
รายงานการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550  ของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”)  และบริษทัยอ่ยและ
ของเฉพาะบริษทั  ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี  ส่วนขา้พเจา้เป็น 
ผูรั้บผดิชอบในการรายงานต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสอบทาน ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานสอบทาน เพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่
อย่างพอประมาณว่า งบการเงินระหว่างกาลแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั โดยส่วนใหญ่ใช้
วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการใชว้ิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน  จึงให้ความเช่ือมัน่น้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน 
การสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีสอบทานได ้
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือไดว้า่งบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 ของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั ตามลาํดบั ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและไดเ้สนอรายงานไวอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข 
ตามรายงานลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 งบดุลรวมและงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษทัท่ีขา้พเจา้ได้ตรวจสอบและเสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าวและขา้พเจา้มิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัวนัท่ีใน 
รายงานนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบดุล

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 และวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

หน่วย : พนับาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 177,229 215,815 51,195 78,567

เงินลงทุนชัว่คราว 15 447,475 302,905 447,475 302,905

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ - สุทธิ 6 899,192 1,094,321 206,465 200,571

ลูกหน้ีจากการสนบัสนุนธุรกิจ 94,612 71,250 90,753 63,064

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 7,185 5,930 811,745 794,351

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 128,540 133,652 21,206 25,199

ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งรับ 163,222 173,996 46,432 36,636

เงินปันผลคา้งรับ 16 27,033 - 103,663 125,840
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 163,633 158,013 82,944 52,817

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,108,121 2,155,882 1,861,878 1,679,950

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 6,988 6,981 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - สุทธิ 14 1,477,679 1,168,550 3,285,028 3,039,388

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 25,091 25,385 1,788,983 1,857,913

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 12,541 10,868 9,744 8,709

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 7 4,713,473 4,759,164 1,788,773 1,775,068

สิทธิการเช่า - สุทธิ 7 657,581 665,889 189,170 191,255

ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ - สุทธิ 8 164,873 310,071 - -
ค่าความนิยม - สุทธิ 8 77,510 81,775 - -
เงินมดัจาํ 81,668 87,292 41,208 41,711

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 13,861 22,083 2,979 2,919

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,231,265 7,138,058 7,105,885 6,916,963

รวมสินทรัพย์ 9,339,386 9,293,940 8,967,763 8,596,913

2

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 และวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

หน่วย : พนับาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื

จากสถาบนัการเงิน 713,407 913,692 539,146 471,482

เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย 553,017 510,715 359,302 334,731

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 10,786 5,821 342,536 287,985

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  9 327,096 327,873 279,174 279,953

เจา้หน้ีอ่ืน 179,009 182,304 93,492 84,331

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 211,910 115,678 149,489 76,628

รายไดค่้าเช่าและบริการรับล่วงหนา้

ท่ีถึงกาํหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 19,630 22,470 1,445 4,023

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 122,222 158,407 41,195 58,527

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 174,070 249,695 52,864 64,883

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,311,147 2,486,655 1,858,643 1,662,543

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย 16 - - 779,705 808,705

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 583,970 678,419 580,222 673,519

รายไดค่้าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 304,079 308,451 - -

รายไดรั้บล่วงหนา้จากผูใ้หก้ารสนบัสนุนธุรกิจ 28,217 13,333 28,217 13,333

เงินมดัจาํ 185,810 180,475 20,839 21,541

สาํรองหน้ีสินจากการขาดทุนในบริษทัยอ่ย - - 75,192 60,738

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,382 4,408 870 939

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,105,458 1,185,086 1,485,045 1,578,775

รวมหนีสิ้น 3,416,605 3,671,741 3,343,688 3,241,318

3

หมายเหตุในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 และวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

หน่วย : พนับาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 10

ทุนจดทะเบียน 906,000 906,000 906,000 906,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้เตม็มูลค่า 880,342 879,933 880,342 879,933

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 10 3,822,469 3,816,018 3,822,469 3,816,018

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 11 7,522 - 7,522 -

ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายติุธรรม

ของเงินลงทุนเผือ่ขาย 15 4,570 - 4,570 -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 90,600 90,600 90,600 90,600

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,134,700 833,267 818,572 569,044

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่ 5,940,203 5,619,818 5,624,075 5,355,595

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (17,422) 2,381 - -

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,922,781 5,622,199 5,624,075 5,355,595

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 9,339,386 9,293,940 8,967,763 8,596,913

4

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
รายได้
รายไดจ้ากการขายบตัรชมภาพยนตร์ 541,614 766,727 360,495 436,816
รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 112,268 154,804 70,675 85,458
รายไดจ้ากการใหบ้ริการโฆษณาและค่าสนบัสนุนธุรกิจ 229,215 284,080 44,161 62,921
รายไดจ้ากการใหบ้ริการโบวล์ล่ิงและคาราโอเกะ 126,727 111,598 3,041 22,262
รายไดค่้าเช่าและบริการ 78,397 112,550 27,672 23,829
รายไดจ้ากการขายวซีีดี ดีวดีี และลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 127,450 134,472 - -
รายไดจ้ากการใหบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักาย - 5,233 - -
รายไดเ้งินปันผลรับ - - 43,655 467,846
รายไดอ่ื้น 7 121,077 28,089 174,089 81,457

รวมรายได้ 1,336,748 1,597,553 723,788 1,180,589

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนการจดัแสดงภาพยนตร์ 501,025 641,633 330,120 383,267
ตน้ทุนการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 45,239 60,151 28,376 33,226
ตน้ทุนการใหบ้ริการโฆษณา 7,863 10,451 - -
ตน้ทุนการใหบ้ริการโบวล์ล่ิงและคาราโอเกะ 89,039 73,306 2,623 11,535
ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 42,709 59,209 2,593 1,643
ตน้ทุนขายวซีีดี ดีวดีี และลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 114,515 109,358 - -
ตน้ทุนการใหบ้ริการศูนยอ์อกกาํลงักาย - 1,957 - -
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 303,081 301,523 177,566 136,542

รวมค่าใช้จ่าย 1,103,471 1,257,588 541,278 566,213

กาํไรจากการดาํเนินงาน 233,277 339,965 182,510 614,376
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 14 108,542 - 175,998 600
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 14 91,128 (13,239) - -

กาํไรก่อนหักดอกเบีย้จ่ายและภาษเีงนิได้ 432,947 326,726 358,508 614,976
ดอกเบ้ียจ่าย (23,245) (35,945) (33,080) (29,765)
ภาษีเงินได้ (108,391) (96,061) (75,900) (32,213)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 301,311 194,720 249,528 552,998

การปันส่วนของกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 301,433 196,883 249,528 552,998
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (122) (2,163) - -

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 301,311 194,720 249,528 552,998

บาท บาท บาท บาท
กาํไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 5
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.34 0.24 0.28                        0.66

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.34 0.24 0.28                        0.66

5
หมายเหตุในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

ส่วนเกนิทุนจากการ
ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ เงนิรับล่วงหน้า ตีมูลค่ายุติธรรมของ สํารองตาม กาํไรสะสม ส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ค่าหุ้น เงนิลงทุนเผือ่ขาย กฎหมาย ทีย่งัไม่ได้จัดสรร ส่วนน้อย รวม

ยอดยกมาต้นงวด วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 879,933 3,816,018 - - 90,600 833,267 2,381 5,622,199
การออกหุน้สามญั 10 409 6,451 - - - - - 6,860
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 11 - - 7,522 - - - - 7,522
ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายตุิธรรม 15 - - - 4,570 - - - 4,570
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับงวด - - - - - 301,433 (122) 301,311
การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - (19,681) (19,681)

ยอดคงเหลอืปลายงวด วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 880,342 3,822,469 7,522 4,570 90,600 1,134,700 (17,422) 5,922,781

ยอดยกมาต้นงวด วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2550 787,185 2,735,697 136,041 - 63,522 447,932 26,253 4,196,630
การออกหุน้สามญั 87,954 1,019,301 (136,041) - - - - 971,214
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ - - 16,059 - - - - 16,059
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย - - - - 25,948 (25,948) - -
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับงวด - - - - - 196,883 (2,163) 194,720

ยอดคงเหลอืปลายงวด วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2550 875,139 3,754,998 16,059 - 89,470 618,867 24,090 5,378,623

หมายเหตุในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

6

งบการเงนิรวม                                                                                 หน่วย : พนับาท

       



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

ส่วนเกนิทุนจากการ
ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ เงนิรับล่วงหน้า ตีมูลค่ายุติธรรมของ สํารองตาม กาํไรสะสม

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ค่าหุ้น เงนิลงทุนเผือ่ขาย กฎหมาย ทีย่งัไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดยกมาต้นงวด วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2551 879,933 3,816,018 - - 90,600 569,044 5,355,595
การออกหุน้สามญั 10 409 6,451 - - - - 6,860
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 11 - - 7,522 - - - 7,522
ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่ายตุิธรรม 15 - - - 4,570 - - 4,570
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - - - 249,528 249,528

ยอดคงเหลอืปลายงวด วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 880,342 3,822,469 7,522 4,570 90,600 818,572 5,624,075

ยอดยกมาต้นงวด วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2550 787,185 2,735,697 136,041 - 63,522 (351,959) 3,370,486
การออกหุน้สามญั 87,954 1,019,301 (136,041) - - - 971,214
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ - - 16,059 - - - 16,059
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย - - - - 25,948 (25,948) -
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - - - 552,998 552,998

ยอดคงเหลอืปลายงวด วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2550 875,139 3,754,998 16,059 - 89,470 175,091 4,910,757

หมายเหตุในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
7

งบการเงนิเฉพาะบริษทั                                                             หน่วย : พนับาท

          



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หน่วย : พนับาท

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

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 13 188,316 610,561 56,169 379,678

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะสั้น 15 (140,000) - (140,000) -
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 - (17,583) (53,000) (228,904)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 294 - 121,930 44,380

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเพ่ิมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 (69,642) (50,000) (69,642) (50,000)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (140,702) (315,440) (104,865) (217,759)

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน (1,673) 696 (1,035) 1,420

เงินสดจ่ายเพ่ือสิทธิการเช่า - (41,000) - (6,461)

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 16,622 - 65,832 -

เงินสดจ่ายค่าลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ (2,711) (83,039) - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 140,665 797 140,012 -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (197,147) (505,569) (40,768) (457,324)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดท่ีมีภาระผกูพนัเพ่ิมข้ึน (7) (22) - -

เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 50,000 (809,000) 50,000 (804,000)

จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (4,220) (352) (3,820) (752)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย 16 - - 29,000 112,500

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว - 120,000 - 120,000

จ่ายคืนเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย 16 - - (58,000) (12,371)

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 9 (92,750) (513,250) (92,000) (490,000)

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 11 7,522 16,059 7,522 16,059

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 10 6,860 971,214 6,860 971,214

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (32,595) (215,351) (60,438) (87,350)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (41,426) (110,359) (45,037) (164,996)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 169,648 404,698 67,086 241,038

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 128,222 294,339 22,049 76,042

8

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

      



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หน่วย : พนับาท

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดประกอบด้วย

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 177,229 308,619 51,195 88,096

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (49,007) (14,280) (29,146) (12,054)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 128,222 294,339 22,049 76,042

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 มีดงัน้ี

หน่วย : พนับาท

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

การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 46,624 32,754 38,352 12,563

การลงทุนในลิขสิทธ์ิภาพยนตร์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 51,518 19,507 - -

การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยทาํสญัญาเช่าการเงิน 14,396 6,325 14,396 5,287

การลงทุนในบริษทัร่วมโดยการแลกเปล่ียนหุน้สามญั 14 255,998 - 255,998 -

9

หมายเหตุในหนา้ 10 ถึง 30 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

      



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 

10 

 
1 นโยบายการบญัชี 
 

1.1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
ภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลกั 
(คือ งบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด) ไดจ้ดัทาํใหเ้ป็นรูปแบบสมบูรณ์ตาม
ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ให้สอดคลอ้งกบั 
มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 41 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล และได้เพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศ 
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความ 
ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลนโยบายการบญัชีท่ีใชเ้ป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับ 
งวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550  
 
งบการเงินระหว่างกาลไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั ประมาณการทางการบญัชีท่ีสาํคญัและการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
และการจดัการความเส่ียงในส่วนของทุนซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 35 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
 
มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัใหม่ และมาตรฐานการบญัชีไทยท่ีมีการแกไ้ขโดยสภาวชิาชีพบญัชีดงัต่อไปน้ีมีผลบงัคบัใชก้บังบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551  
 
มาตรฐานการบญัชีไทยทีม่กีารแก้ไข 
มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 25 เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 29 เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 31 เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 33 เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 35 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 39 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผดิพลาดทางบญัชี 
มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 41 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 43 เร่ือง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 49 เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ 
มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 51 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 

11 

 
1 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

1.1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
 
มาตรฐานท่ีประกาศใชไ้ม่มีผลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั เวน้แต่ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 35 และฉบบัท่ี 43 

 
งบการเงินระหว่างกาลฉบบัน้ีได้เปล่ียนแปลงการนําเสนองบการเงินในส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย และการแสดงรายการใน 
งบกระแสเงินสด และเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 เก่ียวกบัประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัและการใช้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และการจดัการความเส่ียงในส่วนของทุนตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 35 เร่ือง การนาํเสนอ 
งบการเงิน 
 
มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) กาํหนดให้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใช้งานไม่จาํกดัตอ้งถูกทดสอบ 
การด้อยค่าเป็นประจาํทุกปี และไม่ใช้วิธีการตดัจาํหน่าย การเปล่ียนแปลงในนโยบายการบญัชีดงักล่าวให้ใช้วิธีการเปล่ียนทนัที 
เป็นตน้ไป โดยไม่ปรับยอ้นหลงักบังบการเงินปีก่อน 
  
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี โดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย หรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดรั้บรู้ดว้ยประมาณการท่ีดีท่ีสุดโดยคาดการณ์จากอตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของรอบปีบญัชี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชี พ.ศ. 2550 
 
งบการเงินรวมระหวา่งกาลไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
 

2 ข้อมูลเพิม่เติม 
 

2.1 ประมาณการทางบญัชีทีสํ่าคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 

ฝ่ายบริหารของบริษทัไดป้ระเมินและทบทวนอยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองของการประมาณการ ขอ้สมมติฐาน  และการใชดุ้ลยพินิจ โดยการ
ประเมินอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่ีผูบ้ริหารเช่ือว่ากระทาํ
อยา่งมีเหตุผลภายใตส้ถานการณ์ในขณะนั้น 
 

1 การด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 
 

กลุ่มบริษทัได้กาํหนดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อให้สะทอ้นถึงการด้อยค่าลงของลูกหน้ีการคา้ซ่ึงเก่ียวพนักบัประมาณการ 
ผลขาดทุนอนัเป็นผลมาจากการท่ีลูกค้าไม่มีความสามารถในการชาํระหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเป็นผลมาจากการท่ี 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินกระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต ซ่ึงการประเมินนั้นอยูบ่นพื้นฐานเก่ียวกบัการประสบการณ์ในอดีตของ
การติดตามทวงถาม ความมีช่ือเสียง และการผดิชาํระหน้ี และการพิจารณาแนวโนม้ของตลาด 

 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 
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2 ข้อมูลเพิม่เติม (ต่อ) 
 

2.1 ประมาณการทางบญัชีทีสํ่าคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 
 
2 การด้อยค่าของค่าความนิยม 

 
ในแต่ละปี กลุ่มบริษทัจะทดสอบค่าความนิยมว่าจะมีผลกระทบจากการดอ้ยค่าหรือไม่ จาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจาก 
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดจะพิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าท่ีใชง้าน ซ่ึงเกิดจากการประมาณการของผูบ้ริหาร 
 

3 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใช้งานสําหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษทั โดย 
ฝ่ายบริหารจะทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากประมาณการเดิม หรือตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์
เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้
 

2.2 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ 
กลุ่มบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น  
การออกหุน้ใหม่หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ี 
 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551  
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3 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปนี้  
 

 งบการเงนิรวม                                                                                        หน่วย : ล้านบาท 

    ธุรกจิจัดจําหน่าย    
 ธุรกจิ ธุรกจิโบว์ลลิง่ ธุรกจิให้เช่า วซีีด ีดวีดี ีและ ธุรกจิ รายการบญัชี  
 โรงภาพยนตร์ และคาราโอเกะ และบริการ ลขิสิทธิ์ภาพยนตร์ ศูนย์ออกกาํลงักาย ระหว่างกนั รวม 

        

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551         
รายได ้ 875 133 105 135 - (10) 1,238 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 136 (4) 54 2 (2) - 186 

กาํไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า       98 
ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้       (51) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       233 

        

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

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 282 3 93 7 (1) - 384 

ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้       (44) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       340 

        
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 
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4 รายการทีม่สีาระสําคญัทีเ่กดิขึน้อย่างไม่สมํา่เสมอซ่ึงรวมอยู่ในกาํไรจากการดาํเนินงาน 

 
รายการท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเป็นประจาํซ่ึงรวมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรจากการดาํเนินงานสาํหรับงวดระหว่างกาลมีดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 

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

กาํไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (หมายเหตุขอ้ 7) 98,441 - 98,441 - 
กาํไรจากการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย (หมายเหตุขอ้ 14) 108,542 - 175,998 - 

 
5 กาํไรต่อหุ้น 

 
กาํไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกั 
ท่ีชาํระแลว้ตามจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหว่างงวด 
 
ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด กาํไรสุทธิปรับปรุงสําหรับการคาํนวณจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกัไดใ้ชข้อ้สมมติว่ามีการ 
แปลงหุ้นสามญัปรับลดเต็มท่ี ซ่ึงไดแ้ก่ใบสาํคญัแสดงสิทธิตามรายละเอียดในหมายเหตุขอ้ 11 
 

 หน่วย : พนัหุ้น 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 

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

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใชใ้นการคาํนวณ :       
   - กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  880,050 832,947 880,050 832,947 
   - กาํไรต่อหุน้ปรับลด 881,161 833,559 881,161 833,559 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงนิรับ - สุทธิ 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
     

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ - ค่าโฆษณา 8,743 19,601 - - 
ตัว๋เงินรับ 4,835 10,816 40 56 
ลูกหน้ีการคา้      
   - ค่าโฆษณา 686,301 669,196 181,415 166,423 
   - จากการขายวซีีดี ดีวดีีและลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 155,193 366,472 - - 
   - อ่ืน ๆ 63,234 47,350 25,010 34,092 

รวม 918,306 1,113,435 206,465 200,571 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (19,114) (19,114) - - 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ - สุทธิ 899,192 1,094,321 206,465 200,571 

 
ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับขา้งตน้สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
     

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ - ค่าโฆษณา 8,743 19,601 - - 
ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ     
  - ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 491,113 648,477 30,156 117,965 
  - คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 284,675 242,391 124,765 60,718 
  - 3 - 6 เดือน 75,424 58,203 45,992 16,597 
  - เกินกวา่ 6 เดือน 58,351 144,763 5,552 5,291 

รวม 918,306 1,113,435 206,465 200,571 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (19,114) (19,114) - - 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ - สุทธิ 899,192 1,094,321 206,465 200,571 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 
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7 รายจ่ายลงทุนและภาระผูกพนั 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ทีด่นิ อาคาร  ทีด่นิ อาคาร  
 และอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และอุปกรณ์ สิทธิการเช่า 

     

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551     
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 4,759,164 665,889 1,775,068 191,255 
ซ้ือสินทรัพย ์ 152,297 - 118,866 - 
การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (6,734) - - - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (42,243) - (50,175) - 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (149,011) (8,308) (54,986) (2,085) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 4,713,473 657,581 1,788,773 189,170 

 
เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2551 บริษทัตกลงยกเลิกการเช่าพื้นท่ีโรงภาพยนตร์และโบวล์ล่ิงท่ีอาคารเซ็นทรัลเวิลด์และคืนพี้นท่ีให้แก่ผูใ้ห้เช่า  
ผูใ้หเ้ช่าตกลงจ่ายเงินชดเชยการยกเลิกการเช่าใหก้บับริษทัเป็นจาํนวนเงิน 139 ลา้นบาท บริษทัตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมี
มูลค่าตามบญัชีสุทธิจาํนวน 40.6 ลา้นบาท และรับรู้กาํไรจากการยกเลิกสญัญาเช่าพื้นท่ีดงักล่าวจาํนวน 98.4 ลา้นบาท 

 
8 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

  งบการเงนิรวม (พนับาท) 

   ลขิสิทธ์ิ  
   ภาพยนตร์ ค่าความนิยม 

     

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551     
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ   310,071 81,775 
ซ้ือสินทรัพย ์   34,439 - 
การขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   (155,149) - 

ค่าตดัจาํหน่าย   (24,488) (4,265) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ   164,873 77,510 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 
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9 เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

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

ส่วนทีถ่ึงกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี     
   -  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 12,658 13,435 11,174 11,953 

   -  เงินกูย้มืจากธนาคาร 314,438 314,438 268,000 268,000 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 327,096 327,873 279,174 279,953 

     
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
   -  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4,720 6,419 3,222 4,519 

   -  เงินกูย้มืจากธนาคาร 579,250 672,000 577,000 669,000 

รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวยีน 583,970 678,419 580,222 673,519 

     

รวมเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 911,066 1,006,292 859,396 953,472 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิ 
 งบการเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

   

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551   
ยอดคงเหลือตน้งวด 986,438 937,000 
จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งงวด (92,750) (92,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 893,688 845,000 

 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ถึงร้อยละ 6.75 ต่อปี เงินกูย้ืมดงักล่าวใชท่ี้ดิน อาคารและสิทธิการเช่าเป็นหลกัทรัพย ์
คํ้าประกนั 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 

18 

 
10 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

  ทุนทีอ่อกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 

 จํานวนหุ้น จํานวน  ส่วนเกนิ 
 จดทะเบียน หุ้นสามญั หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น 
 พนัหุ้น พนัหุ้น พนับาท พนับาท 

     

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551     
ณ วนัตน้งวด 906,000 879,933 879,933 3,816,018 
การออกหุน้ - 409 409 6,451 

ณ วนัส้ินงวด 906,000 880,342 880,342 3,822,469 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํนวน 906 ลา้นหุน้ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 : 906 ลา้นหุน้) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 1 บาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 : 1 บาทต่อหุ้น) 
 
หุ้นท่ีออกใหม่ในระหว่างงวดเป็นการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 

 
11 ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

 
ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัทีจ่ัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั (ESOP) 

 
บริษทัได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั และบริษทัย่อย โดยเป็นใบสําคญัแสดงสิทธิ 
จดทะเบียนและไม่สามารถโอนใหบุ้คคลอ่ืนได ้ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายไุม่เกิน 4 ปี และ 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก   
 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัและราคาการใชสิ้ทธิ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  จํานวนทีอ่อก ราคาการใช้สิทธิ กาํหนดเวลาการใช้สิทธิ 

 วนัทีอ่อก ล้านหน่วย บาท/หน่วย เร่ิม ส้ินสุด 
      

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 14.732 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
EOPS-W3 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 13.0 16.770 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 
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11 ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (ต่อ) 
 

ราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป มีดงัน้ี 
 

 อตัราการใช้สิทธิ 
(หน่วย/หุ้น) 

ราคาการใช้สิทธิ  
(บาท/หน่วย) 

   

ESOP-W1 1.108 11.878 
ESOP-W2 1.037 14.732 
ESOP-W3 1.000 16.770 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 มีผูถื้อสิทธิใน ESOP-W1 และ ESOP-W3 ไดใ้ชสิ้ทธิเป็นจาํนวนรวม 571,703 หน่วยและ 409,000 หน่วย  
ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัไดรั้บเงินค่าหุน้รับล่วงหนา้ในระหวา่งงวดจาํนวน 7.52 ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบียนเป็นหุน้สามญักบักระทรวงพาณิชย ์
เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2551 

 

12 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 

ก) หนังสือคํา้ประกนัของธนาคาร  
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัโดยการคํ้าประกนัจากธนาคารจาํนวน 145.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 : 
151.0 ลา้นบาท) 

 

ข) การคํา้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 บริษทัคํ้าประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารให้แก่บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ บริษทั แปซิฟิค 
มาร์เกต็ต้ิง แอนด ์เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์กรุ้ป จาํกดั บริษทั เอก็ซ์เซอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั และบริษทั เอม็ พิคเจอร์ส จาํกดั เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 
928.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 : 808.2 ลา้นบาท) 

 

ค) ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณกีลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวกบับุคคลภายนอก เก่ียวกบัการเช่าท่ีดิน 
พื้นท่ีอาคารและสญัญาบริการ โดยมียอดรวมของจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าภายใตส้ญัญาท่ีไม่สามารถยกเลิกไดด้งัน้ี 

 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

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

ไม่เกิน 1 ปี 522 547 216 243 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,209 2,316 899 1,011 
เกินกวา่ 5 ปี 6,233 6,330 1,928 1,945 

 8,964 9,193 3,043 3,199 
 

นอกจากจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าพื้นท่ีอาคารและสัญญาบริการ ซ่ึงคิดตาม
เกณฑก์ารแบ่งรายไดใ้หก้บัผูเ้ช่า  



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
 

การกระทบยอดกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินไดใ้ห้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่  31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 
 หมายเหตุ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
      

กาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้  409,702 290,781 325,428 585,211 
รายการปรับปรุง      
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  7,8 186,072 215,507 57,071 62,918 
ดอกเบ้ียจ่าย  23,245 35,945 33,080 29,764 
รับรู้รายไดรั้บล่วงหนา้  (19,875) (9,367) (15,241) (5,000) 
หน้ีสงสยัจะสูญ  - 3,499 - - 
กลบัรายการค่าเผือ่สินคา้รับคืน  (1,582) (11,025) - - 
ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์  19 1,751 (265) - 
กาํไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า 7 (98,441) - (98,441) - 
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 14 (108,541) 433 (175,998) (600) 
รับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์หก้บั      
   กองทุนรวม 14 (3,474) - - - 
ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนในบริษทัร่วม  14 (91,128) 13,239 - - 
ค่าเผือ่หน้ีสินจากการรับรู้ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย  - - 14,454 3,803 

     รายไดเ้งินปันผลรับ  - - (43,655) (467,846) 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงานและหน้ีสินดาํเนินงาน     

-  ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ  (23,076) (59,864) (5,894) 35,729 
-  ลูกหน้ีจากการสนบัสนุนธุรกิจ  (482) (8,632) (4,808) 11,123 
-  ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (779) 3,529 (7,929) (23,925) 
-  สินคา้คงเหลือ  5,112 3,649 3,993 6,602 
-  ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งรับ  (2,860) 6,526 (9,682) (1,907) 
-  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  (19,626) (56,417) (30,103) (21,188) 
-  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  10,756 3,399 443 1,449 
-  เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย  32,263 167,450 24,571 141,687 
-  เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (39,953) (930) 26,553 14,912 
-  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (27,197) 16,917 (17,332) 5,425 
-  เจา้หน้ีอ่ืน  (13,260) (1,516) (3,209) 12,211 
-  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  (9,266) 22,741 (5,141) 11,771 
-  รายไดรั้บล่วงหนา้ค่าสนบัสนุนธุรกิจ  (2,832) 10,500 10,918 10,500 
-  หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  18,923 12,390 (773) 6,851 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน  223,720 660,505 78,040 419,490 
-  การจ่ายดอกเบ้ีย  (23,245) (36,929) (18,832) (34,664) 
-  การจ่ายภาษีเงินได ้  (12,159) (13,015) (3,039) (5,148) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 188,316 610,561 56,169 379,678 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 1,672,680 1,752,679 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน - - (18,100) (18,100) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ - - 1,654,580 1,734,579 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,477,679 1,168,550 1,630,448 1,304,809 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - สุทธิ 1,477,679 1,168,550 3,285,028 3,039,388 

 
ก) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม มดีงันี ้

 
 งบการเงนิ 
 เฉพาะบริษทั 

 พนับาท 
  

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
ราคาสุทธิตามบญัชีตน้งวด  1,734,579 

จาํหน่ายเงินลงทุน (79,999) 

ราคาสุทธิตามบญัชีปลายงวด 1,654,580 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 
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14 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
ก) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม มดีงันี ้(ต่อ) 
 

 หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิ 

 งบการเงนิรวม เฉพาะบริษทั 
   

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม   
   

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2550   
มูลค่าของเงินลงทุน  1,524,734 1,304,809 

หกั กาํไรท่ียงัไม่รับรู้จากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์หก้บักองทุนรวม (356,184) - 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 1,168,550 1,304,809 
   

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551   
ราคาตามบญัชีตน้งวด-สุทธิ 1,168,550 1,304,809 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม   
   -บริษทั ทราฟฟิกคอร์นเนอร์โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 270,334 270,334 
   -บริษทั แคลิฟอร์เนีย วา้ว เอก็ซ์พเีรียนซ์ จาํกดั (มหาชน) 55,305 55,305 
รับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์หก้บักองทุนรวม 3,474 - 
เงินปันผลรับ (43,655) - 

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม 91,128 - 

 1,545,136 1,630,448 

หกั กาํไรในรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดจากการจาํหน่ายเงินลงทุนใหก้บับริษทัร่วม (67,457) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด-สุทธิ 1,477,679 1,630,448 
   

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551   
มูลค่าของเงินลงทุน 1,830,389 1,630,448 

หกั กาํไรท่ียงัไม่รับรู้จากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์หก้บักองทุนรวม (352,710) - 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 1,477,679 1,630,448 

 
กลุ่มบริษทัมีกาํไรในรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์หก้บักองทุนรวมอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนรวม
ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่าอาคารท่ีจาํหน่ายไป  
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 เงินลงทุนในบริษทัร่วมรวมค่าความนิยมสุทธิในงบการเงินรวมท่ีมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 382.12 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 : 120.13 ลา้นบาท)  

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 
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14 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
ก) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม มดีงันี ้(ต่อ) 

 
การซ้ือและขายเงนิลงทุน 
 
เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 บริษทัไดต้กลงทาํรายการขายเงินลงทุนทั้งหมดในหุน้สามญัของบริษทั เอม็ พิคเจอร์ส จาํกดั (“MP”) 
จาํนวน 799,993 หุ้นให้แก่บริษทั ทราฟฟิกคอร์นเนอร์โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“TRAF”) ในราคาท่ีเสนอขายหุ้นละ 320 บาท เป็น
จาํนวนเงินทั้งส้ิน 256 ลา้นบาท บริษทัมีกาํไรจากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ MP จาํนวน 176 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัได ้
ตกลงซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของ TRAF จาํนวน 146,920,114 หุ้นในราคาหุน้ละ 1.84 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 270.3 ลา้นบาท โดย
การแลกเปล่ียนกบัหุ้นสามญัของ MP ซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรม ณ วนันั้นจาํนวน 256 ลา้นบาท และจ่ายเป็นเงินสดเพิ่มจาํนวน 14 ลา้นบาท 
ภายหลงัจากการลงทุนบริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ใน TRAF ร้อยละ 40.81 ค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือเงินลงทุนใน TRAF เป็น
จาํนวน 269.57 ลา้นบาท กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนใน MP จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนรวมในงวดปัจจุบนัเพียงเท่ากบัสัดส่วนของ
หุน้ของ TRAF ท่ีถือโดยบุคคลภายนอก  

  
                       รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึน มีดงัต่อไปน้ี 

           หน่วย: พนับาท

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ 
-  เงินสดจ่าย 14,335
-  มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญัของบริษทั เอม็พิคเจอร์ส จาํกดั 255,998

รวมส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือทั้งส้ิน 270,333
หกั มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (768)

ค่าความนิยม 269,565

 
บริษทั แคลฟิอร์เนีย ว้าว เอก็ซ์พเีรียนซ์ จํากดั (มหาชน) 
 
เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2551 บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัร่วมคือ บริษทั แคลิฟอร์เนีย วา้ว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จาํกดั 
(มหาชน) จาํนวน 36.75 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 1.50 บาท เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนเดิมท่ีร้อยละ 36.75 เป็นจาํนวนเงินลงทุนทั้งส้ิน 
55.125 ลา้นบาท  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดซ้ื้อหุน้เพิ่มอีก 120,679 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.50 บาท เป็นจาํนวนเงินลงทุนอีก 181,019 บาท  
ทาํใหส้ดัส่วนในการลงทุนเพิ่มจากเดิมร้อยละ 36.75 เป็นร้อยละ 36.79 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
ข) รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม มดีงันี ้
 

  ลกัษณะ สัดส่วนความ 
 ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ์ เป็นเจ้าของ 

บริษทัย่อย    
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วสิ จาํกดั ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั เชียงใหม่ ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท ์จาํกดั ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั รัชโยธิน ซีนีม่า จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั รัชโยธิน เรียลต้ี จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั ใหบ้ริการดา้นการบนัเทิง ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั ใหบ้ริการโฆษณาและบริการ ถือหุน้โดยตรง 99.93 
    ใหค้าํปรึกษาธุรกิจ   
บริษทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.94 
บริษทั อุดร ไฟวส์ตาร์  ซีนีเพลก็ซ์  จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 90.00 
บริษทัสยามซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  
   (“EGV”) 

ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.97 

บริษทั แปซิฟิค มาร์เกต็ต้ิง แอนด ์ จาํหน่ายแผน่ วซีีดี ดีวดีี ถือหุน้โดยตรง 96.99 
   เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์กรุ้ป จาํกดั (“PMEG”)    และลิขสิทธ์ิภาพยนตร์   
    
บริษทัย่อยภายใต้ EGV    
บริษทั เอน็เตอร์เทน โกลเดน้ท ์วลิเลจ ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และ ถือหุน้ทางออ้ม 99.96 
   เอก็ซิบิชัน่ จาํกดั     การโฆษณา   
บริษทั อีจีว ีเอก็ซิบิชัน่ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และการ ถือหุน้ทางออ้ม 99.96 
    โฆษณารวมทั้งใหบ้ริการเช่าพื้นท่ี   
บริษทั อีจีว ีไฟวส์ตาร์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และการโฆษณา ถือหุน้ทางออ้ม 89.97 
บริษทั เอก็ซ์เซอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั ศูนยอ์อกกาํลงักาย ถือหุน้ทางออ้ม 59.98 
    
บริษทัย่อยภายใต้ PMEG    
บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล ์จาํกดั จาํหน่ายเทป ซีดี วดีีโอเทป วซีีดี ดีวดีี ถือหุน้ทางออ้ม 96.41 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
ข) รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม มดีงันี ้(ต่อ) 

 
  ลกัษณะ สัดส่วนความ 
 ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ์ เป็นเจ้าของ 

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

บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์ ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารและใหบ้ริการ ถือหุน้โดยตรง 21.13 
   จาํกดั (มหาชน) (“SF”)    ดา้นสาธารณูปโภค   
    

บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารและใหบ้ริการ 
   ดา้นสาธารณูปโภค 

ถือหุน้โดยตรง 50.00 

  ถือหุน้ทางออ้ม 10.57 
  ผา่น SF  
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์  
   ไลฟ์สไตล ์ 

ใหเ้ช่าพื้นท่ีและใหบ้ริการ 
   ดา้นสาธารณูปโภค 

ถือหุน้โดยตรง 33.00 

    

บริษทั ไทยทิคเกต็เมเจอร์ จาํกดั เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายตัว๋ 
   บตัรเขา้ชมการแสดง 

ถือหุน้โดยตรง 40.00 

บริษทั ทราฟฟิกคอร์นเนอร์โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณา ถือหุน้โดยตรง 40.81 
    

บริษทัร่วมภายใต้ PMEG    
บริษทั มีเดีย โลจิสติก จาํกดั ใหบ้ริการขนส่ง ถือหุน้ทางออ้ม 47.51 
 
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุน้สามญัและหน่วยลงทุนในกรณี
ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์

 
15 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชัว่คราวในระหวา่งงวดมีดงัน้ี 
 

 หน่วย: พนับาท 

 

งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

  

ราคาตามบญัชีตน้งวด  302,905 
การลงทุนเพิ่มในระหวา่งงวด 140,000 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย 4,570 
ราคาตามบญัชีปลายงวด  447,475 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายการคา้ท่ีสาํคญักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการคา้ดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑ ์ 
ท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างกิจการ 
 
รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี : 

 
ก) การขายสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
     

รายได้ค่าบริหารจัดการ     
บริษทัยอ่ย - - 30,900 40,158 
บริษทัร่วม 6,783 - 6,783 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,200 1,200 1,200 1,200 

 7,983 1,200 38,883 41,358 

     
รายได้ค่าโฆษณา     
บริษทัยอ่ย - - 38,658 30,840 
     
ดอกเบีย้รับ     
บริษทัยอ่ย - - 32,655 35,059 
บริษทัร่วม 426 - 423 - 

 426 - 33,078 35,059 

     

รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์     
บริษทัยอ่ย - - - 13,500 
     

รายได้ค่าเช่าพืน้ทีแ่ละบริการ     
บริษทัร่วม 6,083 15,550 470 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,284 1,161 300 - 

 9,367 16,711 770 - 

     
เงนิปันผลรับ     
บริษทัยอ่ย - - - 430,000 
บริษทัร่วม - - 43,655 37,846 

 - - 43,655 467,846 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ข) การซ้ือสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 31 มนีาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
     

ค่าเช่าพืน้ทีแ่ละค่าบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 6,381 15,241 
บริษทัร่วม 34,991 3,663 24,381 1,536 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,879 12,705 12,717 12,705 
 49,870 16,368 43,479 29,482 
     
ค่าเช่าอุปกรณ์     
บริษทัยอ่ย 806 741 9,000 9,000 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,400 5,400 5,400 5,400 
 6,206 6,141 14,400 14,400 
     
ดอกเบีย้จ่าย     
บริษทัยอ่ย - - 14,249 5,465 
     
ค่าบริการทีป่รึกษา     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,850 5,850 5,850 5,850 
     

ค่าบริการเกีย่วกบัระบบคอมพวิเตอร์     
บริษทัร่วม - - - 1,338 
     
ค่าสนับสนุนธุรกจิ     
บริษทัยอ่ย - - 10,000 - 
     
ค่าตอบแทนกรรมการ     
กรรมการบริษทั 1,650 1,101 1,650 1,101 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ค) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจากการซ้ือขายสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ 

 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
     

ลูกหนีก้ารค้า     
   (รวมอยูใ่น “ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ”)     
บริษทัยอ่ย - - 186,587 176,376 
บริษทัร่วม 12,236 9,792 119 250 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 538 572 - 62 

 12,774 10,364 186,706 176,688 

     
ลูกหนีอ้ืน่     
บริษทัยอ่ย - - 804,991 788,847 
บริษทัร่วม 7,106 5,917 6,753 5,503 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 79 13 1 1 

 7,185 5,930 811,745 794,351 

     
เงนิปันผลค้างรับ     
บริษทัยอ่ย - - 76,630 125,840 
บริษทัร่วม 27,033 - 27,033 - 

 27,033 - 103,663 125,840 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ค) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจากการซ้ือขายสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ (ต่อ) 

 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

ณ วนัที ่ 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

     
เจ้าหนีก้ารค้า     
   (รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย”)     
บริษทัยอ่ย - - 117,588 105,731 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,525 7,056 16,468 - 

 23,525 7,056 134,056 105,731 

     
เจ้าหนีอ้ืน่     
บริษทัยอ่ย - - 333,782 284,670 
บริษทัร่วม 4,435 3,167 2,754 722 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,351 2,654 6,000 2,593 

 10,786 5,821 342,536 287,985 

     
เงนิรับล่วงหน้าจากการให้เช่าทีด่นิ     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ 34,125 34,386 - - 

     
เงนิมดัจํารับ     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ 119,825 120,003 - - 

 
ง) เงนิให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิ 
 งบการเงนิรวม เฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551   

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม   
ยอดคงเหลือตน้งวด 25,385 1,857,913 
เงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวด - 53,000 
รับคืนเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวด (294) (121,930) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 25,091 1,788,983 

 
เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 7.00 ถึงร้อยละ 7.50 ต่อปี และไม่มีกาํหนดชาํระคืน 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551 
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16 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
จ) เงนิกู้ยมืจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
  หน่วย : พนับาท 

  งบการเงนิ 
  เฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2551   

บริษทัย่อย   
ยอดคงเหลือตน้งวด  808,705 
เงินกูย้มืในระหวา่งงวด  29,000 
จ่ายคืนเงินกูย้มืในระหวา่งงวด  (58,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  779,705 

 
เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ยมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 7.00 ถึงร้อยละ 7.50 ต่อปี และไม่มีกาํหนดชาํระคืน 

 
17 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 

 
ก)  การลงทุนในกจิการร่วมค้าในประเทศอนิเดยี 
 

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทัลงทุนร่วมกบับริษทั พีวีอาร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
จดัตั้งและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศอินเดีย โดยเป็นการจดัตั้งในรูปของกิจการร่วมคา้จดทะเบียนในนาม บริษทั พีวีอาร์ 
บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จาํกัด ในประเทศอินเดียเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการโบว์ลล่ิง คาราโอเกะ และไอซ์สเกต โดยมี 
ทุนเรือนหุ้นจาํนวน 90 ลา้นรูปี โครงสร้างการลงทุน คือ บริษทั พีวีอาร์ จาํกดั ลงทุนร้อยละ 51 และบริษทัลงทุนร้อยละ 49 ของ 
ทุนจดทะเบียนในกิจการร่วมคา้ หรือคิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 38.6 ลา้นบาท บริษทัอยูใ่นระหวา่งการจดัตั้งและยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินงาน 
 

ข) การจ่ายเงนิปันผล 
 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2551 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงาน 
ในงวดเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2550 จาํนวน 0.55 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 484.54 ลา้นบาท บริษทัได้
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

 
 
 
  
 



 

 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะของบริษัท 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 
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