
 
รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชรีับอนุญาต 

 
เสนอ  ผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท  เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
 
  ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548  งบกําไรขาดทุนรวม
และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท สําหรับไตรมาสและสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547       
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัทและ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 
ของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
จํากัด (มหาชน)  ตามลําดับ  ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน
เหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา ขาพเจา     
ไมไดสอบทานงบการเงินระหวางกาลของบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทรวม  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ไดรวมเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่            
30  มิถุนายน  2548  จํานวน 185.73   ลานบาท และสวนแบงกําไร(ขาดทุน)ของบริษัทรวม สําหรับไตรมาส  สิ้นสุด   
วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 จํานวน 6.30 ลานบาท และ (1.06) ลานบาท สําหรับงวด  6 เดือน สิ้นสุดวันเดียวกัน
ของแตละป จํานวน 10.98 ลานบาท และ 0.69 ลานบาท ตามลําดับ นอกจากนี้ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษัท สําหรับไตรมาสและสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ยังไดรวมสวนแบงกําไรของบริษัท 
สยามฟวเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) จํานวน 17.13 ลานบาท และ 27.50 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งขาพเจาไมได
สอบทานงบการเงินระหวางกาลของบริษัท สยามฟวเจอร  ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทรวม           
งบการเงินระหวางกาลของบริษัทรวมดังกลาวสอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่น โดยขาพเจาไดรับรายงานของผูสอบบัญชี
นั้นและการเสนอรายงานการสอบทานของขาพเจาในสวนที่เกี่ยวของกับจํานวนเงินของรายการตางๆ ของบริษัทรวม
ดังกลาวถือตามรายงานของผูสอบบัญชีอื่นน้ัน 
   
  ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการสอบทาน   ซึ่งกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของ    
กิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงินจึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
 
 



 
จากการสอบทานของขาพเจา และรายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีอื่น ตามที่กลาวในวรรค      

ท่ีหนึ่ง ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 
  ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2547  ของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท  เมเจอร        
ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ซึ่งงบการเงินดังกลาวไดรวม
เงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียสองแหง ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น โดยขาพเจาไดเสนอรายงานไว
อยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548 จากผลการตรวจสอบของขาพเจาและรายงานการตรวจสอบ
ของผูสอบบัญชีอื่น งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่ง
ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทท่ีขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใช
วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังวันที่ในรายงานนั้น 
 

บริษัท  เอส.เค. แอคเคานแตนท  เซอรวิสเซส  จํากัด 
 
 
 

                                        (นายสมชาย   คุรุจิตโกศล) 
              ผูสอบบัญชีรับอนุญาต    เลขท่ี 3277 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 10  สิงหาคม 2548 
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2548 2547 2548 2547

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

สอบทานแลว สอบทานแลว

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 221,179               320,848                64,463                  109,066               
เงินลงทุนชั่วคราวในกองทุนเปด 101,221               1,236                    100,150                172                      

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ (หมายเหตุ  2.2,4) 143,480               151,026                35,762                  21,208                 

ลูกหนี้การคา-คาโฆษณา-สุทธิ (หมายเหตุ 2.2,5) 244,317               225,619                27,989                  5,243                   
สินคาคงเหลือ (หมายเหตุ  6) 108,216               70,829                  11,626                  9,909                   
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้อ่ืน-บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 2.2) -                       -                       164,861                149,613               

ดอกเบี้ยคางรับ-บริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 2.2) -                       30                         13,727                  1,428                   
ลูกหนี้กรมสรรพากร 29,794                 35,202                  -                        4,591                   
เงินมัดจําจายลวงหนาคาหุน (หมายเหตุ 7) 65,000                 65,000                  65,000                  65,000                 

ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนด 64,851                 43,249                  19,450                  15,948                 

ลูกหนี้อ่ืน-คาสงเสริมการขาย 23,073                 18,953                  12,363                  18,953                 

เงินคํ้าประกันการกูยืม (หมายเหตุ  8) -                       11,761                  -                        -                       
อ่ืน ๆ (หมายเหตุ  9) 113,502               70,993                  52,336                  21,501                 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,114,633            1,014,746             567,727                422,632               
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ  10) -                       -                       1,916,636             1,821,926            
เงินลงทุนในบริษัทรวม (หมายเหตุ  11) 438,073               455,629                437,364                454,302               
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 2.2) 2,350                   2,950                    558,083                261,936               
เงินใหกูยืมแกพนักงาน 7,200                   8,248                    4,846                    4,456                   

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ (หมายเหตุ  12) 4,315,435            4,245,333             1,422,473             1,366,117            
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

เงินประกันสัญญาเชาและบริการ 73,254                 65,444                  42,968                  37,660                 
เงินจายลวงหนาคาสิทธิการเชาจายแทนบริษัทยอย (หมายเหตุ  13) -                       200,000                -                        200,000               
สิทธิการเชาและบริการรอตัดบัญชี 318,788               54,000                  68,788                  54,000                 
สิทธิการเชาที่ดินรอตัดบัญชี 61,103                 62,537                  -                        -                       
สิทธิการเชาพื้นที่อาคารรอตัดบัญชี 168,446               173,559                9,165                    9,797                   

คาลิขสิทธิภาพยนตรรอตัดบัญชี-สุทธิ (หมายเหตุ  14) 158,553               133,459                -                        -                       
สินทรัพยไมใชดําเนินงาน-สุทธิ -                       -                       -                        -                       
คาความนิยมรอตัดบัญชี - สุทธิ 180,182               193,281                -                        -                       
คาความนิยมติดลบรอตัดบัญชี - สุทธิ (3,790)                  (3,961)                  -                        -                       
อ่ืน ๆ 44,138                 56,220                  2,591                    5,189                   

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,763,732            5,646,699             4,462,914             4,215,383            
รวมสินทรัพย 6,878,365            6,661,445             5,030,641             4,638,015            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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2548 2547 2548 2547

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

สอบทานแลว สอบทานแลว

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ 15) 50,232                 2,207                    45,023                  -                       

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 16) 938,000               1,173,067             400,000                400,000               

ตั๋วเงินจาย 3,981                   14,487                  2,248                    13,883                 

เจาหนี้การคา (หมายเหตุ 2.2) 406,566               380,965                213,134                132,818               

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น (หมายเหตุ 17) -                       29,010                  -                        -                       

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (หมายเหตุ 18) 396,000               356,000                291,000                251,000               

สวนของหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 56,410                 41,337                  55,321                  40,318                 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
คาใชจายคางจาย 128,158               97,526                  32,821                  43,040                 

เจาหนี้อ่ืน 140,129               85,777                  17,794                  13,452                 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 92,359                 46,304                  32,358                  14,838                 

เจาหนี้กรมสรรพากร 27,001                 614                       23,211                  -                       

เจาหนี้คาทรัพยสินและคางานกอสราง 146,870               171,984                6,704                    9,443                   
อ่ืน ๆ 111,540               83,640                  55,405                  34,423                 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,497,246            2,482,918             1,175,019             953,215               

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมจากบริษัทยอย (หมายเหตุ 2.2) -                       -                       29,700                  122,679               
เงินกูยืมระยะยาว (หมายเหตุ 18) 1,139,438            1,097,438             969,500                875,000               

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินประกันการเชา 61,731                 50,730                  15,860                  11,595                 
รายไดคาสิทธิการเชารอตัดบัญชี 190,855               195,854                -                        -                       
รายไดคาสิทธิการบริการรอตัดบัญชี 128,399               131,716                -                        -                       

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่

ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 16,208                 57,130                  14,939                  55,742                 

รายไดรับลวงหนาคาสงเสริมการขาย 15,000                 20,000                  15,000                  20,000                 
อ่ืน ๆ 12,307                 13,407                  8,457                    9,986                   

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,563,938            1,566,275             1,053,456             1,095,002            

รวมหนี้สิน 4,061,184            4,049,193             2,228,475             2,048,217            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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2548 2547 2548 2547

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

สอบทานแลว สอบทานแลว

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

     ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 897,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 897,000               897,000                897,000                897,000               

     ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว

หุนสามัญ 709,322,633 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 709,323               709,323                709,323                709,323               

สวนเกินมูลคาหุน 1,840,200            1,840,200             1,840,200             1,840,200            

รายการกําไรที่ยังไมเกิดข้ึนจริง-เงินลงทุนชั่วคราวใน

หลักทรัพยเผื่อขายของบริษัทยอยและบริษัทรวม 1                          1                           -                        -                       

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20) 2,014                   -                       2,014                    -                       

ยังไมไดจัดสรร 250,629               40,275                  250,629                40,275                 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 15,014                 22,453                  -                        -                       

รวมสวนของผูถือหุน 2,817,181            2,612,252             2,802,166             2,589,798            
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 6,878,365            6,661,445             5,030,641             4,638,015            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



6

ยังไมไดตรวจสอบ

สอบทานแลว

2548 2547 2548 2547

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากธุรกิจโรงภาพยนตร 638,801                415,421               329,369                300,073              
รายไดจากธุรกิจโบวลลิ่งและคาราโอเกะ 115,004                65,533                 30,915                  50,477                
รายไดจากธุรกิจใหเชาและบริการ 64,444                  72,583                 18,954                  11,654                
รายไดจากธุรกิจโฆษณา 136,611                53,336                 40,880                  14,700                
รายไดจากธุรกิจจําหนายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธ์ิภาพยนตร 68,085                  -                          -                        -                        

รายไดจากธุรกิจศูนยออกกําลังกาย 4,096                    -                          -                        -                        

รายไดอื่น

รายไดคาเงินสนับสนุนสงเสริมการขาย 36,773                  19,236                 26,652                  16,735                
รายไดคาบริหารงาน 3,700                    1,200                   42,958                  41,994                
คาความนิยมติดลบตัดบัญชี 85                         86                         -                        -                      
อื่น ๆ 25,681                  6,752                   16,876                  5,444                  

สวนแบงกําไรในบริษัทยอย -                        -                       21,989                  32,697                
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม (หมายเหตุ  11) 9,591                    15,306                 10,062                  15,306                

รวมรายได 1,102,871             649,453                  538,655                489,080                

คาใชจายจากการดําเนินงาน

ตนทุนจากธุรกิจโรงภาพยนตร 504,226                303,796               256,377                237,768              
ตนทุนจากธุรกิจโบวลลิ่งและคาราโอเกะ 62,701                39,802                 26,726                  38,125                
ตนทุนจากธุรกิจใหเชาและบริการ 51,792                  50,874                 1,978                     2,195                  
ตนทุนจากธุรกิจโฆษณา 1,016                    3,965                   -                        -                      
ตนทุนจากธุรกิจจําหนายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธ์ิภาพยนตร 72,180                  -                       -                        -                     

ตนทุนจากธุรกิจศูนยออกกําลังกาย 5,757                    -                       -                        -                     

คาความนิยมตัดบัญชี 6,549                    5,250                   -                        -                        

คาใชจายในการขายและบริหาร 219,520              103,286               94,270                  87,386                
คาตอบแทนกรรมการ 800                       290                       800                        290                     

รวมคาใชจาย 924,541                507,263                  380,151                365,764                

กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 178,330                142,190                  158,504                123,316                
ดอกเบี้ยจาย (22,197)                 (6,180)                  (15,415)                 (6,291)                   

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (หมายเหตุ 21) (46,419)                 (31,281)                (26,164)                 (12,534)                 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนหัก(กําไร)ขาดทุนของผูถือหุนสวนนอย 109,714                104,729                  116,925                104,491                
(กําไร)ขาดทุนสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 7,211                    (238)                       -                        -                        
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 116,925                104,491                  116,925                104,491                

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 22) 0.16                      0.18 0.16                       0.18 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 22) -                        0.17                      -                        0.17                    
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  (หนวย : พันหุน) (หมายเหตุ 22) 709,323                587,710               709,323                587,710              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับไตรมาส  สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2548 และ 2547

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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ยังไมไดตรวจสอบ

สอบทานแลว

2548 2547 2548 2547

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากธุรกิจโรงภาพยนตร 1,237,124             796,003               610,822                585,685              
รายไดจากธุรกิจโบวลลิ่งและคาราโอเกะ 205,448                133,053               79,558                  104,909              
รายไดจากธุรกิจใหเชาและบริการ 140,095                146,946               30,036                  24,928                
รายไดจากธุรกิจโฆษณา 305,705                92,905                 82,392                  29,566                
รายไดจากธุรกิจจําหนายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธ์ิภาพยนตร 174,939                -                          -                        -                        

รายไดจากธุรกิจศูนยออกกําลังกาย 7,952                    -                          -                        -                        

รายไดอื่น

รายไดคาเงินสนับสนุนสงเสริมการขาย 72,563                  42,702                 41,546                  38,002                
รายไดคาบริหารงาน 7,900                    2,400                   86,816                  73,446                
คาความนิยมติดลบตัดบัญชี 170                       171                       -                        -                      
อื่น ๆ 38,233                  13,050                 26,290                  8,551                  

สวนแบงกําไรในบริษัทยอย -                        -                       93,811                  62,572                
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม (หมายเหตุ  11) 14,442                  27,427                 15,061                  27,427                

รวมรายได 2,204,571             1,254,657               1,066,332             955,086                

คาใชจายจากการดําเนินงาน

ตนทุนจากธุรกิจโรงภาพยนตร 969,737                559,484               483,653                442,498              
ตนทุนจากธุรกิจโบวลลิ่งและคาราโอเกะ 123,922              77,655                 63,456                  75,253                
ตนทุนจากธุรกิจใหเชาและบริการ 102,310                99,052                 3,769                     4,291                  
ตนทุนจากธุรกิจโฆษณา 4,473                    4,761                   -                        -                      
ตนทุนจากธุรกิจจําหนายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธ์ิภาพยนตร 132,444                -                       -                        -                     

ตนทุนจากธุรกิจศูนยออกกําลังกาย 11,455                  -                       -                        -                     

คาความนิยมตัดบัญชี 13,099                  10,500                 -                        -                        

คาใชจายในการขายและบริหาร 443,830              214,776               195,170                180,505              
คาตอบแทนกรรมการ 1,600                    580                       1,600                     580                     

รวมคาใชจาย 1,802,870             966,808                  747,648                703,127                

กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 401,701                287,849                  318,684                251,959                
ดอกเบี้ยจาย (48,284)                 (10,433)                (29,244)                 (9,991)                   

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (หมายเหตุ 21) (112,123)              (63,621)                (41,606)                 (28,466)                 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนหัก(กําไร)ขาดทุนของผูถือหุนสวนนอย 241,294                213,795                  247,834                213,502                
(กําไร)ขาดทุนสุทธิของผูถือหุนสวนนอย 6,540                    (293)                       -                        -                        
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 247,834                213,502                  247,834                213,502                

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 22) 0.34                      0.36 0.34                       0.36 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด (หนวย : บาท) (หมายเหตุ 22) -                        0.35 -                        0.35 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  (หนวย : พันหุน) (หมายเหตุ 22) 709,323                587,710               709,323                587,710              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2548 และ 2547

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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ยังไมไดตรวจสอบ

สอบทานแลว

หุนสามัญที่ออก สวนเกิน รายการกําไร จัดสรรแลว สวนของผูถือหุน รวม

และชําระแลว มูลคาหุน ที่ยังไมเกิดข้ึนจริง สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร สวนนอย

ในหลักทรัพยเผ่ือขาย

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 587,710                661,861                225,843                 37,451                  557,852                75,747                 2,146,464             

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

       ของบริษัทรวม (หมายเหตุ 3) -                        -                        -                         -                        (2,753)                   -                       (2,753)                   

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 587,710                661,861                225,843                 37,451                  555,099                75,747                 2,143,711             

รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                        -                        (225,843)                -                        -                        -                       (225,843)               

สวนของผูถือหุนสวนนอย -                        -                        -                         -                        -                        (68,003)                (68,003)                 

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                        -                        -                         -                        213,502                293                      213,795                

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 20) -                        -                        -                         -                        (352,626)               -                       (352,626)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 587,710                661,861                -                         37,451                  415,975                8,037                   1,711,034             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 709,323                1,840,200             1                            -                        40,275                  22,453                 2,612,252             

สวนของผูถือหุนสวนนอย -                        -                        -                         -                        -                        (899)                     (899)                      

สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20) -                        -                        -                         2,014                    (2,014)                   -                       -                        

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                        -                        -                         -                     247,834                (6,540)                  241,294                

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 20) -                        -                        -                         -                        (35,466)                 -                       (35,466)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 709,323                1,840,200             1                            2,014                    250,629                15,014                 2,817,181             

หุนสามัญที่ออก สวนเกิน รายการกําไร จัดสรรแลว สวนของผูถือหุน รวม

และชําระแลว มูลคาหุน ที่ยังไมเกิดข้ึนจริง สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร สวนนอย

ในหลักทรัพยเผ่ือขาย

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 587,710                661,861                225,843                 37,451                  557,852                -                       2,070,717             

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

       ของบริษัทรวม (หมายเหตุ 3) -                        -                        -                         -                        (2,753)                   -                       (2,753)                   

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว 587,710                661,861                225,843                 37,451                  555,099                -                       2,067,964             

รายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงในหลักทรัพยเผ่ือขาย -                        -                        (225,843)                -                        -                        -                       (225,843)               

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                        -                        -                         -                        213,502                -                       213,502                

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 20) -                        -                        -                         -                        (352,626)               -                       (352,626)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 587,710                661,861                -                         37,451                  415,975                -                       1,702,997             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 709,323                1,840,200             -                         -                        40,275                  -                       2,589,798             

สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20) -                        -                        -                         2,014                    (2,014)                   -                       -                        

กําไรสุทธิสําหรับงวด -                        -                        -                         -                        247,834                -                       247,834                

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 20) -                        -                        -                         -                        (35,466)                 -                       (35,466)                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 709,323                1,840,200             -                         2,014                    250,629                -                       2,802,166             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กําไรสะสม

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547

งบการเงินรวม
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ยังไมไดตรวจสอบ

สอบทานแลว

2548 2547 2548 2547

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 247,834               213,502               247,834                213,502                    

ปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน

คาเสื่อมราคา 279,905               159,765               104,300                92,087                      

สวนแบงขาดทุน(กําไร)ของบริษัทยอย -                      -                       (93,811)                 (62,572)                    

สวนแบงขาดทุน(กําไร)ของบริษัทรวม (14,442)               (27,427)                (15,061)                 (27,427)                    

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การคา 6,759                   -                       -                        -                           

 คาลิขสิทธิ์ภาพยนตรตัดบัญชี 87,702                 -                       -                        -                           

รายไดคาสิทธิการเชาและบริการตัดบัญชี (8,316)                 (8,330)                  (518)                      (521)                         

 รายไดคาสงเสริมการขายตัดบัญชี (5,000)                 -                       (5,000)                   -                           

คาใชจายคาสิทธิการเชาและบริการตัดบัญชี 7,009                   1,184                   631                       -                           

ดอกเบี้ยจายตามสัญญาเชาการเงินตัดบัญชี 1,153                   -                       1,081                    -                           

(ขาดทุน)กําไรของสวนของผูถือหุนสวนนอย (6,540)                 293                      -                        -                           

 คาตัดจําหนายตนทุนการซื้อหุนสามัญจากผูถือหุนรายยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรม 954                      -                       954                       -                           

ขาดทุน(กําไร)จากการปรับมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพยเพื่อคา (486)                    (1)                         (479)                      (1)                             

ขาดทุน(กําไร)จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพยเพื่อคา -                      (261)                     -                        (261)                         

คาความนิยมตัดบัญชี 13,099                 10,500                 -                        -                           

คาความนิยมติดลบตัดบัญชี (171)                    (171)                     -                        -                           

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 609,460               349,054               239,931                214,807                    

ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (280,000)             (100,000)              (280,000)               (100,000)                  

ขายเงินลงทุนชั่วคราว 180,503               100,261               180,503                100,261                    

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ 1                          (1,668)                  (14,554)                 (502)                         

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหนี้การคา-คาโฆษณา (20,550)               5,423                   (22,746)                 7,041                        

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินคาคงเหลือ (37,387)               (6,867)                  (1,717)                   (5,591)                      

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหนี้อ่ืน -บริษัทยอยและบริษัทที่เก่ียวของกัน 30,613                 4,720                   15,492                  23,121                      

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในดอกเบี้ยคางรับ 47                        -                       (12,299)                 (2,935)                      

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร 5,408                   1,608                   4,591                    -                           

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในภาษีซื้อยังไมถึงกําหนด (21,602)               1,548                   (6,610)                   1,709                        

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหนี้อ่ืน-คาสงเสริมการขาย (4,120)                 3,601                   6,590                    3,601                        

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ๆ (54,375)               (10,003)                (30,835)                 (20,151)                    

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในลูกหนี้คาสิทธิการเชาและบริการ 5,000                   -                       -                        -                           

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในตั๋วเงินจาย (10,506)               20,731                 (11,635)                 17,252                      

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้การคา (67,928)               10,402                 80,316                  4,642                        

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในคาใชจายคางจาย 30,632                 (543)                     24,751                  44,900                      

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้อ่ืน 54,352                 (3,153)                  4,342                    2,312                        

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 46,055                 (17,923)                17,520                  (19,998)                    

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในรายไดรับลวงหนา -                      -                       9,079                    -                           

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้กรมสรรพากร 26,387                 -                       23,211                  -                           

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนๆ 26,575                 26,398                 10,578                  24,229                      

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินประกันการเชา 11,001                 517                      4,265                    320                           

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในหนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืนๆ (1,100)                 623                      (1,011)                   996                           

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมดําเนินงาน 528,466               384,729               239,762                296,014                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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ยังไมไดตรวจสอบ

สอบทานแลว

2548 2547 2548 2547

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย (1,853)                 (150,110)              (1,853)                   (150,110)                  

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม -                      (46,660)                -                        (46,660)                    

เงินสดรับจากเงินปนผล 31,998                 6,000                   31,998                  50,499                      

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทที่เก่ียวของกัน 600                      (40,000)                (131,117)               (153,851)                  

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินใหกูยืมแกลูกจาง 1,048                   (59)                       (390)                      (158)                         

ซื้อสินทรัพยถาวร (355,055)             (138,102)              (219,112)               (103,506)                  

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเจาหนี้คาสินทรัพยและคากอสราง (34,830)               (42,162)                (3,541)                   (31,259)                    

ขายสินทรัพยถาวร -                      -                       32,989                  -                           

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินประกนัสัญญาเชา และบริการ (7,810)                 273                      (5,308)                   -                           

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในสิทธิการเชาและบริการรอตัดบัญชี (65,250)               (87,000)                (15,250)                 (87,000)                    

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในสิทธิการเชาที่ดินรอตัดบัญชี -                      (20,000)                -                        -                           

 (เพิ่มข้ึน)ลดลงในคาลิขสิทธิ์ภาพยนตรรอตัดบัญชี (19,267)               -                       -                        -                           

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินมัดจําจายลวงหนา -                      (4,148)                  -                        -                           

(เพิ่มข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนๆ 7,083                   1,691                   3,060                    1,128                        

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมลงทุน (443,336)             (520,277)              (308,524)               (520,917)                  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 48,025                 10,887                 45,023                  10,887                      

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (235,067)             220,963               -                        300,000                    

 (เพิ่มข้ึน)ลดลงในเงินคํ้าประกันเงินกูยืม 11,761                 -                       -                        -                           

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินปนผลคางจาย (34,141)               (374,589)              (34,141)                 (352,338)                  

เงินสดจายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (28,367)               (88,617)                (28,244)                 (81,711)                    

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมจากกรรมการ -                      2,500                   -                        -                           

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมจากบริษัทอ่ืน (29,010)               -                       -                        -                           

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมจากบริษัทยอยและบริษัทที่เก่ียวของกัน -                      -                       (92,979)                 9,979                        

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินกูยืมระยะยาว 82,000                 300,000               134,500                300,000                    

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (184,799)             71,144                 24,159                  186,817                    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (99,669)               (64,404)                (44,603)                 (38,086)                    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 320,848               116,237               109,066                54,836                      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด 221,179               51,833                 64,463                  16,750                      

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

เงินสดจายในระหวางป

1  ดอกเบี้ยจาย 44,190                 11,544                 18,996                  9,660                        

2  ภาษีเงินไดนิติบุคคล 65,626                 81,544                 24,086                  48,464                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547

งบการเงินรวม
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ยังไมไดตรวจสอบ

สอบทานแลว

2548 2547 2548 2547

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

3  เงินสดจายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย คํานวณไดดังนี้

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีสูงกวาราคาตามบัญชี -                      138,376               -                        138,376                    

คาความนิยม -                      113,621               -                        113,621                    

ตนทุนการซ้ือหุนสามัญจากผูถือหุนรายยอยท่ีสูงกวามูลคายุติธรรม 954                      -                       954                       -                           

สวนของผูถือหุนสวนนอย 899                      68,003                 899                       68,003                      

รวมตนทุนการซ้ือธุรกิจ 1,853                   320,000               1,853                    320,000                    

หัก เจาหนี้คาหุน -                      (169,890)              -                        (169,890)                  

เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนสุทธิ 1,853                   150,110               1,853                    150,110                    

4  กิจกรรมลงทุนที่ไมเก่ียวกับงบกระแสเงินสด 

ซื้อสินทรัพยถาวรราคาตนทุนรวม 366,133               158,356               221,277                111,443                    

ยอดหนี้คางชําระจากการลงทุนในอาคารและอุปกรณระหวางงวด

เจาหนี้คาทรัพยสินและคางานระหวางกอสราง 9,715                   18,649                 802                       6,331                        

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน 1,363                   1,606                   1,363                    1,606                        

5  รายการรับชําระหนี้เงินใหกูยืมที่ไมกระทบกระแสเงินสดจากการหักกลบลบหนี้ -                      -                       34,970                  40,835                      

6  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

เงินสดในมือ 21,802                 17,277                 4,010                    13,795                      

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน (4,308)                 2,375                   973                       780                           

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 203,680               32,181                 59,480                  2,175                        

เงินฝากธนาคารประเภทประจํา 5                          -                       -                        -                           

รวม 221,179               51,833                 64,463                  16,750                      

7  สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547  บริษัทฯ มีการลงทุนซื้อหุนในบริษัทยอยในเครือรัชโยธินเพิ่ม  5  บริษัท เปนจํานวนเงิน  320.0 ลานบาท  ซึ่งรายการดังกลาว

ไมกระทบกระแสเงินสดของบริษัทฯ

8  สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทฯ ไดมีการขายอุปกรณโบวลล่ิงใหกับบริษัทยอยแหงหนึ่งในราคา 44.40 ลานบาท ซึ่งยังไมมีการรับชําระเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด



 12 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที่ 30 มิถุนายน 2548  และ  31 ธันวาคม 2547  
 

1. ขอมูลท่ัวไป 
1.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลนี้ บริษัทฯ ไดจัดทําขึ้น         
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศและแสดงโดยใชรูปแบบยอตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล รวมทั้งเพิ่มเติมรายการในงบการเงินพื้นฐานอันไดแก        
งบดุล งบกําไรขาดทุน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผู ถือหุน  และงบกระแสเงินสด            
โดยถือตามรูปแบบที่กําหนดไวในประกาศกรมทะเบียนการคา เร่ือง กําหนดรายการยอที่ตองมีใน     
งบการเงิน (พ.ศ. 2544) และเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในการจัดทํางบการเงินเพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายจัดการของ    
บริษัทฯ ตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ  
รายได  คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ซ่ึงผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ไดประมาณไว 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้ง
ลาสุด ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลนี้ จึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณ
ใหม เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ดังนั้น ผูใชงบการเงินควรใช   
งบการเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 
  

1.2 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกันกับ
ที่ใชในงบการเงินสําหรับป ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2547 
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 1.3  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ที่นํามาเปรียบเทียบมี
การจัดประเภทรายการทางบัญชีใหม เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงิน สําหรับงวด 6 เดือน     
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ดังนี้ 

 งบดุล       พันบาท 
 สินทรัพย เพิ่มขึ้น(ลดลง)     
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   13,980 
 หนี้สิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)     
  หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน-สุทธิ  
  จากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  13,980 
 

1.4  งบการเงินรวมระหวางกาล ไดรวมรายการบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย หลังจากตัดรายการระหวางกัน 
ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุนโดยตรงในบริษัทยอยตามอัตราสวน ดังนี้  

                          ชื่อบริษัท                                    อัตรารอยละของการถือหุน            วันสิ้นสุด           จัดตั้งในประเทศ        
 ณ วันที่ ณ วันที่ รอบระยะเวลาบัญชี  
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม   
 2548 2547   
 รอยละ รอยละ   
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรต้ี จํากัด 99.99 99.99 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด 99.99 99.99 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด 99.99 99.99 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด 99.99 66.67 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด 99.99 66.67 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท เมเจอร โบวล กรุป  จํากัด 99.99 66.67 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด 99.99 66.67 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด 99.93 99.93 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด 99.94 66.63 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท อุดร ไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ จํากัด 80.00 80.00 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด 99.99 99.99 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท  จํากัด (มหาชน) 99.97 99.82 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท แปซิฟค มารเก็ตต้ิง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด 80.00 80.00 31 ธันวาคม ประเทศไทย 

 

1.5 งบการเงินรวมระหวางกาล ไดรวมบริษัทยอยที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทยอย ตามอัตราสวน 
ดังนี้ 

                                              ช่ือบริษัท                                                            อัตรารอยละของการถือหุน                 วันสิ้นสุด                 จัดต้ังในประเทศ        
 ณ วันที่ ณ วันที่ รอบระยะเวลาบัญชี  
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม   
 2548 2547   
 รอยละ รอยละ   
บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ เอ็กซิบิช่ัน จํากัด 99.82 99.82 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิช่ัน จํากัด 99.82 99.82 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด 89.84 89.84 31 ธันวาคม ประเทศไทย 
บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด 59.89 59.89 31 ธันวาคม ประเทศไทย 



 14 

1.6  งบการเงินรวมระหวางกาล  ไดรวมบริษัทยอยที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท  แปซิฟค มารเก็ต 
ติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด ซ่ึงบริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท  
กรุป จํากัด ถือหุนในบริษัทยอยตามอัตราสวนดังนี้        

                          ช่ือบริษัท                   อัตรารอยละของการถือหุน                   วันสิ้นสุด              จัดตั้งในประเทศ        
 ณ วันที่ ณ วันที่ รอบระยะเวลาบัญชี  
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม   
 2548 2547   
บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด รอยละ รอยละ   

 79.52 79.52 31 ธันวาคม ประเทศไทย 

 
1.7 การจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาล ใชหลักเกณฑเชนเดียวกับที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวม สําหรับป       

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547  
 

2.  รายการระหวางกัน 
 บริษัทฯ มีรายการทางธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอย  บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของกัน และกรรมการ
บริษัทฯ  ที่มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

 2.1 รายไดและคาใชจายระหวางกัน    
                    งบการเงินรวม 
                                                                                                                  สําหรับไตรมาส                        สําหรับงวด 6 เดือน 
                                                                                                            สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน             สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน            

 2548  2547  2548  2547 
 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
รายได        
รายไดคาบริหารงาน        
         บริษัท เวล ซีนีเพล็กซ จํากัด 1,200  1,200  2,400  2,400 
คาใชจาย        
คาใชจายท่ีบันทึกเปนรายจายฝายทุน        
         บริษัท เวล แอด จํากัด 5,850  5,850  11,700  11,700 
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           งบการเงินเฉพาะบริษัท 
                                                                                                                  สําหรับไตรมาส                        สําหรับงวด 6 เดือน 
                                                                                                            สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน             สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน                       

 2548  2547  2548  2547 
 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
รายได        
รายไดคาบริหารงาน        
           บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด 8,058  7,024  16,116  13,847 
           บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ  จํากัด 4,500  8,093  9,000  11,997 
           บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด 24,000  21,863  48,000  37,624 
           บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด 1,500  1,500  3,000  3,000 
           บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด     1,200  1,234  2,400  2,430 
           บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด         -  1,080  400  2,148 
           บริษัท เวล ซีนีเพล็กซ จํากัด  1,200  1,200          2,400  2,400 
รายไดคาโฆษณา        
         บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด 29,700  14,700  59,100  29,400 
รายไดคาเชาอุปกรณโบวลล่ิง        
         บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด  8,150         -  8,150         - 
ดอกเบี้ยรับเงินกูยืม        
         บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด 359  1,262  1,001  1,262 
         บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด 664  39  1,599  39 
         บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด 1,612  12  2,409  12 
         บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท  จํากัด (มหาชน) 3,205         -  3,677         - 
         บริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด 889         -  889         - 
         บริษัทยอยจํานวน 6 บริษัท 992  817  1,921  1,683 
คาใชจาย        
คาเชาพื้นที่        
         บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ  พรอพเพอรต้ี จํากัด  6,600  9,900  16,500  19,800 
         บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท  จํากัด (มหาชน) 9,000         -  9,000         - 
คาบริการสวนกลาง        
         บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส  จํากัด  5,550  8,400  13,950  16,800 
คาไฟฟา        
         บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส  จํากัด  1,551  1,875  3,311  3,777 
คาภาษีโรงเรือน        
         บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ  พรอพเพอรต้ี จํากัด  825  1,237  2,063  2,475 
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           งบการเงินเฉพาะบริษัท 
                                                                                                                  สําหรับไตรมาส                        สําหรับงวด 6 เดือน 
                                                                                                            สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน             สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2548  2547  2548  2547 
 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
คาใชจายที่บันทึกเปนรายจายฝายทุน        
         บริษัท เวล แอด จํากัด 5,850  5,850  11,700  11,700 
ตนทุนเมเจอรการด        
         บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ  จํากัด        -         -  578         - 
         บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด        -         -  3,571         - 
         บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด        -         -  969         - 
        บริษัทยอย 1 บริษัท        -         -  156         - 
ตนทุนกิ๊ฟการด        
         บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด 2,308         -  2,308         - 
         บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด 162         -  162         - 
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม        
          บริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด 1,286         -  3,318         - 
          บริษัทยอย 3 บริษัท    277  485  485  935                             

 

 รายไดคาบริหารงาน เปนรายไดจากการที่บริษัทฯ ใหบริการที่ปรึกษาและบริหารงาน  ใหบริษัท
ยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกันหลายแหง โดยการใหบริการครอบคลุมถึงการที่บริษัทฯ บริหารงานจัดการ
ทางดานการตลาด และรับภาระคาใชจายที่เกี่ยวกับการตลาดและคาใชจายสวนรวมตางๆ โดยกําหนดอัตรา
การใหบริการเปนอัตราคงที่และ/หรืออัตรารอยละของยอดรายไดของบริษัทยอย ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน
เปนรายเดือนตามสัญญา 
 รายได  ตนทุน  และคาใชจายจากการขายและบริการระหวางกัน   มีการกําหนดราคา ดังนี้ 

- รายไดคาโฆษณาที่เกิดขึ้นกับบริษัทยอยกําหนดในอัตราเหมาจายรายเดือน และคิดเปนอัตรารอย
ละของยอดรายไดตามบันทึกขอตกลงระหวางกัน 

- รายไดคาเชาอุปกรณโบวลล่ิง  ที่เกิดขึ้นกับบริษัทยอยกําหนดในอัตราเหมาจายรายเดือนตาม
สัญญาที่ตกลงรวมกัน 

- คาเชาพื้นที่  และคาบริการสวนกลาง  คิดในอัตราเหมาจายตอเดือนตามที่ตกลงรวมกัน 
- อ่ืนๆ   ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน  
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2.2  สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน 
                                                                                                       งบการเงินรวม                              งบการเงินเฉพาะบริษัท 
                                                                                                             ณ วันที่                                                 ณ วันที่ 

                                                              30 มิถุนายน 2548  31 ธันวาคม 2547  30 มิถุนายน 2548    31 ธันวาคม 2547 
 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
สินทรัพย        
ลูกหนี้การคาคาโฆษณา        
 บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด        -         -         14,939  5,243 
ต๋ัวเงินรับ        
 บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด        -         -  7,435  1,338 
 บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท  จํากัด        -         -         -  1,091 
        -         -  7,435  2,429 

ลูกหนี้การคา        
 บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด        -         -  2,897         - 
 บริษัท อุดรไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ จํากัด        -         -  642         - 
 บริษัทยอย 2 บริษัท        -         -  21         - 
        -         -  3,560         - 

ดอกเบี้ยคางรับ        
 บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท  จํากัด        -         -  1,535  352 
 บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)        -         -  4,004  326 
 บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด        -         -  2,867  43 
        บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรต้ี จํากัด        -         -  848  180 
 บริษัท มีเดีย โลจิสติก จํากัด        -  30         -         - 
 บริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด        -         -  2,399         - 
 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส  จํากัด         -         -  786  193 
 บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด        -         -  806  198 
 บริษัทยอย 2 บริษัท        -         -  482  136 
        -  30  13,727  1,428 

ลูกหนี้อื่น        
 บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ  จํากัด         -         -         -  2,970 
 บริษัท เมเจอร โบวล  กรุป จํากัด        -         -  94,039  55,151 
 บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด        -         -  57,750  80,771 
 บริษัท อุดรไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ จํากัด        -         -  6,686  10,721 
 บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด        -         -  5,945         - 
 บริษัทยอย 1 บริษัท        -         -  441         - 
        -         -  164,861  149,613 
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                  งบการเงินรวม                              งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
                                                                                                                        ณ วันที่                                                 ณ วนัที ่

                                                                     30 มิถุนายน 2548  31 ธันวาคม 2547  30 มถินุายน 2548    31 ธันวาคม 2547 
 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
เงินจายลวงหนาเพื่อสิทธิการเชา        
           บริษัท เพชรปนเกลา จํากัด           -  54,000            -  54,000 
สิทธิการเชาและบริการ        
           บริษัท เพชรปนเกลา จํากัด 68,788            -  68,788            - 
รายไดคางรับ        
           บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)            -            -  956            - 
           บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด           -            -  3,550            - 
           -            -  4,506            - 

เงินใหกูยืม        
           บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)            -            -  245,000  20,000 
           บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด -            -  53,000  71,000 
           บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด -            -  4,400  16,000 
           บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด -            -  138,650  39,500 
           บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรต้ี จํากัด -            -  34,169  34,239 
           บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด -            -  -  39,850 
           บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด -            -  23,300  2,400 
           บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด -            -  20,793  38,947 
           บริษัท มีเดียโลจิสติก จํากัด 2,350  2,950            -            - 
           บริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด -            -  38,771            - 
 2,350  2,950  558,083  261,936 

 
  ในระหวางงวด  เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย และบริษัทรวมมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
                          (หนวย : พันบาท) 
     ยอดคงเหลือ         ยอดคงเหลือ 
      ณ วันที่ 31              ในระหวางงวด         ณ วันที่ 30 
   ธันวาคม  2547        เพิ่มขึ้น          ลดลง      มิถุนายน 2548 
            งบการเงินรวม       
    บริษัท มีเดีย โลจิสติก จํากัด 2,950  -  (600)  2,350 

           งบการเงินเฉพาะบริษัท        
    บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด 39,850  8,000  (47,850)  - 
    บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด 71,000  1,000  (19,000)  53,000 
    บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด 16,000  -  (11,600)  4,400 
    บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด 39,500  162,150  (63,000)  138,650 
    บริษัท เมเจอร  ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรต้ี จํากัด 34,239  36,000  (36,070)  34,169 
    บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด 38,947  12,450  (30,604)  20,793 
    บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 20,000  225,000  -  245,000 
    บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด 2,400  40,000  (19,100)    23,300 
    บริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด -  173,771  (135,000)    38,771 
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 สําหรับป ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม 2547 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย และบริษัทรวมมีการ
เคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
                          (หนวย : พันบาท) 
     ยอดคงเหลือ         ยอดคงเหลือ 
      ณ วันที่ 31              ในระหวางงวด         ณ วันที่ 31  
   ธันวาคม  2546        เพิ่มขึ้น          ลดลง      ธันวาคม 2547 

            งบการเงินรวม       

    บริษัท มีเดียโลจิสติก จํากัด 2,950  -  -  2,950 

           งบการเงินเฉพาะบริษัท        

    บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด -  247,654  (207,804)  39,850 
    บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด -  153,680  (82,680)  71,000 
    บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด -  36,000  (20,000)  16,000 
    บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด -  40,500  (1,000)  39,500 
    บริษัท เมเจอร  ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด 34,563  116,730  (117,054)  34,239 
    บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด 29,860  94,213  (85,126)  38,947 
    บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) -  30,000  (10,000)  20,000 
    บริษัท อุดรไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ จํากัด -  10,751  (10,751)  - 
    บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด -  4,400  (2,000)  2,400 

 

 
                                                                                       งบการเงินรวม                                  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
                                                                                          ณ วันที่                ณ วันที่                    ณ วันที่                    ณ วันที่ 
                                                                                 30 มิถุนายน 2548         31 ธันวาคม 2547     30 มิถุนายน 2548     31 ธันวาคม 2547 

 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
หนี้สิน   
เจาหนี้การคา   
           บริษัท เมเจอร  โบวล กรุป จํากัด      -       -  1,952       - 
           บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ  จํากัด      -       -  652  46 
           บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)      -       -  22,941       - 
           บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด      -       -  7,871  1,572 
           บริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด      -       -  2,000       - 
           บริษัทยอย 4 บริษัท      -       -  540       - 
      -       -  35,956  1,618 

คาใชจายคางจาย        
           บริษัท เมเจอร  ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด      -       -  2,063       - 
           บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด      -       -       -  629 
           บริษัท เมเจอร โบวล  กรุป จํากัด      -       -  1,105  1,105 
           บริษัทยอย 2 บริษัท      -       -  24  205 
                 -       -  3,192  1,939 
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     งบการเงินรวม                                 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
                                                                                          ณ วันที่               ณ วันที่                     ณ วันที่                   ณ วันที่ 

                                                                                     30 มิถุนายน 2548        31 ธันวาคม 2547     30 มิถุนายน 2548      31 ธันวาคม 2547 
ภาษีขายรอปรับปรุง        
           บริษัท  เมเจอร ซีนีแอด จํากัด      -       -       -  5,628 
           บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด      -       -       -  1,023 
           บริษัท  เวล ซีนีเพล็กซ  จํากัด      -  308       -                - 
           บริษัทยอย 2 บริษัท      -       -       -  222 
      -  308       -  6,873 

รายไดคาเชารับลวงหนา        
           บริษัท  รัชโยธิน ซีนีมา  จํากัด      -       -       -  606 
ดอกเบี้ยคางจาย        
           บริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด      -       -  3,583  266 
           บริษัทยอย 3 บริษัท      -       -  350  31 
      -       -  3,933  297 

เงินกูยืม        
           บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด      -       -  13,000       - 
           บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ  จํากัด      -       -       16,700  6,000 
           บริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด      -       -       -  116,679 
      -       -  29,700  122,679 

  
 

 ในระหวางงวด  เงินกูยืมจากบริษัทยอย และกรรมการมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 
                       (หนวย : พันบาท) 
    ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
      ณ วันที่ 31             ในระหวางงวด   ณ วันที่ 30  
    ธันวาคม 2547      เพิ่มขึ้น       ลดลง มิถุนายน 2548 

                งบการเงินเฉพาะบริษัท     

    บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด      - 5,600 (5,600)      - 

    บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด      - 13,000      - 13,000 
    บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด 6,000 14,000 (3,300) 16,700 
    บริษัท สยาม  ซีนีเพล็กซ  จํากัด 116,679 58,500 (175,179)      - 
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 สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547  เงินกูยืมจากบริษัทยอย และกรรมการมีการเคลื่อนไหว
ดังตอไปนี้ 
                      (หนวย : พันบาท) 
     ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
      ณ วันที่ 31              ในระหวางงวด   ณ วันที่ 31  
   ธันวาคม  2546      เพิ่มขึ้น        ลดลง          ธันวาคม 2547 

             งบการเงินรวม     

    นายพรชัย  อึ้งธนไพศาล      - 2,500 (2,500)      - 

             งบการเงินเฉพาะบริษัท     

    บริษัท เมเจอร โบวล จํากัด 15,969      - (15,969)      - 

    บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด 3,000 12,000 (9,000) 6,000 
    บริษัท เมเจอร ซีนีมา จํากัด 8,750      - (8,750)      - 

    บริษัท สยาม  ซีนีเพล็กซ  จํากัด      - 149,679 (33,000) 116,679 

 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยทั้งจํานวน  มีการจัดทํา
สัญญากูยืมเงินระหวางกนั โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3.00 - 6.25 ตอป 
             ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 เงินกูยืมจากกรรมการทั้งจํานวน มีการจัดทํา
สัญญากูยืมเงินระหวางกนั โดยมีอัตราดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 1.00 ตอป  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547  เงินกูยืมจากบริษทัยอย  และบริษัทที่เกี่ยวของ
กันทั้งจํานวน มีการจัดทําสญัญากูยืมเงินระหวางกัน โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอตัรารอยละ 5.75 - 6.25 ตอป 
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2.3 ลักษณะความสัมพันธของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน 

 ประกอบดวย 
ชื่อบุคคลและบรษิัท ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จาํกัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากดั บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท เมเจอร โบวล จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท เมเจอร ซีนีมา จํากดั บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากดั บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากดั บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากดั บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท อดุร ไฟวสตาร  ซีนีเพล็กซ  จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท อีจวีี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากดั (มหาชน) บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดนท วิลเลจ เอ็กซิบิชัน่ จํากัด  บริษัทยอยโดยการถือหุนทางออม  
บริษัท อีจวีี เอ็กซิบิชั่น จาํกัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางออม 
บริษัท อีจวีี ไฟวสตาร จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางออม 
บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางออม 
บริษัท แปซฟิค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากดั บริษัทยอยโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท แปซฟิค มเีดีย เซลล จํากัด บริษัทยอยโดยการถือหุนทางออม 
บริษัท แคลฟิอรเนีย วาว เอ็กซพีเรยีนซ จํากัด (มหาชน) บริษัทรวมโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท  สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากดั (มหาชน) บริษัทรวมโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท ไอ-เมเจอร จํากัด บริษัทรวมโดยการถือหุนทางตรง 
บริษัท มีเดีย โลจสิติก จํากัด บริษัทรวมโดยการถือหุนทางออม 
บริษัท เวล แอด จาํกัด บริษัทที่เกี่ยวของกันโดยมีผูบริหารรวมกัน 
บริษัท เวล ซีนีเพล็กซ จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกันโดยมีผูบริหารเกี่ยวของกัน 
บริษัท เพชรปนเกลา จํากดั บริษัทที่เกี่ยวของกันโดยมีผูบริหารเกี่ยวของกัน 
นายพรชัย  อึ้งธนไพศาล กรรมการของบรษิัทยอย  
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3.   รายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทรวม 
 ในไตรมาส 4 ป 2547 บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทรวม    มี

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูรายได และคาใชจาย เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ      
ทั่วไปสําหรับบริษัทในกลุมธุรกิจเดียวกัน ผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว ทําใหมูลคา    
เงินลงทุนในบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่  31 ธันวาคม 2546 แสดงมลูคา  
สูงเกินไป และสวนแบงกําไรในบริษัทรวมป 2546 แสดงมูลคาสูงเกินไป จํานวน 2.75 ลานบาท อยางไรก็
ตาม บริษัทฯ ไดปรับปรุงแกไขผลกระทบดังกลาวในป 2547 โดยปรับปรุงลดยอดกําไรสะสมตนป 2547 
จํานวน 2.75 ลานบาท และปรับปรุงลดมูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวในจํานวนเดียวกัน และจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวทําใหสวนแบงกําไร(ขาดทุน)ในบริษัทรวมสําหรับไตรมาสที่ 2 ป 
2547 เปลี่ยนเปนจํานวนเงิน (1.06) ลานบาท  ซ่ึงแตเดิมเคยบันทึกไวเปนจํานวนเงิน 11.27 ลานบาท 
และสําหรับงวด 6 เดือน ป 2547 เปลี่ยนเปนจํานวนเงิน 0.69 ลานบาท ซ่ึงแตเดิมเคยบันทึกไวเปนจํานวน
เงิน 12.02  ลานบาท 

 
4.    ลูกหนี้การคาและตั๋วเงนิรับ – สุทธิ 
  ลูกหนี้การคาแยกตามธุรกิจไดดังนี ้

         งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะบริษัท          
                     ณ วันที่                               ณ วันที่ 

 30 มิถุนายน 2548  31 ธันวาคม 2547  30 มิถุนายน 2548  31 ธันวาคม 2547 

 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
        
ตั๋วเงินรับ 21,037  19,241  19,217  3,123 
ลูกหนี้การคา-ธุรกิจโรงภาพยนตร 35,457  64,125  13,970  15,456 
ลูกหนี้การคา-ธุรกิจโบวลลิ่งและคาราโอเกะ 2,230  1,538  539  1,006 
ลูกหนี้การคา-ธุรกิจใหเชาและบริการ 15,593  16,125  2,036  2,115 
ลูกหนี้การคา-ธุรกิจขายแผนดวีีดีและวีซีด ี 149,715  130,298       -       - 

                       รวม 224,032  231,327  35,762  21,700 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (13,895)  (12,521)       -  (492) 
      ประมาณการลูกหนี้การคารับคืน-ธุรกิจ        
           ขายแผนดวีีดีและวีซีด ี (66,657)  (67,780)       -       - 

                       สุทธิ 143,480  151,026  35,762  21,208 
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   ลูกหนี้การคาดังกลาวสามารถแยกตามอายุลูกหนีไ้ด ดังนี้ 
             งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะบริษัท          

                        ณ วันที่                                ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน 2548  31 ธันวาคม 2547  30 มิถุนายน 2548  31 ธันวาคม 2547 

 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
ตั๋วเงินรับ 21,037  19,241  19,217  3,123 
ลูกหนี้การคา        
          ลูกหนีก้ารคาที่อยูในกําหนดชําระ  65,084  112,876  6,215  16,297 
          ลูกหนีก้ารคาที่เกินกําหนดชาํระแยกตาม        
              อายุลูกหนี้ดังนี ้        
                 1 - 30     วัน 39,468  58,988  1,989  1,007 
               31 - 60     วัน 12,908  17,497  3,256  563 
               61 - 90     วัน 11,933  3,654  213  21 
               91 - 120   วัน 6,939  2,229  100  16 
               120 วันขึ้นไป  66,663  16,842  4,772  673 
                                          รวม 224,032  231,327  35,762  21,700 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (13,895)  (12,521)  -  (492) 
       ประมาณการลูกหนี้การคารับคืน-ธุรกิจ        
            ขายแผนดวีีดีและวีซีด ี (66,657)  (67,780)  -  - 
                                          สุทธิ 143,480  151,026  35,762  21,208 

 

5.   ลูกหนี้การคา-คาโฆษณา-สุทธิ 
ประกอบดวย 

                งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะบริษัท          
                      ณ วันที่                             ณ วันที่ 

 30 มิถุนายน 2548  31 ธันวาคม 2547  30 มิถุนายน 2548  31 ธันวาคม 2547 

 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

ลูกหนี้การคา        
         ลูกหนี้การคาที่อยูในกาํหนดชาํระ  109,936  97,926  210  5,243 
          ลูกหนีก้ารคาที่เกินกําหนดชาํระแยกตาม        
              อายุลูกหนี้ดังนี ้        
               1-30     วัน 42,088  27,470           -           - 
             31-60     วัน 46,612  75,365           -           - 
             61-90     วัน 11,374  2,703  12,840           - 
             91-120   วัน 15,154  1,144  14,939           - 
             121-150 วัน 20,758  21,011           -           - 
             150 วนัขึน้ไป        3,485  121           -           - 

รวม 249,407  225,740  27,989  5,243 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,090)  (121)           -           - 
                                        สุทธิ 244,317  225,619  27,989  5,243 
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6. สินคาคงเหลือ 
 ประกอบดวย 

                     งบการเงินรวม                      งบการเงินเฉพาะบริษัท          
                               ณ วันที่                     ณ วันที่ 

 30 มิถุนายน 2548  31 ธันวาคม 2547  30 มิถุนายน 2548  31 ธันวาคม 2547 
 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

        
สินคาคงเหลือ-อาหารและเครื่องดื่มธุรกิจโรงภาพยนตร 15,757  11,442  8,029  5,406 
สินคาคงเหลือ-อาหารและเครื่องดื่มธุรกิจโบวลล่ิงและคาราโอเกะ 3,212  2,155  96  937 
สินคาคงเหลือ-ธุรกิจขายแผนดีวีดีและวีซีดี 85,502  53,010        -        - 
วัสดุสิ้นเปลือง 3,745  4,222  3,501  3,566 
                       รวม 108,216  70,829  11,626  9,909 

 
7.  เงินมัดจําจายลวงหนาคาหุน 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 
เงินมัดจําจายลวงหนาคาหุนทั้งจํานวนเปนการจายเงินมัดจําสําหรับเงินลงทุนในบริษัท เมเจอร ซีนีพิคเจอรส 
จํากัด (เดิมชื่อบริษัท นนทนันท เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด) ซ่ึงบริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในสัดสวนรอยละ 
80 ของทุนจดทะเบียน โดยจะใชเงินลงทุนไมเกิน 80 ลานบาท การจายเงินดังกลาวเพื่อเปนการใหคํามั่นใน
การลงทุนกับบริษัท เมเจอร ซีนีพิคเจอรส จํากัด ซ่ึงเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 6/2547                
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2547 อยางไรก็ตาม  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
คร้ังที่ 1/2548 ไดมีมติยกเลิกการลงทุนในบริษัทดังกลาว ปจจุบัน บริษัทฯ  ไดมีการเจรจากับทางบริษัท   
เมเจอร  ซีนีพิคเจอรส จํากัด ใหมอีกครั้งในรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ในการรวมทุนซึ่งบริษัทฯ คาดวา
จะไดขอสรุปภายในไตรมาสที่ 4 ป 2548 

 
8. เงินค้ําประกันการกูยืม 

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ทั้งจํานวนเปนเงินค้ําประกันเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินของบริษัทยอยแหงหนึ่ง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 บริษัทยอยไดมีการจายชําระคืนเงินกูยืม
ระยะสั้นและไถถอนเงินค้ําประกันการกูยืมดังกลาวแลวทั้งจํานวน 
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9. สินทรัพยหมนุเวียนอื่น ๆ 
 ประกอบดวย 

                                 งบการเงินรวม                              งบการเงินเฉพาะบริษัท 
        ณ วันที่                       ณ วันที่ 

 30 มิถุนายน 2548  31 ธันวาคม 2547  30 มิถุนายน 2548  31 ธันวาคม 2547 
 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

รายไดคางรับ 53,884  18,329  26,788  96 
คาใชจายจายลวงหนา 9,765  10,708  1,008  2,572 
ดอกเบี้ยจายลวงหนา 4,116  7,821  1,206  7,821 
เงินทดรองจาย 9,422  6,193  7,986  5,876 
ลูกหนี้อื่น 33,982  19,453  5,297  2,186 
อื่น ๆ 2,333  8,489  10,051  2,950 
 113,502  70,993  52,336  21,501 

 

10.  เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 ประกอบดวย       

           ช่ือบริษัท                            ทุนที่ออกและ    สัดสวนการลงทุน             วิธีราคาทุน                         วิธีสวนไดเสีย                      เงินปนผลรับ 
                           เรียกชําระแลว 

 2548 2547 2548 2547 2548  2547  2548  2547  2548  2547 
 พันบาท พันบาท รอยละ รอยละ พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
บริษทั เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด  78,000  78,000 99.99 99.99 77,999  77,999  223,908  208,727      -      - 
บริษทั เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส  จํากัด 23,000 23,000 99.99 99.99 22,999  22,999  51,975  42,302      -      - 
บริษทั เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด 20,000 20,000 99.99 99.99 20,000  20,000  40,643  37,583      -      - 
บริษทั เมเจอร ซีนีแอด จํากัด 1,000 1,000 99.93 99.93 1,000  1,000  83,143  36,105      -      - 
บริษทั เมเจอร โบวล กรุป จํากัด 36,000 36,000 99.99 99.99 62,610  62,610  75,892  65,633      -      - 
บริษทั รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด 100,000 100,000 99.99 99.99 195,178  195,178  242,934  228,864      -      - 
บริษทั รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด 10,000 10,000 99.99 99.99 120,855  120,855  137,200  118,192      -      - 
บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด 5,000 5,000 99.99 99.99 70,950  70,950  83,007  77,979      -      - 
บริษทั กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด 1,000 1,000 99.94 99.94 6,826  6,826  12,050  11,255      -      - 
บริษทั อุดร ไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ จํากัด 39,000 39,000 80.00 80.00 31,200  31,200  36,114  34,156      -      - 
บริษทั สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด 150,000 150,000 99.99 99.99 149,999  149,999  150,390  149,932      -      - 
บริษทั อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 260,000 260,000 99.97 99.82 1,558,004  1,557,105  709,810  727,058      -      - 
บริษทั แปซิฟค มารเก็ตติง้ แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด 15,000 15,000 80.00 80.00 80,000  80,000  69,570  84,140      -      - 
     2,397,620  2,396,721  1,916,636  1,821,926      -      - 

   

10.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีบริษัทยอยที่ถือหุนทางออม โดย
บริษัท อีจีวี  เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ดังนี้ 

           ช่ือบริษัท                            ทุนที่ออกและ      สัดสวนการลงทุน          วิธีราคาทุน                     วิธีสวนไดเสีย               เงินปนผลรับ 
                           เรียกชําระแลว 

 2548 2547 2548 2547 2548  2547  2548  2547  2548  2547 
 พันบาท พันบาท รอยละ รอยละ พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดน วิลเลจ เอ็กซิบิชั่น จํากัด 1,000 1,000 99.97 99.82 1,000  1,000  26,348  26,667  -  - 
บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํากัด 100,000 100,000 99.97 99.82 100,000  100,000  142,583  144,999  -  - 
บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด 40,000 40,000 89.97 89.84 36,000  36,000  25,857  27,641  -  - 
บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด 30,000 30,000 59.98 59.89 18,000  18,000  (4,435)  (8,623)  -  - 
     155,000  155,000  190,353  190,684  -  - 
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  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547  บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) รับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนใน บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด เกินมูลคาเงินลงทุน 
โดยแสดงไวในบัญชีหนี้สินจากการรับรูสวนไดเสียในบริษัทยอย เนื่องจากบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) มีภาระค้ําประกัน และยังใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทยอยดังกลาว ตามสัดสวนการ
ถือหุน 

10.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีบริษัทยอยที่ถือหุนทางออม โดย
บริษัท แปซิฟค   มารเก็ตติ้ง  แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด ดังนี้ 

 ช่ือบริษัท                            ทุนที่ออกและ      สัดสวนการลงทุน           วิธีราคาทุน                   วิธีสวนไดเสีย                 เงินปนผลรับ 
            เรียกชําระแลว 

 2548 2547 2548 2547 2548  2547  2548  2547  2548  2547 
 พันบาท พันบาท รอยละ รอยละ พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด 100 100 79.52 79.52 99 99  (18,215)  (1,095)  -  - 
     99 99  (18,215)  (1,095)  -  - 

 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 บริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเท
นเมนท กรุป จํากัด รับรูสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด เกินมูลคาเงิน
ลงทุน โดยแสดงไวในบัญชีหนี้สินจากการรับรูสวนไดเสียในบริษัทยอย เนื่องจากบริษัท แปซิฟค มารเกต็ติง้ 
แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด ใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทยอยดังกลาว 

 

  10.3 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547  บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท อีจีวี เอนเตอรเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย จํานวน 259,522,559 หุน คิดเปนรอยละ 99.82 ของทุนที่ออกและเรียกชําระ
แลวของบริษัท อีจีวี เอนเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เปนผลใหบริษัท  อีจีวี 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และในไตรมาสที่ 1 ป 2548 
บริษัทฯ มีการรับซื้อหุนสามัญของบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (อีจวี)ี จากผูถือหุนรายยอย 
จํานวน 411,690 หุน ในราคารับซื้อเปนเงินสดที่ราคาหุนละ 4.50 บาท คิดเปนเงิน 1,852,605.00 บาท ทําให
ปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนในอีจีวี จํานวน 259,934,249 หุน  คิดเปน  99.97% จากเดิม 99.82% โดยราคาหุนทีจ่าย
ซ้ือสูงกวาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีคร้ังนี้มีจํานวน 953,587.61 บาท บริษัทฯ บันทึกเปนคาใชจายทั้งจํานวนใน
งบกําไรขาดทุน 
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11.   เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 ประกอบดวย 

      ช่ือบริษัท                  ทุนที่ออกและ         สัดสวนการลงทุน               วิธีราคาทุน                                 วิธีสวนไดเสีย                            เงินปนผลรับ 
 เรียกชําระแลว 

 2548 2547 2548 2547 2548  2547  2548  2547  2548  2547 
 พันบาท พันบาท รอยละ รอยละ พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
บริษัท แคลิฟอรเนีย  วาว                
       เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) 150,000 150,000 49.00 49.00 182,571  182,571 185,732 174,750            -            - 
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท               
       จํากัด(มหาชน) 422,416 402,225 25.27 26.43 227,179  227,179 244,042 271,860  31,998  6,000 
บริษัท ไอ-เมเจอร จํากัด  20,000 20,000 49.99 49.99 10,000  10,000 7,590 7,692            -            - 
     419,750  419,750 437,364 454,302            31,998     6,000 

  

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีบริษัทรวมที่ถือหุนทางออม โดย
บริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ในอัตราสวน ดังนี้ 

           ช่ือบริษัท             ทุนที่ออกและ       สัดสวนการลงทุน               วิธีราคาทุน                       วิธีสวนไดเสีย                     เงินปนผลรับ 
                        เรียกชําระแลว                                             

 2548 2547 2548 2547  2548  2547  2548  2547  2548  2547 

 พันบาท พันบาท รอยละ รอยละ  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 

บริษัท มีเดีย โลจิสติก จํากัด  1,000 1,000 39.18 39.18  500  500  709  1,327  -  - 

 

 11.1 เงินลงทุนในบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เปนหลักทรัพยในความ
ตองการของตลาด โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 หลักทรัพยดังกลาวมีมูลคา        
ยุติธรรมตอหุนเทากับ 7.30  บาท และ 6.20 บาท  ตามลําดับ คิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 779.24 ลานบาท 
และ 661.29 ลานบาท ตามลําดับ  

 

 11.2  ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับไตรมาส  และสําหรับงวด 6 เดือน          
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เงินลงทุนในบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท มีเดีย โลจิสติก จํากัด สําหรับไตรมาส  และสําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547        
เงินลงทุนในบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)  และบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพี
เรียนซ จํากัด (มหาชน) บริษัทฯ ไดคํานวณมูลคาเงินลงทุนจากขอมูลงบการเงินที่ผานการสอบทานโดยผูสอบ
บัญชีอ่ืน สวนเงินลงทุนในบริษัท ไอ-เมเจอร จํากัด บริษัทฯ  ไดคํานวณมูลคาเงินลงทุนจากขอมูลงบการเงินที่
จัดทําขึ้นโดยฝายบริหาร ซ่ึงยังไมผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน โดยรับรูสวนแบงกําไร(ขาดทุน)ใน
บริษัทรวม ดังนี้    

                          (หนวย : พันบาท) 
 สําหรับไตรมาส สําหรับงวด 6 เดือน 
 ส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนายน ส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนายน 
 2548 2547 2548 2547 

บริษัท แคลฟิอรเนีย วาว เอ็กซพีเรยีนซ จํากัด (มหาชน) 6,297 (1,063) 10,981 690 
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 3,682 17,128 4,181 27,497 
บริษัท ไอ-เมเจอร จํากัด 82 (760) (102) (760) 
บริษัท มีเดีย โลจสิติก จํากัด (470)          - (618)          - 

 



 29 

 อยางไรก็ตาม ในงบการเงนิรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547           
เงินลงทุนในบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซีพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามฟวเจอร ดเีวลอปเมนท 
จํากัด (มหาชน) และ บริษทั มีเดีย โลจิสติก จํากัด บริษัทฯ คํานวนมูลคาเงินลงทุนจากขอมูลงบการเงิน         
ที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน สวนเงินลงทนุในบริษัท ไอ-เมเจอร จํากัด คํานวณมูลคาเงินลงทุน
จากขอมูลงบการเงินที่จัดทําโดยฝายบริหาร ซ่ึงยังไมผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน 
 11.3  ในไตรมาสที่ 4 ป 2547 บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูรายไดและคาใชจาย ตามหมายเหตุ 3 ผลของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว ทําใหสวนแบงกําไร(ขาดทุน)ในบริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพี
เรียนซจํากัด (มหาชน) สําหรับไตรมาส และสําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ที่เคยรับรู
ไวจํานวน 11.27  ลานบาทและ 12.02  ลานบาท ตามลําดับ เปลี่ยนเปน (1.06) ลานบาท  และ 0.69 ลานบาท 
ตามลําดับ 
 

12.   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 
 ประกอบดวย 
 สําหรับงวด 6 เดือน  ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 มีดังนี้ 

        งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะบรษิัท   
 พันบาท  พันบาท 
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 4,245,333  1,366,117 
ซ้ือสินทรัพย 366,133  221,277 
โอนเขา 93,040  - 
ขายสินทรัพย/โอนออก (109,166)  (60,621) 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนทีเ่ขางบกําไรขาดทุน (279,905)  (104,300) 
ราคาตามบัญชีส้ินงวด-สุทธิ 4,315,435  1,422,473 

   

 ตามงบการเงินรวม ณ วันที่  30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547  บริษัทฯ มีสินทรัพยที่
คํานวณคาเสื่อมราคาครบแลว แตยังใชงานอยูโดยมีราคาทุนจํานวนเงิน 438.15 ลานบาท ซ่ึงมีมูลคาสุทธิ
ตามบัญชี จํานวนเงิน 5,051 บาท  เทากันทั้ง 2 งวด 

 ตามงบการเงินรวม ณ วันที่  30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 โรงภาพยนตรและอุปกรณ
โบวลล่ิง สวนหนึ่งจํานวน 216.17 ลานบาท และยานพาหนะสวนหนึ่งจํานวน 8.69 ลานบาท และ  5.72 ลานบาท  
ตามลําดับ เปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน 

ตามงบการเงินรวม ณ วันที่  30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 อาคารโรงภาพยนตร ระบบ
สาธารณูปโภค และทรัพยสินถาวรอื่น ๆ ของบริษัทใหญ และบริษัทยอย ไดตั้งอยูบนพื้นที่อาคารเชา และที่ดิน
เชา อายุสัญญาเชาประมาณ 10 - 30 ป  ซ่ึงตามสัญญาโดยสวนใหญระบุวาเมื่อส้ินสุดระยะเวลาเชากรรมสิทธิ์
ใน        ส่ิงปลูกสรางทั้งหมดในลักษณะติดตรึงกับสถานที่เชาจะตกเปนของผูใหเชา    หรือจะตองร้ือถอน
ทันทีเพื่อใหสถานที่เชาอยูในสภาพเดิม 



 30 

ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีสินทรัพย
ที่คํานวณคาเสื่อมราคาครบแลว แตยังใชงานอยูโดยมีราคาทุนจํานวนเงิน 45.75 ลานบาทและจํานวนเงิน 
44.43 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน  321 บาท และ 257 บาท  ตามลําดับ 

 ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 โรงภาพยนตรและ
อุปกรณโบวลล่ิง สวนหนึ่งจํานวน 200.0 ลานบาท และยานพาหนะสวนหนึ่งจํานวน 6.09 ลานบาท และ  4.39 
ลานบาท ตามลําดับ  เปนสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน  

 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท อาคารและอุปกรณบางสวนมีการนําไป                  
ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน 
 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน 2548 
บริษัทฯ ไดรวมตนทุนการกูยืมของเงินกูที่กูมาโดยเฉพาะเพื่อใชในโครงการสยามพารากอนรวมเขาเปนราคา
ทุนของโครงการดังกลาว จํานวน  1.48  ลานบาท  

 

13. เงินจายลวงหนาคาสิทธิการเชาจายแทนบริษัทยอย  
       งบการเงินรวม                                   งบการเงินเฉพาะบริษัท 

                             ณ วันที่                                                    ณ วันที่ 
      30 มิถุนายน 2548     31 ธันวาคม 2547   30 มิถุนายน 2548      31 ธันวาคม 2547 

 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
เงินจายลวงหนาคาสิทธิการเชาแทนบริษัท        
         บริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด -  135,000  -  135,000 
         บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด -  20,000  -  20,000 
         บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด -  45,000  -  45,000 
 -  200,000  -  200,000 

 

 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เงินจายลวงหนาคาสิทธิ
การเชาจายแทนบริษัทยอยทั้งจํานวน เปนเงินชวยคากอสรางเพื่อสิทธิการเชาพื้นที่ช้ัน 7 และ 8 โครงการ
ศูนยการคาสยามพารากอน ตามสัญญาจองสิทธิการเชาลงวันที่ 27 มีนาคม 2546 โดยตกลงชําระเงินชวย   
คากอสรางรวมทั้งสิ้น 300.0 ลานบาท และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2547 บริษัทฯ ไดมีการทําบันทึกตอทาย
สัญญาจองสิทธิการเชาเรื่องการโอนสิทธิการเชา โดยบริษัทฯ จะทําการโอนสิทธิการเชาใหกับบริษัทยอย
จํานวน 3 แหง มีผลทําใหคาสิทธิการเชาที่บริษัทฯ จายไปกอนหนาวันที่ทําการโอนสิทธิถือเปนเงินจาย
ลวงหนาคาสิทธิการเชาจายแทนบริษัทยอย และในไตรมาสที่ 1 ป 2548 นี้บริษัทฯ  มีการทําสัญญาโอนสิทธิ
การเชาใหบริษัทยอยแลว 
  
 
 

14. คาลิขสิทธ์ิภาพยนตรรอตัดบัญชี 
 ประกอบดวย 
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                                                                              งบการเงินรวม                                   งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่    ณ วันที่    ณ วันที่    ณ วันที่   
 30 มถิุนายน 2548  31 ธันวาคม 2547  30 มถิุนายน 2548  31 ธันวาคม 2547 
 พันบาท  พันบาท  พันบาท  พันบาท 
คาลิขสิทธ์ิภาพยนตรรอตัดบัญชียกมา-สุทธิ 133,459  -  -  - 
บวก  คาลิขสิทธ์ิภาพยนตรเพิ่มขึ้นจากการซื้อ        
            เงินลงทุนในบริษัทยอย -  67,288  -  - 
          คาลิขสิทธ์ิภาพยนตรรอตัดบญัชีเพิ่มขึ้น        
            ระหวางงวด 112,796  91,719  -  - 
หัก  ตัดจายคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร (87,702)  (25,548)  -  - 
คาลิขสิทธ์ิภาพยนตรรอตัดบัญชียกไป-สุทธิ 158,553  133,459  -  - 

 
15.   สินเชื่อและการค้ําประกัน 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงิน ของบริษัทใหญและ
บริษัทยอย ค้ําประกันโดยเงินฝากธนาคาร อาคารและอุปกรณ สิทธิการเชาพื้นที่ สิทธิการเชาที่ดิน กรรมการ
บริษัท และที่ดินสวนตัวของผูถือหุนรายหนึ่ง 

 

16.  เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  
 ประกอบดวย 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษทั 
    ณ วันที ่           ณ วนัที ่ 

                30 มิถุนายน 2548 31 ธันวาคม 2547   30 มิถนุายน 2548  31 ธันวาคม 2547 

  พันบาท  พันบาท   พันบาท  พันบาท 
ต๋ัวแลกเงิน 820,000  1,060,000  400,000  400,000 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 118,000  113,067  -  - 
                    รวม 938,000  1,173,067  400,000  400,000 

 

ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 ทั้ง
จํานวนเปนการกูยืมในรูปตั๋วแลกเงิน และต๋ัวสัญญาใชเงิน กับสถาบันการเงินระยะเวลา 3-6 เดือน โดยมี
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.80 – 6.0 ตอป   
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17.  เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอ่ืน 
 ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เงินกูยืมระยะสั้นทั้ง
จํานวนเปนการกูยืมเงินในรูปตั๋วสัญญาใชเงินชนิดจายคืนเมื่อทวงถามกับบริษัทแหงหนึ่ง โดยมีการคิด
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5 ตอป   
 

18.  เงินกูยืมระยะยาว 
 ประกอบดวย 

         งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะบริษทั 
        ณ วันที ่                       ณ วนัที่  

 30 มถิุนายน 2548  31 ธันวาคม 2547   30 มถิุนายน 2548  31 ธันวาคม 2547 

  พันบาท  พันบาท   พันบาท  พันบาท 
        

เงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย 1,535,438  1,453,438  1,260,500  1,126,000 
หัก    สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (396,000)  (356,000)  (291,000)  (251,000) 
                    สุทธิ 1,139,438  1,097,438  969,500  875,000 

 
 

ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547  
เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยหลายแหง  ซ่ึงมีรายละเอียดการกูยืมเงิน ดังนี้ 

 
สวนของบริษัทใหญ 
1) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 วงเงิน 300.0 ลานบาท ใชไปจํานวน 

262.50 ลานบาท  และ 300.0 ลานบาท ตามลําดับ เปนการกูยืมกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง 
ระยะเวลา 5 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.25 ตอป เปนระยะเวลา 2 ป หลังจากนั้นใชอัตรา
ดอกเบี้ยของเงินฝากประจํา 3 เดือน บวกเพิ่มรอยละ 2.5 ตอป โดยทยอยผอนชําระเปนราย
งวด 6 เดือน รวม 8 งวด เปนจํานวนเงินงวดละ 37.50 ลานบาท เร่ิมผอนชําระงวดแรกวันที่ 30 
มิถุนายน 2548 

2) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 เงินกูยืมวงเงิน 600.0 ลานบาท ใชไป
จํานวน  560.0 ลานบาท และ 360.0 ลานบาท ตามลําดับ และเปนการกูยืมกับธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง ระยะเวลา 4 ป  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป ในปที่ 1 และปตอไปใชอัตราดอกเบี้ย 
MLR ลบดวยรอยละ 2 ตอป หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนแรกบวกเพิ่มรอยละ 2 
ตอป แลวแตอัตราใดจะสูงกวา โดยทยอยผอนชําระเปนรายงวด 3 เดือน รวม 14 งวด             
โดยงวดที่  1 – 12  เปนจํานวนเงินงวดละ  40.0  ลานบาท  และงวดที่  13 – 14 งวดละ  60.0  
ลานบาท  เร่ิมผอนชําระงวดแรกวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 โดยมีหลักประกัน คือ โฉนดที่ดิน
ของ บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด, สิทธิการเชาที่ดินของบริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด และ    
ส่ิงปลูกสรางที่เปนอาคารเมเจอร ซีนีเพล็กซ สาขารัชโยธิน 
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3) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 วงเงิน 280.0 ลานบาท ใชไปจํานวน 238.0 
ลานบาท และ 266.0 ลานบาท ตามลําดับ เปนการกูยืมกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ระยะเวลา 
5 ป อัตราดอกเบี้ยปที่ 1-3 รอยละ 2 ตอป และปที่ 4-5 รอยละ 1 ตอป โดยทยอยผอนชําระเปน
รายงวด 3 เดือน รวม 20 งวด เปนจํานวนเงินงวดละ 14.0 ลานบาท เร่ิมผอนชําระงวดแรกวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2547 

4) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 เงินกูยืมวงเงิน 500.0 ลานบาท ใชไป
จํานวน 200.0  ลานบาท เปนการกูยืมกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ระยะเวลา 7 ป อัตรา
ดอกเบี้ยปที่ 1 รอยละ 3.00 ตอป ปที่ 2-3 รอยละ 3.50 ตอป และปที่ 4 เปนตนไปอัตราดอกเบี้ย
รอยละ MLR ลบดวยรอยละ 1.375 ตอป  โดยมีการนําสิทธิการเชาพื้นที่โครงการ  ศูนยการคา
สยามพารากอนเปนหลักประกันและมีงวดการจายชําระ 84 เดือน นับตั้งแตวันทําเบิกเงินกู
งวดแรก เดือนที่ 1-24 ผอนชําระเฉพาะดอกเบี้ยทุกเดือน เดือนที่ 25-84 ผอนชําระเงินตนทุก
งวด  6 เดือน รวม 10 งวด เปนจํานวนเงินงวดละ 50.0 ลานบาท สวนดอกเบี้ยชําระตางหาก
ทุกเดือน 

 
สวนของบริษัทยอย 
1) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 เงินกูยืมจํานวน 211.50 ลานบาท และ 

256.5 ลานบาท ตามลําดับ เปนการกูยืมกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ระยะเวลา 6.5 ป อัตรา
ดอกเบี้ย MLR ลบดวยรอยละ 0.75 ตอป แตตองไมต่ํากวา MLR  ตอป ของธนาคารกสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) โดยทยอยผอนชําระเปนรายเดือน งวดที่ 1-18  จํานวนเงินงวดละ 4.50 ลาน
บาท งวดที่ 19-77 จํานวนงวดละ 7.50  ลานบาท และจํานวน 6.50 ลานบาท สําหรับงวด
สุดทาย เร่ิมผอนชําระงวดแรกเดือนพฤศจิกายน 2545  โดยมีสิทธิตามสัญญาเชาสิทธิตาม
สัญญาบริการสาธารณูปโภคของบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด และบริษัทยอย 3 
แหง และกรรมการเปนหลักทรัพยค้ําประกัน 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทยอยดังกลาว มีการเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกัน โดยมี
บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด, บริษัท เอ็นเตอรเทนเมนท โกลเดน วิลเลจ เอ็กซิบิช่ัน จํากัด, 
บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิช่ัน จํากัด และ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เขามาเปน               
ผูค้ําประกันใหมแทนผูค้ําประกันเดิม 

2) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 เงินกูยืมจํานวน 49.94 ลานบาท และ 55.94 
ลานบาท ตามลําดับ เปนการกูยืมกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งระยะเวลา 5 ป อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 5.5 ตอป  โดยทยอยผอนชําระเปนรายเดือน เปนจํานวนเงินงวดละ 1.0 ลานบาท โดย
เร่ิมผอนชําระงวดแรกเดือนกันยายน 2547 โดยมีสิทธิการเชาในสาขาตาง ๆ และทรัพยสินของ
บริษัท เอ็กเซอรเทนเมนท จํากัด และบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ค้ําประกัน 
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3) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547  เงินกูยืมจํานวน 13.50 ลานบาท และ
จํานวน 15.0 ลานบาท ตามลําดับ เปนการกูยืมกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง อัตราดอกเบี้ยรอยละ 
MLR ตอป  เงื่อนไขการจายชําระคืนเงินตนภายใน 5 ป โดยทยอยผอนชําระเงินตนเดือนละ 
0.25 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย เร่ิมชําระงวดแรกในเดือนมกราคม 2548  

 
19.   ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ  

ESOP-W2 
 เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2547 บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจัดสรรแก
กรรมการและพนักงาน (ESOP-W) จํานวน 3,500,000 หนวย ราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท ใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 4 ป นับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยมีอัตราการใชสิทธิคือ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 15.28 บาท ตอ 1 หุนสามัญ 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548  ยังไมมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  ESOP-W2 มาใชสิทธิ 
 

ESOP-W1 
 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2546 บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจัดสรรแก
กรรมการและพนักงาน (ESOP-W1) จํานวน 19,500,000 หนวย ราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท ใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวมีอายุไมเกิน 5 ป นับจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยมีอัตราการใชสิทธิคือ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 13.16 บาท ตอ 1 หุนสามัญ 
 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 บริษัทฯ ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการ
ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิใหม เปนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) 1 หนวย    มีสิทธิซ้ือ
หุนสามัญได 1.051 หุน ในราคาใชสิทธิ 12.516 บาท ตอ 1 หุนสามัญ 
 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 บริษัทฯ ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใช
สิทธิซ้ือหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W1) คร้ังที่ 2 เปนใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หนวย  มีสิทธิ
ซ้ือหุนสามัญได 1.068 หุน ในราคาใชสิทธิ 12.320 บาท ตอ 1 หุนสามัญ 
  เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และวันที่ 30 กันยายน 2547 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1ใช
สิทธิจองซื้อหุนสามัญ จํานวน 710,000 หนวย และจํานวน 1,719,195 หนวย ตามลําดับ คงเหลือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ยังไมใชสิทธิจํานวน 17,070,805 หนวย ภายหลังการใชสิทธิดังกลาวทําใหบริษัทมีทุนชําระ
แลว จํานวน 709.32 ลานหุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท คิดเปนมูลคารวม 709.32 ลานบาท โดยบริษัทมีการ
เปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 8 ตุลาคม 2547 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 ยังไมมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 มาใชสิทธิเพิ่มเติม 
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MAJOR-W1 
 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547 บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 
(MAJOR-W1) ใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 146,926,992 หนวย ราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท ใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 3 ป นับแตวันออก โดยมีอัตราการใชสิทธิ คือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย         
มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิ 13.00 บาท ตอ 1 หุนสามัญ 
 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 บริษัทฯ ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใช
สิทธิซ้ือหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิใหม เปนใบสําคัญแสดงสิทธิ (MAJOR-W1) 1  หนวย มีสิทธิซ้ือ
หุนสามัญได 1.016 หุน ในราคาใชสิทธิ 12.796 บาท ตอ 1 หุนสามัญ  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 ยังไมมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  MAJOR-W1 
มาใชสิทธิ 

 
20. เงินปนผล 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2548 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 และตามมติที่
ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 มีมติเห็นควรอนุมัติใหจาย เงินปนผล 
สําหรับผลการดําเนินงานในไตรมาส 4 ป 2547 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท ใหแกผูถือหุนทั้งหมด จํานวน 
709.32 ลานหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35.47 ลานบาท และใหจัดสรรสํารองตามกฎหมายจํานวน 2.01 ลาน
บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 20 เมษายน 2548 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2547 เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ 2547  และตามมติ
ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 มีมติเปนเอกฉันท  เห็นควรอนุมัติ
จายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานป 2546 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท ใหแกผูถือหุนทั้งหมดจํานวน 
587.71 ลานหุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 352.63 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 11พฤษภาคม 2547  

  
21.  ภาษีเงนิไดนิติบคุคล 

 บริษัทใหญคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลตามหลักเกณฑในพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 387  ซ่ึงใหลด
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 เปนเวลาหารอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน         
นับแตรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ เ ร่ิมในหรือหลังวันที่บริษัทที่มีหลักทรัพยมาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (วันที่ 23 พฤษภาคม 2545) ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  ดังนั้น บริษัทฯ คํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 25  ของกําไรสุทธิ  ทางบัญชีกอน
รับรูสวนไดเสียจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมภายหลังบวกกลับรายการปรับปรุงตามประมวล
รัษฎากร  
 บริษัทยอยคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 และตามอัตรารอยละสําหรับ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของกําไรสุทธิทางบัญชี ภายหลังบวกกลับดวยรายการ
ปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร 
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22.  กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 

 สําหรับไตรมาส และสําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ไมมีการคํานวณกําไรสุทธิ
ตอหุนปรับลด เนื่องจากราคามูลคายุติธรรมของหุนสามัญ ต่ํากวาราคาใชสิทธิ 
 สําหรับไตรมาส และงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ คํานวณกําไร(ขาดทุน)   
ตอหุน โดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิ สําหรับงวด ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั ดังนี ้

           
 จํานวนหุน  กําไรสุทธิ (พันบาท)  จํานวนตอหุน(บาท)  
 (หุน)  ไตรมาส  งวด 6 เดือน  ไตรมาส  งวด 6 เดือน 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน           
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 587,710,000  104,491  213,502  0.177  0.363  

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด           
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 26,002,000  -  -  -  -   

และพนักงาน (ESOP-W) 17,070,805 หนวย อัตราการใช            
สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย  ซื้อหุนสามัญได            
1.068 หุน  ในราคาหุนละ 12.320 บาท           

กําไรตอหุนปรับลด            
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติวา             

มีการแปลงเปนหุนสามัญ 613,712,000  104,491  213,502  0.170  0.348  
 

 

23.  การเสนอขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ 
 
                                               งบการเงินรวม 
                                             สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 
 

 สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ รายการ รวม 
 โรงภาพยนตร โบวลล่ิง ใหเชา บริการโฆษณา ศูนย จําหนายแผน ตัดบัญชี  
  และคาราโอเกะ และบริการ  ออกกําลังกาย VCDและDVD   
      และลิขสิทธิ์ภาพยนตร   
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
รายไดจากการขายและบริการ 1,250,078 205,448 224,997 406,915 7,952 202,958 (227,085) 2,071,263 

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน 239,525 63,474 121,487 301,835 (3,503) 57,438 400,835 860,230 

คาใชจายสวนกลาง        458,529 
ดอกเบี้ยจาย        48,284 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล        112,123 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ        247,834 

สินทรัพยถาวร 2,480,973 702,789 818,506 5,608 64,198 14,487 228,874 4,315,435 
สินทรัพยสวนกลาง        2,562,930 

สินทรัพยรวม        6,878,365 
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                                               งบการเงินรวม 
                                             สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 

 สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ สวนงานธุรกิจ รายการ รวม 
 โรงภาพยนตร โบวลล่ิง ใหเชา บริการโฆษณา ศูนย จําหนายแผน ตัดบัญชี  
  และคาราโอเกะ และบริการ  ออกกําลังกาย VCDและDVD   
      และลิขสิทธิ์ภาพยนตร   
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
รายไดจากการขายและบริการ 799,632 133,983 213,924 130,643 - - (109,275) 1,168,907 
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน 198,192 44,109 115,349 89,368 - - (19,063) 427,955 

คาใชจายสวนกลาง        225,856 
ดอกเบี้ยจาย        10,433 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล        63,621 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ        213,502 
สินทรัพยถาวร 1,326,999 321,642 809,975 3,920 - - 121,578 2,584,114 
สินทรัพยสวนกลาง        1,264,081 

สินทรัพยรวม        3,848,195 

 

 บริษัทใหญและบริษัทยอย ประกอบธุรกิจ 6 ประเภท คือ ธุรกิจโรงภาพยนตร ซ่ึงมีสวนงานการ
ฉายภาพยนตรและสวนงานการขายอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโบวลล่ิงและคาราโอเกะ ธุรกิจใหเชาและ
บริการ ธุรกิจบริการโฆษณา ธุรกิจศูนยออกกําลังกาย ธุรกิจจําหนายแผน VCD DVD  และลิขสิทธิ์        
ภาพยนตร กําไรจากการดําเนินงานของแตละสวนงานเกิดขึ้นจากยอดรายไดรวมหักตนทุนขายและบริการ
ของสวนงานนั้น 
 สินทรัพยถาวรของแตละสวนงานเปนสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานของสวนงานนั้น สวน         
สินทรัพยสวนกลางประกอบดวยสินทรัพยประเภทอื่น ที่ไมใชสินทรัพยถาวร 

 การกําหนดราคาโอนระหวางสวนงานที่มีสาระสําคัญ มีดังตอไปนี้ 
เกณฑในการกําหนดราคาโอนระหวางสวนงานของบริษัทใหญ กับบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.1) 
สวนเกณฑในการกําหนดราคาโอนระหวางสวนงานของบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกนัทีเ่กดิขึน้

ระหวางกันที่มีสาระสําคัญมีดังนี้ 
 

 นโยบายการกําหนดราคา 
-  รายได/ตนทุนจากการเชาพื้นที่และคาบริการสวนกลาง ราคาเหมาจายรายเดือนตามสัญญา 
-  ดอกเบี้ยรับ/จาย อิงตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย 
 บวกสวนตาง หรือตนทุนที่ไดมาบวกสวนตาง 
-  รายได/ตนทุนคาโฆษณา ราคาตามบันทึกขอตกลงระหวางกัน/เหมาจาย 
 รายเดือน และคิดเปนอัตรารอยละของยอด 
 รายได 
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24.  ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 24.1 ตามงบการเงินรวม บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดเขาทําสัญญากับ  บริษัท           

ไอแมกซ คอรปอเรชั่น จํากัด (ประเทศแคนาดา) เพื่อรวมกันแตงตั้งบริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ         
เธียเตอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย เปนตัวแทนใหดําเนินการบริหารโรงภาพยนตร กรุงเทพ              
ไอแมกซ  เธียเตอร  โดยมีเงื่อนไขที่สําคัญ ดังนี้ 
1. บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด มีหนาที่จัดสรรพื้นที่ที่เปนโรงภาพยนตร ตลอดจนดูแลในการ        

สงเสริมการขาย การบํารุงรักษาและรักษาคุณภาพตลอดจนมาตรฐานของโรงภาพยนตรรวมถึง          
รับผิดชอบคาใชจายในการประกันภัยและความเสี่ยงจากทรัพยสิน 

2. บริษัท ไอแมกซ คอรปอเรชั่น จํากัด (ประเทศแคนาดา) มีหนาที่ในการจัดสรรและดูแล
เครื่องมือในการฉายภาพยนตร 

 

 ภายใตสัญญาดังกลาว หากผลการดําเนินงานของ บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด           
มีกําไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด และบริษัท ไอแมกซ คอรปอเรชั่น จํากัด
(ประเทศแคนาดา) จะรวมรับในผลกําไรหรือขาดทุนในอัตรารอยละ 50:50 และในกรณีผล
ดําเนินงานมีขาดทุนขั้นตน บริษัท ไอแมกซ คอรปอเรชั่น จํากัด (ประเทศแคนาดา) จะยกเลิกเงื่อนไข
การรับผลประโยชนจากบริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด ในจํานวนสูงสุด 0.10 ลานเหรียญ
ดอลลารสหรัฐ โดยสัญญามีอายุส้ินสุดในเดือนธันวาคม 2553 
 ณ  ปจจุบัน  บริษัท  รัชโยธิน  ซีนีมา  จํากัด  และ  บริษัท  ไอแมกซ  คอรปอเรชั่น  จํากัด             
(ประเทศแคนาดา) ยังไมมีการทําสัญญาแตงตั้ง บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด เปนตัวแทน
บริหารงาน 

 

24.2 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันจากการค้ําประกันเงินกูใหกับ
บริษัทแปซิฟค  มารเก็ตติ้ง  แอนด  เอนเตอรเทนเมนท  กรุป  จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอยกับธนาคาร
พาณิชยแหงหนึ่ง  วงเงิน  240.00  ลานบาท  ซ่ึงมีภาระผูกพัน  1  ป  เพื่อเปนการสนับสนุนดานการเงิน
ใหกับบริษัทยอย 
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24.3  บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังนี้   

                  งบการเงินรวม                                                งบการเงินเฉพาะบริษัท 
                                ณ วันที่     ณ วันที่ 

 30 มิถุนายน 2548    31 ธันวาคม 2547  30 มิถุนายน 2548    31 ธันวาคม 2547 
 ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท 
Letter of  Credit 60.47  30.94  51.33  30.94 
Letter of  Guarantee 51.33  32.98  32.41  16.48 
เช็คจายเพื่อค้ําประกัน 21.77               -  21.77               - 

  

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 เช็คจายเพื่อค้ําประกันทั้งจํานวน เปนเช็คจายลงวันที่ลวงหนาตาม
งวด     การจายชําระใหแกบริษัทแหงหนึ่ง เพื่อจายชําระคาเชาอุปกรณ คาเชาพื้นที่ คาบริการ
สวนกลาง และเงินประกันสัญญาเชาและบริการ   

 

24.4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีภาระผูกพันตามสัญญา
เชาระยะยาวกับบุคคลภายนอก จากการเชาที่ดิน เชาพื้นที่อาคาร และสัญญาบริการระยะยาวกับ
บุคคลภายนอก หลายฉบับซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาเชาภายในป 2548 - 2572 โดยมีคาเชาและ        
คาบริการคิดเปนอัตราคงที่และ/หรือ อัตรารอยละตอยอดรายไดของสถานประกอบการนั้น อยางไรก็
ตามคาเชาและคาบริการ สําหรับงวด  6  เดือนวันที่ 30 มิถุนายน 2548 มีดังนี้ 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ลานบาท  ลานบาท 
คาเชา 120.81  47.70 
คาบริการ 79.97  34.67 

 
25.  การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับการอนุมตัิจากกรรมการของบริษัทฯ แลว 
 
          


