หรือถูกควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม ซึ่งกระทําผาน
บริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน  นอกจากนี้กิจการที่เกี่ยวของกันยังรวมความถึงบริษัทรวม
และบุคคลที่มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับกิจการไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม ผูบริหารสําคัญที่เปนกรรมการหรือพนักงาน
ของกิจการ รวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวซึ่งมีอํานาจชักจูง หรืออาจถูกชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลดังกลาว 
และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลขางตน 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันแตละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบ
ทางกฎหมาย 
 
ในระหวางงวด กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคาที่สําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน รายการคาดังกลาวเปนไปตามเกณฑ  
ที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการตามปกติของการดําเนินธุรกิจและเปนไปตามเงื่อนไขการคาตามปกติ 
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12 รายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  (ตอ) 

 
รายการคาที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน สามารถสรุปไดดังนี้ : 

 
ก) การขายสินคาและบริการ 

 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

รายไดคาบริหารจัดการ     
บริษัทยอย - - 40,158 39,658 
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 1,200 1,200 1,200 1,200 
 1,200 1,200 41,358 40,858 
     
รายไดคาโฆษณา     
บริษัทยอย - - 30,872 29,400 
     
ดอกเบ้ียรับ     
บริษัทยอย - - 20,493 3,746 
     
รายไดคาเชาอุปกรณ     
บริษัทยอย - - 13,500 - 

 
ข) การซือ้สินคาและบริการ 
 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

คาเชาและคาบริการ     
บริษัทยอย - - 12,150 18,300 
     
ดอกเบ้ียจาย     
บริษัทยอย - - 1,978 2,240 
     
ซื้อสินทรัพยถาวร     
บริษัทที่เกี่ยวของกนั - 5,850 - 5,850 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549  
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12 รายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ค) ยอดคงเหลอืท่ีเกดิจากการซือ้ขายสินคาและบรกิาร 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

ลูกหนี้:     
ลูกหนี้การคา     

บริษัทยอย - - 31,466 35,599 

     
ลูกหนี้อื่น      
บริษัทยอย - - 351,806 312,987 

บริษัทรวม 10,667 - 10,667 - 

 10,667 - 362,473 312,987 

     
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     
เจาหนี้:     
เจาหนี้การคา     

บริษัทยอย - - 12,659 14,550 

     
เจาหนี้อื่น     

บริษัทยอย - - 890 1,238 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549  

29 

 
12 รายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ง) เงินใหกูยืมแกกจิการที่เกี่ยวของกนั 
 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
 พันบาท พันบาท 

   
สําหรับงวดสามเดือนสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549   

บริษัทยอย   
ยอดคงเหลือตนงวด - 1,110,574 
เงินใหกูยืมระหวางงวด - 248,868 
เงินกูจายคืนระหวางงวด - (112,369) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - 1,247,073 

   
บริษัทรวม   
ยอดคงเหลือตนงวด 2,350 - 
เงินกูจายคืนระหวางงวด - - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,350 - 

 
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 6.75 ถึง 7.00 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 

 
จ) เงินกูยมืจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

  งบการเงิน 
  เฉพาะบริษัท 
  พันบาท 

   
สําหรับงวดสามเดือนสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549   

บริษัทยอย   
ยอดคงเหลือตนงวด  86,130 
เงินกูยืมระหวางงวด  52,600 
เงินกูจายคืนระหวางงวด  (15,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  123,730 

 
เงินกูยืมจากบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 6.75 ถึง 7.00 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549  
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12 รายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ฉ) การค้าํประกนั 

 
บริษัทค้ําประกันเงินกูจากธนาคารใหแกบริษัทยอย (บริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด และ                   
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด) จํานวนรวม 440 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548: 440 ลานบาท) 

 
13 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันโดยการค้ําประกันจากธนาคารจํานวน 30.97 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548: 
28.47 ลานบาท) 
 
ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน - กรณีกลุมบริษัทเปนผูเชา 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวกับบุคคลภายนอก เกี่ยวกับการเชาที่ดิน พื้นที่อาคาร
และสัญญาบริการ 
 
ยอดรวมของจํานวนเงินคาเชาและคาบริการขั้นต่ําภายใตสัญญาที่ไมสามารถยกเลิกไดมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

     
ไมเกิน 1 ป 356 415 144 140 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 1,455 1,386 614 598 
เกินกวา 5 ป 3,649 3,696 1,084 1,091 

 5,460 5,497 1,842 1,829 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549  
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14 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 
14.1 การประชุมสามัญประจําป 

 
จากการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 
ก) เงินปนผล 

 
ใหจายเงินปนผลจากการดําเนินงานในงวดเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 0.39 บาทตอหุน รวมทั้งสิ้น 276.64 ลานบาท     
โดยกําหนดจายในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 
 

ข) ใบสําคัญแสดงสิทธท่ีิจะซื้อหุนสามัญ (ESOP-W3) 
 
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (ESOP-W3) จัดสรรแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 10,000,000 
หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมมีราคาเสนอขายและมีอายุไมเกิน 5 ป นับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยมีอัตราการใชสิทธิคือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 14.10 บาท ตอ 1 หุนสามัญ 
 

14.2 การขายเงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 บริษัทไดขายเงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทรวมคือ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
จํานวน 16.55 ลานหุน เปนจํานวนเงิน 149.26 ลานบาท  บริษัทมีสัดสวนการถือหุนลดลงจากรอยละ 25.15 เปนรอยละ 21.25 ของ                  
ทุนจดทะเบียนในบริษัทรวมนี้ 
 
 

 
 



 

 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จาํกัด (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะของบริษัท 
(ยังไมไดตรวจสอบ) 
 
วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 


