
 

 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
 
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 ของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)       
และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัทตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้       
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อให
ไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินระหวางกาลแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด       
โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการใชวิธีวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบ         
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทดังกลาวขางตนไมถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัทเมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
เสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550  ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 2 ตั้งแตวันที่      
1 มกราคม พ.ศ.2550 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะบริษัทจากวิธี           
สวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีโดยบริษัทไดใชวิธีปรับยอนหลัง ดังนั้นงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
ที่เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว และงบการเงินระหวางกาลเฉพาะ
บริษัท สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 ที่แสดงเปรียบเทียบจึงไดมีการปรับใหม 
 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

หนวย : พันบาท

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

ตามที่ไดปรับใหม

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

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

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 308,619 436,545 88,096 242,781

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 5 907,621 851,256 128,464 164,193

ลูกหนี้จากการสนับสนุนธุรกิจ 170,407 156,775 76,054 82,177

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 13 927 4,456 354,587 329,409

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 143,497 147,146 12,616 19,218

ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ 133,994 140,520 16,523 14,616

เงินปนผลคางรับ 13 37,846 - 467,846 -

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 208,852 152,435 106,844 85,656

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,911,763 1,889,133 1,251,030 938,050

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 5,662 5,640 - -

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 6 585,221 587,739 2,164,188 2,114,588

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 13 21,533 2,950 1,927,314 1,741,790

เงินใหกูยืมแกพนักงาน 9,497 10,193 6,933 8,353

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 5,150,392 4,956,303 1,750,011 1,543,932

สิทธิการเชา - สุทธิ 7 726,342 693,835 196,001 191,610

คาลิขสิทธิ์ภาพยนตร - สุทธิ 8 293,138 294,133 - -

คาความนิยม - สุทธิ 8 134,163 140,705 - -

เงินมัดจํา 85,977 161,944 40,999 116,499

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 37,025 39,457 2,526 3,475

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 7,048,950 6,892,899 6,087,972 5,720,247

รวมสินทรัพย 8,960,713 8,782,032 7,339,002 6,658,297

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 10 ถึง 27 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

กรรมการ  ______________________________________________       กรรมการ  ______________________________________________

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

หนวย : พันบาท

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

ตามที่ไดปรับใหม

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

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

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม

จากสถาบันการเงิน 514,980 1,341,547 122,054 915,743

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 653,827 529,429 412,664 270,977

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 13 6,331 7,261 52,000 41,004

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  9 446,408 590,750 368,723 490,823

เจาหนี้อื่น 203,426 239,255 93,687 106,055

ภาษีเงินไดคางจาย 185,590 102,544 52,571 25,506

รายไดคาเชาและบริการรับลวงหนา

ที่ถึงกําหนดรับรูภายในหนึ่งป 17,661 17,762 - -

คาใชจายคางจาย 119,920 103,003 44,178 38,753

หนี้สินหมนุเวียนอื่น 181,367 169,651 46,103 34,332

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,329,510 3,101,202 1,191,980 1,923,193

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมจากบริษัทยอย 13 - - 320,475 220,346

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 9 855,532 1,104,792 826,564 1,075,216

รายไดคาเชาและบริการรับลวงหนา 288,146 292,412 - -

รายไดรับลวงหนาจากผูใหการสนับสนุนธุรกิจ 15,750 5,250 15,750 5,250

เงินมัดจําคาเชา 89,216 78,739 23,265 17,342

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 3,936 3,007 50,211 46,464

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,252,580 1,484,200 1,236,265 1,364,618

รวมหนี้สิน 3,582,090 4,585,402 2,428,245 3,287,811

3

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 10 ถึง 27 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

หนวย : พันบาท

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

ตามที่ไดปรับใหม

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

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

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 10

ทุนจดทะเบียน 906,777 906,777 906,777 906,777

ทุนที่ออกและชําระแลว 875,139 787,185 875,139 787,185

สวนเกินมูลคาหุน 10 3,754,998 2,735,697 3,754,998 2,735,697

เงินรับลวงหนาคาหุน 11 16,059 136,041 16,059 136,041

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 89,470 63,522 89,470 63,522

ยังไมไดจัดสรร 618,867 447,932 175,091 (351,959)

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 5,354,533 4,170,377 4,910,757 3,370,486

สวนของผูถือหุนสวนนอย 24,090 26,253 - -

รวมสวนของผูถือหุน 5,378,623 4,196,630 4,910,757 3,370,486

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 8,960,713 8,782,032 7,339,002 6,658,297

4

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 10 ถึง 27 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

หนวย : พันบาท

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

รายได
รายไดจากบัตรชมภาพยนตร 766,727 452,928 436,816 250,567
รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 154,804 79,758 85,458 36,689
รายไดจากการใหบริการโฆษณาและสนับสนุนธุรกิจ 284,080 201,733 62,921 78,857
รายไดจากการใหบริการโบวลล่ิงและคาราโอเกะ 111,598 115,927 22,262 24,480
รายไดจากการใหเชาและบริการ 112,550 104,329 23,829 15,843
รายไดจากการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 134,472 156,497 - -
รายไดจากการใหบริการศูนยออกกําลังกาย 5,233 7,286 - -
รายไดอื่น 28,089 12,996 82,057 64,680
รวมรายได 1,597,553 1,131,454 713,343 471,116

คาใชจาย
ตนทุนการจัดแสดงภาพยนตร 641,633 375,626 383,267 246,553
ตนทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม 60,151 28,135 33,226 13,469
ตนทุนบริการโฆษณา 10,451 4,004 - -
ตนทุนบริการโบวลล่ิงและคาราโอเกะ 73,306 77,087 11,535 16,152
ตนทุนการเชาและบริการ 59,209 46,936 1,643 1,623
ตนทุนขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 109,358 76,294 - -
ตนทุนบริการศูนยออกกําลังกาย 1,957 2,760 - -
คาใชจายในการขายและบริหาร 301,523 294,076 136,542 113,384
รวมคาใชจาย 1,257,588 904,918 566,213 391,181

กําไรจากการดําเนินงาน 339,965 226,536 147,130 79,935
เงินปนผลรับ 13 - - 467,846 10,667
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน

ตามวิธีสวนไดเสีย 6 (13,239) 20,820 - -
กําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 326,726 247,356 614,976 90,602
ดอกเบี้ยจาย (35,945) (36,584) (29,765) (27,776)
ภาษีเงินได (96,061) (65,437) (32,213) (13,340)
กําไรกอนสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 194,720 145,335 552,998 49,486
ขาดทุนสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 2,163 857 - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 196,883 146,192 552,998 49,486

บาท บาท บาท บาท
กําไรตอหุน 4
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.24 0.21 0.66 0.07

กําไรตอหุนปรับลด 0.24 0.20 0.66 0.06

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 10 ถึง 27 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

สวนของ
ทุนที่ออกและ สวนเกิน เงินคาหุน สํารองตาม กําไรสะสม ผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาหุน รับลวงหนา กฎหมาย ที่ยังไมไดจัดสรร สวนนอย รวม

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 787,185 2,735,697 136,041 63,522 447,932 26,253 4,196,630
การออกหุนสามัญ 10 87,954 1,019,301 (136,041) - - - 971,214
เงินรับลวงหนาคาหุน 11 - - 16,059 - - - 16,059
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย - - - 25,948 (25,948) - -
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด - - - - 196,883 (2,163) 194,720
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 875,139 3,754,998 16,059 89,470 618,867 24,090 5,378,623

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 709,323 1,840,200 16 14,405 348,063 12,492 2,924,499
การออกหุนสามัญ 1 15 (16) - - - -
เงินรับลวงหนาคาหุน - - 484,057 - - - 484,057
เงินคาหุนในบริษัทยอยรับจากผูถือหุนสวนนอย - - - - - 20,000 20,000
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด - - - - 146,192 (857) 145,335

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 709,324 1,840,215 484,057 14,405 494,255 31,635 3,573,891

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 10 ถึง 27 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
6

งบการเงินรวม (พันบาท)

       



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

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

ยอดคงเหลือตนงวด 1 มกราคม พ.ศ. 2550 - ตามที่รายงานไวเดิม 787,185 2,735,697 136,041 63,522 447,932 4,170,377
การปรับปรุงยอนหลัง 2 - - - - (799,891) (799,891)
ยอดคงเหลือตนงวด - ตามที่ปรับใหม 787,185 2,735,697 136,041 63,522 (351,959) 3,370,486
การออกหุนสามัญ 10 87,954 1,019,301 (136,041) - - 971,214
เงินรับลวงหนาคาหุน 11 - - 16,059 - - 16,059
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย - - - 25,948 (25,948) -
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 552,998 552,998
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 875,139 3,754,998 16,059 89,470 175,091 4,910,757

ยอดคงเหลือตนงวด 1 มกราคม พ.ศ. 2549 - ตามที่รายงานไวเดิม 709,323 1,840,200 16 14,405 348,063 2,912,007
การปรับปรุงยอนหลัง 2 - - - - (449,822) (449,822)
ยอดคงเหลือตนงวด - ตามที่ปรับใหม 709,323 1,840,200 16 14,405 (101,759) 2,462,185
การออกหุนสามัญ 1 15 (16) - - -
เงินรับลวงหนาคาหุน - - 484,057 - - 484,057
กําไรสุทธิสําหรับงวด - ตามที่ปรับใหม - - - - 49,486 49,486

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 709,324 1,840,215 484,057 14,405 (52,273) 2,995,728

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 10 ถึง 27 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
7

งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)

          



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

หนวย : พันบาท

ตามที่ไดปรับใหม

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 12 610,561 (80,440) 379,678 (19,148)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนระยะสั้น - (589) - (580)

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 13 (17,583) - (228,904) (248,868)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 13 - - 44,380 112,369

เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทรวม 6 (50,000) - (50,000) -

เงินสดจายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ (315,440) (240,813) (217,759) (96,174)

เงินสดรับคืนจากใหกูยืมแกพนักงาน 696 2,347 1,420 174

เงินสดจายเพื่อสิทธิการเชา 7 (41,000) (14,354) (6,461) -

เงินสดจายคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร (83,039) (85,979) - -

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 797 500 - -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (505,569) (338,888) (457,324) (233,079)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น (22) (6,381) - -

เงินสดรับ(จายคืน)จากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (809,000) 309,067 (804,000) 127,000

จายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (352) (14,359) (752) (13,811)

เงินสดรับจากเงินกูยืมจากบริษัทยอย 13 - - 112,500 52,600

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 9 120,000 - 120,000 -

จายคืนเงินกูยืมจากบริษัทยอย 13 - - (12,371) (15,000)

จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 9 (513,250) (94,750) (490,000) (70,000)

เงินคาหุนรับลวงหนา 11 16,059 484,057 16,059 484,057

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 10 971,214 - 971,214 -

เงินรับคาหุนในบริษัทยอยรับจากผูถือหุนสวนนอย - 20,000 - -

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (215,351) 697,634 (87,350) 564,846

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (110,359) 278,306 (164,996) 312,619

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 404,698 282,555 241,038 145,647

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 294,339 560,861 76,042 458,266

8

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 10 ถึง 27 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้

      



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

หนวย : พันบาท

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

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับกระแสเงินสด

ดอกเบี้ยจาย 35,945 30,788 29,766 28,124

ภาษีเงินไดจาย 18,048 13,264 5,148 4,011

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม

เงินสดและเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม 308,619 613,437 88,096 479,871

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (14,280) (52,576) (12,054) (21,605)

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 294,339 560,861 76,042 458,266

รายการที่ไมใชเงินสด

รายการที่ไมใชเงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 มีดังนี้

หนวย : พันบาท

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

การลงทุนในอาคารและอุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน 32,754 63,290 12,563 14,313

การลงทุนในลิขสิทธ์ิภาพยนตรโดยยังมไิดชําระเงิน 19,507 81,859 - -

การลงทุนในอาคารและอุปกรณโดยทําสัญญาเชาการเงิน 6,325 29,470 5,287 29,030

9

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 10 ถึง 27 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

      



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 

 10 

 
1 นโยบายการบัญชี 
 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต                
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก (คือ งบดุล งบกําไร
ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด) ไดจัดทําใหเปนรูปแบบสมบูรณตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หมายเหตุประกอบงบการเงินจัดทําเปนแบบยอใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 41 เร่ือง     
งบการเงินระหวางกาล และไดเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินภาษาไทยที่จัดทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกัน
หรือมีการตีความแตกตางกัน ใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 
ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล นโยบายการบัญชีที่ใชเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงนิสาํหรับงวดปสิน้สดุ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ยกเวนนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับเงินลงทุน บริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ตามประกาศ
ฉบับที่ 26/2549 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 32/2549 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากวิธีสวนไดเสียเปน
วิธีราคาทุนสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ที่แสดงไวในงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยใชวิธีปรับยอนหลังเพื่อบันทึกผลกระทบจาก
การเปลี่ยนวิธีการบัญชีดังกลาว (หมายเหตุขอ 2) 
 
รายจายที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวในระหวางงวดปบัญชีจะแสดงเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี โดยใชเกณฑเดียวกับการแสดงรายจายเปน
คาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 

 
คาใชจายภาษีเงินไดรับรูดวยประมาณการที่ดีที่สุดโดยคาดการณจากอัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรอบปบัญชี 

 
งบการเงินระหวางกาลนี้ควรใชควบคูกับงบการเงินของรอบปบัญชี พ.ศ. 2549 
 
งบการเงินรวมระหวางกาลไดรับการอนุมัติใหออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 

 
2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน 
 

ตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 44 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549)  เร่ือง “งบการเงินและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย” และฉบับที่ 45 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549)  เร่ือง “เงินลงทุนในบริษัทรวม” มีผลเร่ิมบังคับใชกับงวดบัญชีของกลุมบริษัทเร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจะถูกบันทึกโดยวิธีราคาทุน (แตเดิมบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย) 
ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บริษัทจะรับรูรายไดจากเงินลงทุนเมื่อมีการประกาศจายเงินปนผลโดยบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 
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2   การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน (ตอ) 

 
กลุมบริษัทไดใชวิธีปรับยอนหลังในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว ผลกระทบตองบการเงินเฉพาะบริษัทที่นํามาเปรียบเทียบสรุป
ไดดังนี้ 
 
 พันบาท 

งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  
- เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมลดลง 754,354 
- สํารองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัทยอย (รวมอยูในหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น) เพิ่มขึ้น 45,537 
 สวนของผูถือหุน  
- กําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ลดลง  799,891 
- กําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 ลดลง  449,822 
  

งบกําไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2549  
- สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลง 98,842 
- ขาดทุนจากสํารองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 8,531 
- เงินปนผลรับเพิ่มขึ้น 10,667 
- กําไรสุทธิสําหรับงวดลดลง 96,706 
- กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดลดลง (บาท)  0.14 

 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549  

12 

 
3 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปนี้  
 

 งบการเงินรวม                                                                             หนวย : ลานบาท 

    การจําหนาย    
 ธุรกิจ 

โรงภาพยนตร 
ธุรกิจโบวลลิ่ง 
และคาราโอเกะ 

การใหเชาพื้นที่ 
และบริการ 

วีซีดี ดีวีดี และ 
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

ธุรกจิ 
ศูนยออกกาํลงักาย 

รายการบัญช ี
ระหวางกัน 

 
รวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550         
รายได 1,203 118 160 151 5 (39) 1,598 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 282 3 93 7 (1) - 384 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (44) 
สวนแบงขาดทุนของบริษัทรวมและสวนของผูถือหุนสวนนอย       (11) 
ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได       (132) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด       197 

        

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549        
รายได 735 119 148 165 7 (43) 1,131 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 233 4 94 25 (1) - 355 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (129) 
สวนแบงกําไรของบริษัทรวมและสวนของผูถือหุนสวนนอย       22 
ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได       (102) 

กําไรสุทธิสําหรับงวด       146 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 
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4 กําไรตอหุน 

 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ชําระแลวและ   
ออกจําหนายอยูในระหวางงวด  
 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กําไรสุทธิปรับปรุงสําหรับจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย โดยถือวาหุนสามัญเทียบเทาปรับลดไดแปลงเปน
หุนสามัญทั้งหมด ซึ่งไดแกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (หมายเหตุขอ 11)  
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม แสดงไดดังนี้ 
 งบการเงินรวม 

 กําไรสุทธิ จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรสุทธิตอหุน 
 พันบาท พันหุน บาท 

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

       
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 196,883 146,192 832,947 709,323 0.24 0.21 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด - - 612 24,199 - (0.01) 

กําไรตอหุนปรับลด 196,883 146,192 833,559 733,522 0.24 0.20 

       
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 กําไรสุทธิ จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรสุทธิตอหุน 
 พันบาท พันหุน บาท 

 พ.ศ. 2550 
 
 

พ.ศ. 2549 
ตามที่ได
ปรับใหม 

พ.ศ. 2550 
 
 

พ.ศ. 2549 
 
 

พ.ศ. 2550 
 
 

พ.ศ. 2549 
ตามที่ได
ปรับใหม 

       
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 552,998 49,486 832,947 709,323 0.66 0.07 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด - - 612 24,199 - (0.01) 

กําไรตอหุนปรับลด 552,998 49,486 833,559 733,522 0.66 0.06 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 
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5 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

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

     
รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ - คาโฆษณา 41,302 51,420 - - 
ตั๋วเงินรับ 10,975 58,663 4,797 3,227 
ลูกหนี้การคา      

- คาโฆษณา 440,579 353,552 57,376 101,107 
- จากการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 308,857 280,396 - - 
- อื่น ๆ 165,923 163,741 67,374 60,942 

รวม 967,636 907,772 129,547 165,276 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (60,015) (56,516) (1,083) (1,083) 

 907,621 851,256 128,464 164,193 

 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับขางตนสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

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

     
รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ - คาโฆษณา 41,302 51,420 - - 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 460,763 466,168 25,279 42,301 
คางชําระนอยกวา 3 เดือน 183,286 255,888 45,092 69,372 
คางชําระ 3 - 6 เดือน 167,539 43,107 42,881 38,481 
คางชําระมากกวา 6 เดือน 114,746 91,189 16,295 15,122 

รวม 967,636 907,772 129,547 165,276 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (60,015) (56,516) (1,083) (1,083) 

 907,621 851,256 128,464 164,193 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

    ตามที่ไดปรับใหม 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

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

     
เงินลงทุนในบริษัทยอย - - 1,667,680 1,667,680 

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

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ - - 1,649,580 1,649,580 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 585,221 587,739 514,608 465,008 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 585,221 587,739 2,164,188 2,114,588 

 
ก) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ 
 

 งบการเงิน 
 เฉพาะบริษัท 

 พันบาท 

เงินลงทุนในบริษัทยอย  

ราคาสุทธิตามบัญชีตนงวด - ตามที่รายงานไวเดิม 2,279,789 

รายการปรับปรุงปกอน (หมายเหตุขอ 2) (630,209) 

ราคาสุทธิตามบัญชตีนงวด - ตามที่ไดปรับใหม 1,649,580 

ซื้อเพิ่มเงินลงทุน - 

ราคาสุทธิตามบัญชปีลายงวด 1,649,580 

 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

เงินลงทุนในบริษัทรวม   

ราคาตามบัญชตีนงวด - ตามที่รายงานไวเดิม  589,153 

รายการปรับปรุงปกอน (หมายเหตุขอ 2)  (124,145) 

ราคาตามบัญชตีนงวด - ตามที่ไดปรับใหม 587,739 465,008 
ซื้อเพิ่มเงินลงทุน 52,185 52,185 
จําหนายเงินลงทุน (3,618) (2,585) 
เงินปนผลรับ (37,846) - 

สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวม (13,239) - 

ราคาตามบัญชปีลายงวด 585,221 514,608 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 

 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 บริษัทไดรับโอนหุนสามัญของบริษัทรวมคือ บริษัท เมเจอร ออนไลน จํากัด จํานวน 5,993 หุน โดยมีมูลคา     
ที่ตราไวหุนละ 100 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 จากผูถือหุนอีกฝายหนึ่งโดยไมมีมูลคา การรับโอนหุนดังกลาวทําใหบริษัทถือหุนทั้งหมด
ในบริษัท เมเจอร ออนไลน จํากัด จํานวน 10,000 หุน บริษัทมีกําไรจากการรับโอนหุนดังกลาวจํานวน 2.19 ลานบาท 
 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญในราคาที่ตราไวของบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด คิดเปนสัดสวนรอยละ 50 
ในบริษัทดังกลาวเปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท บริษัทถือวาบริษัทดังกลาวเปนบริษัทรวม เนื่องจากมีขอตกลงกับผูถือหุนอีกฝายหนึ่ง ไดแก     
บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งปนบริษัทรวมอีกแหงหนึ่งของบริษัท โดยตามขอตกลง บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท 
จํากัด (มหาชน) จะเปนผูบริหารการดําเนินธุรกิจในบริษัทดังกลาว และจะรวมงบการเงินของบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ในการจัดทํา        
งบการเงินรวมของบริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
ตอมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2550 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในหุนสามัญของบริษัท เมเจอร ออนไลน จํากัด จํานวน 10,000 หุน
ใหแกบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1 ลานบาท โดยมีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 2.62 ลานบาท 
และ 1.59 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ 

 
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 ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด ใหบริการดานสาธารณูปโภค ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร 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 ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.94 
บริษัท อุดร ไฟวสตาร  ซีนีเพล็กซ  จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 90.00 
บริษัทสยามซีนีเพลก็ซ จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
   (“EGV”) 

ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.97 

บริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด จําหนายแผน วีซีดี ดีวีดี ถือหุนโดยตรง 80.00 
   เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด (“PMEG”) และลขิสิทธิภ์าพยนตร   
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด จําหนายใหเชาและเปนตัวแทน ถือหุนโดยตรง 79.99 
 นายหนาในการจําหนายภาพยนตร         

วีซีดี และดีวีด ี
  

 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 
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6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 

 
ข) รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ (ตอ) 

 
  ลักษณะ สัดสวนความ 
 ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ เปนเจาของ 

 
บริษัทยอยภายใต EGV    
บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดนท วิลเลจ ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและ ถือหุนทางออม 99.96 
   เอ็กซิบิชั่น จํากัด  การโฆษณา   
บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและการ ถือหุนทางออม 99.96 
 โฆษณารวมทั้งใหบริการเชาพื้นที่   
บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและการ

โฆษณา 
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 
    
บริษัทรวม    
บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพเีรียนซ ศูนยออกกําลังกายและ ถือหุนโดยตรง 36.75 
   จํากัด (มหาชน) บริการอื่นที่เกี่ยวของ   
    
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท  ใหเชาพื้นที่ในอาคารและใหบริการ ถือหุนโดยตรง 21.25 
   จํากัด (มหาชน) (“SF”) ดานสาธารณูปโภค   
    
บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคารและใหบริการ

ดานสาธารณูปโภค 
ถือหุนโดยตรง 50.00 

  ถือหุนทางออม 10.625 
  ผาน SF  
บริษัทรวมภายใต PMEG    
บริษัท มีเดีย โลจิสติก จํากัด ใหบริการขนสง ถือหุนทางออม 39.99 

 
บริษัทยอยและบริษัทรวมเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเปนการลงทุนในหุนสามัญ 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 
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7 รายจายลงทุนและภาระผูกพัน 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 ท่ีดิน อาคาร  ท่ีดิน อาคาร  
 และอุปกรณ สิทธิการเชา และอุปกรณ สิทธิการเชา 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550     
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 4,956,303 693,835 1,543,932 191,610 
ซื้อสินทรัพย 356,127 41,000 266,927 6,461 
จําหนายและตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ (2,548) - - - 
คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย (159,490) (8,493) (60,848) (2,070) 

ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ 5,150,392 726,342 1,750,011 196,001 

 
8 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 
  งบการเงินรวม (พันบาท) 

   คาลิขสิทธิ ์  
   ภาพยนตร คาความนิยม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550     
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ   294,133 140,705 
ซื้อสินทรัพย   39,987 - 
คาตัดจําหนาย   (40,982) (6,542) 

ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ   293,138 134,163 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 
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9 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

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

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป     
   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 2,981 2,823 2,723 2,823 

   -  เงินกูยืมจากธนาคาร 443,427 587,927 366,000 488,000 

รวมเงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 446,408 590,750 368,723 490,823 

     
สวนท่ีไมหมุนเวียน     
   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 3,344 3,854 2,564 3,216 
   -  เงินกูยืมจากธนาคาร 852,188 1,100,938 824,000 1,072,000 
รวมเงินกูยืมไมหมุนเวียน 855,532 1,104,792 826,564 1,075,216 

     

รวมเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,301,940 1,695,542 1,195,287 1,566,039 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร (ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน) สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 
 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550   

ราคาตามบัญชีตนงวด 1,688,865 1,560,000 
กูยืมในระหวางงวด 120,000 120,000 
จายคืนเงินกูยืมในระหวางงวด (513,250) (490,000) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 1,295,615 1,190,000 

 
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50 ถึงรอยละ 7.00 ตอป เงินกูยืมดังกลาวใชที่ดิน อาคารและสิทธิการเชาเปนหลักทรัพย       
ค้ําประกัน 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 
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10 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

 
  ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 

 จํานวนหุน จํานวนหุน  สวนเกิน 
 จดทะเบียน สามัญ หุนสามัญ มูลคาหุน 
 พันหุน พันหุน พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550    
ณ วันตนงวด 906,777 787,185 787,185 2,735,697 
การออกหุน - 87,954 87,954 1,019,301 

ณ วันสิ้นงวด 906,777 875,139 875,139 3,754,998 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 907 ลานหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 : 907 ลานหุน) ซึ่งมีมูลคา        
ที่ตราไวหุนละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 : 1 บาทตอหุน) 

 
หุนที่ออกใหมในระหวางงวดเปนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 11 
 

11 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 
 
ก) ใบสําคัญแสดงสิทธซิื้อหุนสามัญท่ีจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบรษัิท (ESOP) 

 
บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย โดยเปนใบสําคัญแสดงสิทธิ
จดทะเบียนและไมสามารถโอนใหบุคคลอื่นได ไมมีราคาเสนอขายและมีอายุไมเกิน 4 ป และ 5 ป นับตั้งแตวันที่ออก  อัตราการใชสิทธิ       
ซื้อหุนสามัญและราคาการใชสิทธิ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
  จํานวนที่ออก ราคาการใชสิทธิ กําหนดเวลาการใชสิทธิ 

 วันที่ออก ลานหนวย บาท/หนวย เริ่ม สิ้นสุด 

      
ESOP-W1 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 19.5 11.878 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
ESOP-W2 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 3.5 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 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 
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11 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (ตอ) 

 
ราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิมีผลตั้งแตวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 เปนตนไป มีดังนี้ 
 
 อัตราการใชสิทธิ (หนวย/หุน) ราคาการใชสิทธิ (บาท/หนวย) 

 เดิม ใหม เดิม ใหม 

     
ESOP-W1 1.086 1.108 12.120 11.878 
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. 2550 ผูถือสิทธิใน ESOP-W1 และ MAJOR-W1 ไดใชสิทธิเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 
1.22 ลานหนวย และ 74.71 ลานหนวยตามลําดับ บริษัทไดรับเงินคาหุนรับลวงหนาในระหวางงวดจํานวน 16.06 ลานบาท และไดจดทะเบียน    
เปนหุนสามัญกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 
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12 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 
การกระทบยอดกําไรสุทธิสําหรับงวดใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

    ตามที่ไดปรับใหม 
 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

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

     
กําไรสุทธิสําหรับงวด 196,883 146,192 552,998 49,486 
รายการปรับปรุง     
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (หมายเหตุขอ 7 และ 8) 215,507 196,450 62,918 54,498 
รับรูรายไดรับลวงหนา (9,367) (29,860) (5,000) - 
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 3,499 (4,739) - - 
คาเผื่อสินคารับคืน (กลับรายการ) (11,025) (5,868) - - 
ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ 1,751 263 - - 
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 433 - (600) - 
สวนแบงขาดทุน(กําไร)ในบริษัทรวม (หมายเหตุขอ 6) 13,239 (20,820) - - 
คาเผื่อหนี้สินจากการรับรูสวนไดเสียในบริษัทยอย - - 3,803 8,531 
กําไร(ขาดทุน)ในบริษัทยอยสวนที่เปนของ 
ผูถือหุนสวนนอย 

 
(2,163) 

 
(857) 

 
- 

 
- 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดาํเนนิงานและหนี้สนิดําเนินงาน     
-  ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ (59,864) (94,201) 35,729 13,596 
-  ลูกหนี้จากการสนับสนุนธุรกิจ (8,632) (32,332) 11,123 (56,643) 
-  ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 3,529 - (23,925) (38,819) 
-  สินคาคงเหลือ 3,649 (7,991) 6,602 (1,221) 
-  ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ 6,526 (15,713) (1,907) - 
-  เงินปนผลคางรับ - - (467,846) (10,667) 
-  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (56,417) 15,751 (21,188) (9,846) 
-  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,399 (31,328) 1,449 323 
-  เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 167,450 (237,102) 141,687 (61,307) 
-  เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (930) - 10,996 (348) 
-  คาใชจายคางจาย 16,917 33,153 5,425 1,943 
-  เจาหนี้อื่น (1,516) (59,419) 12,211 (5,852) 
-  ภาษีเงินไดคางจาย 83,046 52,173 27,065 9,329 
-  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 22,741 (39,188) 11,771 (6,470) 
-  รายไดรับลวงหนาคาสนับสนุนธุรกิจ 10,500 34,000 10,500 34,000 
-  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 11,406 20,996 5,867 319 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 610,561 (80,440) 379,678 (19,148) 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 
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13 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
ในระหวางงวด กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคาที่สําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน รายการคาดังกลาวเปนไปตามเกณฑ  
ที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการ 
 
รายการคาที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน สามารถสรุปไดดังนี้ : 

 
ก) การขายสินคาและบริการ และอื่น ๆ 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
     
รายไดคาบริหารจัดการ     
บริษัทยอย - - 40,158 40,158 
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 1,200 1,200 1,200 1,200 
 1,200 1,200 41,358 41,358 
     
รายไดคาโฆษณา     
บริษัทยอย - - 30,840 30,872 
     
รายไดดอกเบ้ียรับ     
บริษัทยอย - - 35,059 20,493 
     
รายไดคาเชาอุปกรณ     
บริษัทยอย - - 13,500 13,500 
     
รายไดคาเชาพื้นท่ีและบริการ     
บริษัทรวม 15,550 9,327 - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 1,161 - - - 

 16,711 9,327 - - 
 

เงินปนผลรับ     
บริษัทยอย - - 430,000 - 
บริษัทรวม - - 37,846 10,667 
 - - 467,846 10,667 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 
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13 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ข) การซือ้สินคาและบริการ และอื่น ๆ 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
     

คาเชาพื้นท่ีและคาบริการ     
บริษัทยอย - - 15,241 13,937 
บริษัทรวม 3,663 2,265 1,536 984 
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 12,705 13,413 12,705 11,528 
 16,368 15,678 29,482 26,449 
     
คาเชาอุปกรณ     
บริษัทยอย - - 9,000 9,000 
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 1,800 6,167 5,400 5,400 
 1,800 6,167 14,400 14,400 
     
ดอกเบ้ียจาย     
บริษัทยอย - - 5,465 1,978 
     
คาบริการท่ีปรึกษา     
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 5,850 5,850 5,850 5,850 
     

คาบริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร     
บริษัทรวม - 2,426 - 2,146 
     

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 

25 

 
13 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ค) ยอดคงเหลอืท่ีเกดิจากการซือ้ขายสินคาและบรกิาร และอื่น ๆ 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

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

     
ลูกหนี้การคา (รวมอยูใน “ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ”)     
บริษัทยอย - - 59,214 102,986 
บริษัทรวม 3,714 7,983 - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 225 - - - 
 3,939 7,983 59,214 102,986 
     
ลูกหนี้อื่น      
บริษัทยอย - - 354,500 328,282 
บริษัทรวม 923 4,456 87 1,127 

บริษัทที่เกี่ยวของกนั 4 - - - 

 927 4,456 354,587 329,409 

     
เงินปนผลคางรับ     
บริษัทยอย - - 430,000 - 

บริษัทรวม 37,846 - 37,846 - 

 37,846 - 467,846 - 

 
     
เจาหนี้การคา (รวมอยูใน “เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย”)     
บริษัทยอย - - 136,450 82,745 
บริษัทรวม - 10,372 - 2,752 
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 7,201 - - - 
 7,201 10,372 136,450 85,497 
     
เจาหนี้อื่น     
บริษัทยอย - - 46,000 40,039 
บริษัทรวม 331 6,661 - 365 
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 6,000 600 6,000 600 
 6,331 7,261 52,000 41,004 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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13 รายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ง) เงินใหกูยืมแกกจิการที่เกี่ยวของกนั 
 
 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550   

บริษัทยอยและบริษัทรวม   
ยอดคงเหลือตนงวด 2,950 1,741,790 
เงินใหกูยืมในระหวางงวด 18,583 229,904 
รับคืนเงินใหกูยืมในระหวางงวด - (44,380) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 21,533 1,927,314 

 
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทรวมมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 7.50 ถึงรอยละ 8.00 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 

 
จ) เงินกูยมืจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

  งบการเงิน 
  เฉพาะบริษัท 
  พันบาท 

สําหรับงวดสามเดือนสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550   

บริษัทยอย   
ยอดคงเหลือตนงวด  220,346 
เงินกูยืมในระหวางงวด  112,500 
จายคืนเงินกูยืมในระหวางงวด  (12,371) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  320,475 

 
เงินกูยืมจากบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 7.50 ถึงรอยละ 8.00 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 

 
ฉ) การค้าํประกนั 

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



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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14 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 
ก)  หนังสือค้ําประกันของธนาคาร  

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันโดยการค้ําประกันจากธนาคารจํานวน 123.84 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม       
พ.ศ. 2549: 99.40 ลานบาท) 

 
ข)  ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน - กรณีกลุมบริษัทเปนผูเชา 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวกับบุคคลภายนอก เกี่ยวกับการเชาที่ดิน พื้นที่
อาคารและสัญญาบริการ โดยมียอดรวมของจํานวนเงินคาเชาและคาบริการขั้นต่ําภายใตสัญญาที่ไมสามารถยกเลิกไดดังนี้ 

 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

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

     
ไมเกิน 1 ป 399 454 150 147 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 1,715 1,948 635 630 
เกินกวา 5 ป 4,877 5,445 959 1,000 

 6,991 7,847 1,744 1,777 

 
15 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 
 

การประชุมสามัญประจําป 
 
จากการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 
ก) การจายเงินปนผล 

 
ใหจายเงินปนผลจากการดําเนินงานในงวดเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 จํานวน 0.43 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 376.31 ลานบาท โดยจายในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 

 
ข) การเพิ่มทุนและลดทุน 

 
ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุนสามัญจํานวน 907 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนหุนสามัญ   
จํานวน 886 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และไดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุนสามัญจํานวน 886 ลานหุน 
เปนหุนสามัญจํานวน 906 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทไดจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย    
เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2550 

 



 

 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จาํกัด (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะของบริษัท 
(ยังไมไดตรวจสอบ) 
 
วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2550


