
รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท สําหรับ 
งวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม  งบแสดงการเปล่ียนแปลง 
สวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ 
พ.ศ. 2550  ของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท  ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน 
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี  สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
สอบทานของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหได
ความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินระหวางกาลแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัด โดย    
สวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการใชวิธีวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน  จึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ตามลําดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไปและไดเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไข 
ตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 งบดุลรวมและงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาวและขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังวันท่ีใน 
รายงานน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

หนวย : พันบาท

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 210,172 215,815 77,762 78,567

เงินลงทุนชั่วคราว 16 98,744 302,905 98,744 302,905

ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ - สุทธิ 6 974,544 1,094,321 233,916 200,571

ลูกหนี้จากการสนับสนุนธุรกิจ 83,475 71,250 77,879 63,064

ลูกหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน 17 8,243 5,930 837,505 794,351

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 132,274 133,652 23,784 25,199

ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ 163,788 173,996 52,778 36,636

เงินปนผลคางรับ 17 - - 36,630 125,840
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 137,001 158,013 55,138 52,817

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,808,241 2,155,882 1,494,136 1,679,950

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 6,076 6,981 - -

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และ

กิจการรวมคา 15 1,530,941 1,168,550 3,302,569 3,039,388

เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 17 9,767 25,385 1,625,212 1,857,913

เงินใหกูยืมแกพนักงาน 12,273 10,868 9,776 8,709

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 4,701,141 4,759,164 1,844,467 1,775,068

สิทธิการเชา - สุทธิ 7 649,521 665,889 187,085 191,255

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร - สุทธิ 8 164,480 310,071 - -
คาความนิยม - สุทธิ 8 73,247 81,775 - -
เงินมัดจํา 82,376 87,292 40,801 41,711

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 22,850 22,083 3,099 2,919

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 7,252,672 7,138,058 7,013,009 6,916,963

รวมสินทรัพย 9,060,913 9,293,940 8,507,145 8,596,913

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุในหนา 11 ถึง 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

หนวย : พันบาท

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม

จากสถาบันการเงิน 795,762 913,692 610,000 471,482

เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย 647,498 510,715 407,699 334,731

เจาหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน 17 10,093 5,821 350,220 287,985

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  9 325,584 327,873 277,655 279,953

เจาหนี้อื่น 158,903 182,304 71,671 84,331

ภาษีเงินไดคางจาย 153,209 115,678 101,461 76,628

รายไดคาเชาและบริการรับลวงหนา

ที่ถึงกําหนดรับรูภายในหน่ึงป 22,435 22,470 4,511 4,023

คาใชจายคางจาย 118,440 158,407 41,289 58,527

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 183,511 249,695 56,825 64,883

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,415,435 2,486,655 1,921,331 1,662,543

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมจากบริษัทยอย 17 - - 409,705 808,705

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 9 539,354 678,419 536,327 673,519

รายไดคาเชาและบริการรับลวงหนา 299,674 308,451 - -

รายไดรับลวงหนาจากผูใหการสนับสนุนธุรกิจ 18,000 13,333 18,000 13,333

เงินมัดจํา 183,523 180,475 20,691 21,541

สํารองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัทยอย - - 75,706 60,738

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 1,464 4,408 918 939

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,042,015 1,185,086 1,061,347 1,578,775

รวมหนี้สิน 3,457,450 3,671,741 2,982,678 3,241,318

หมายเหตุในหนา 11 ถึง 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

3

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

หนวย : พันบาท

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

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

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 10

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

ทุนที่ออกและชําระแลวเต็มมูลคา 881,897 879,933 881,897 879,933

สวนเกินมูลคาหุน 10 3,839,674 3,816,018 3,839,674 3,816,018

สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 16 566 - 566 -

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 90,600 90,600 90,600 90,600

ยังไมไดจัดสรร 809,696 833,267 711,730 569,044

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 5,622,433 5,619,818 5,524,467 5,355,595

สวนของผูถือหุนสวนนอย (18,970) 2,381 - -

รวมสวนของผูถือหุน 5,603,463 5,622,199 5,524,467 5,355,595

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 9,060,913 9,293,940 8,507,145 8,596,913

0.000 0 0.0000 0

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุในหนา 11 ถึง 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หนวย : พันบาท

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

รายได
รายไดจากการขายบัตรชมภาพยนตร 684,451 747,118 458,625 416,592

รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 142,645 142,701 90,547 77,728

รายไดจากการใหบริการโฆษณาและคาสนับสนุนธุรกิจ 211,755 233,839 44,972 37,700

รายไดจากการใหบริการโบวลล่ิงและคาราโอเกะ 142,235 111,987 3,046 22,087

รายไดจากการใหเชาและบริการ 83,233 110,836 29,507 28,311

รายไดจากการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธ์ิภาพยนตร 119,946 86,573 - -

รายไดจากการใหบริการศูนยออกกําลังกาย - 2,128 - -

กําไรจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - 725,641 - -
รายไดเงินปนผลรับ 17 - - 334,339 903,910

รายไดอ่ืน 20,994 28,771 76,195 87,285

รวมรายได 1,405,259 2,189,594 1,037,231 1,573,613

คาใชจาย
ตนทุนการจัดแสดงภาพยนตร 599,053 634,426 399,301 369,814

ตนทุนการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 56,194 58,401 34,993 32,735

ตนทุนการใหบริการโฆษณา 13,296 13,956 - -

ตนทุนการใหบริการโบวลล่ิงและคาราโอเกะ 93,391 82,972 2,465 14,908

ตนทุนการเชาและบริการ 46,801 60,994 2,916 3,405

ตนทุนขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธ์ิภาพยนตร 105,765 120,299 - -

ตนทุนการใหบริการศูนยออกกําลังกาย - 2,392 - -

คาใชจายในการขายและบริหาร 308,735 412,874 163,353 146,565

รวมคาใชจาย 1,223,235 1,386,314 603,028 567,427

กําไรจากการดําเนินงาน 182,024 803,280 434,203 1,006,186
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 5,273 - 5,273 -
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 51,285 21,034 - -

กําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 238,582 824,314 439,476 1,006,186

ดอกเบ้ียจาย (21,309) (28,420) (29,979) (26,064)

ภาษีเงินได (58,889) (78,820) (31,803) (32,805)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 158,384 717,074 377,694 947,317

การปนสวนของกําไร
สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 159,532 737,762 377,694 947,317

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย (1,148) (20,688) - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 158,384 717,074 377,694 947,317

บาท บาท บาท บาท
กําไรตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ 5

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 0.18 0.84 0.43 1.08

กําไรตอหุนปรับลด 0.18 0.84 0.43 1.08

5

งบการเงินรวม

หมายเหตุในหนา 11 ถึง 36 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หนวย : พันบาท

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

รายได
รายไดจากการขายบัตรชมภาพยนตร 1,226,065 1,513,847 819,121 853,408

รายไดจากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 254,913 297,505 161,222 163,186

รายไดจากการใหบริการโฆษณาและคาสนับสนุนธุรกิจ 440,970 517,918 89,132 100,621

รายไดจากการใหบริการโบวลล่ิงและคาราโอเกะ 268,962 223,585 6,087 44,349

รายไดจากการใหเชาและบริการ 161,630 223,386 57,179 52,140

รายไดจากการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธ์ิภาพยนตร 247,396 221,045 - -

รายไดจากการใหบริการศูนยออกกําลังกาย - 7,360 - -

กําไรจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - 725,641 - -
รายไดเงินปนผลรับ 17 - - 377,994 1,371,756

รายไดอ่ืน 7 148,688 39,825 250,284 169,342

รวมรายได 2,748,624 3,770,112 1,761,019 2,754,802

คาใชจาย
ตนทุนการจัดแสดงภาพยนตร 1,100,078 1,276,060 729,420 753,079

ตนทุนการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 101,433 118,552 63,370 65,961

ตนทุนการใหบริการโฆษณา 21,159 24,407 - -

ตนทุนการใหบริการโบวลล่ิงและคาราโอเกะ 182,430 156,278 5,088 26,443

ตนทุนการเชาและบริการ 89,510 120,202 5,509 5,048

ตนทุนขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธ์ิภาพยนตร 220,279 229,657 - -

ตนทุนการใหบริการศูนยออกกําลังกาย - 4,348 - -

คาใชจายในการขายและบริหาร 617,868 697,389 340,919 283,108

รวมคาใชจาย 2,332,757 2,626,893 1,144,306 1,133,639

กําไรจากการดําเนินงาน 415,867 1,143,219 616,713 1,621,163
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 15 113,249 - 181,272 -
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 15 142,413 7,795 - -

กําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 671,529 1,151,014 797,985 1,621,163

ดอกเบ้ียจาย (44,553) (64,365) (63,059) (55,828)

ภาษีเงินได (167,280) (174,881) (107,703) (65,018)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 459,696 911,768 627,223 1,500,317

การปนสวนของกําไร
สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 460,966 934,645 627,223 1,500,317

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย (1,270) (22,877) - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 459,696 911,768 627,223 1,500,317
(3 157 80)            (3 157 48)              

บาท บาท บาท บาท
กําไรตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ 5

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 0.52                     1.09 0.71 1.76

กําไรตอหุนปรับลด 0.52                     1.09 0.71 1.75

6
หมายเหตุในหนา 11 ถึง 36 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หนวย : พันบาท
สวนเกินทุนจากการ

ทุนที่ออกและ สวนเกิน เงินรับลวงหนา ตีมูลคายุติธรรมของ สํารองตาม กําไรสะสม สวนของผูถือหุน
หมายเหตุ เรียกชําระแลว มูลคาหุน คาหุน เงินลงทุนเผื่อขาย กฎหมาย ที่ยังไมไดจัดสรร สวนนอย รวม

ยอดยกมาตนงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 879,933 3,816,018 - - 90,600              833,267 2,381 5,622,199
การออกหุนสามัญ 10 1,964 23,656 - - - - - 25,620
สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - 566 - - - 566
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด - - - - - 460,966 (1,270) 459,696
การขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - - - (19,681) (19,681)
เงินปนผลจาย 12 - - - - - (484,537) (400) (484,937)

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 881,897 3,839,674 - 566 90,600 809,696 (18,970) 5,603,463

ยอดยกมาตนงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 787,185 2,735,697 136,041 - 63,522 447,932 26,253 4,196,630
การออกหุนสามัญ 89,306 1,034,008 (136,041) - - - - 987,273
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย  - - - - 27,078 (27,078) - -
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด - - - - - 934,645              (22,877) 911,768
เงินปนผลจาย 12 - - - - - (376,307) (500) (376,807)

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 876,491 3,769,705 - - 90,600 979,192 2,876 5,718,864

7

งบการเงินรวม

หมายเหตุในหนา 11 ถึง 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

       



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หนวย : พันบาท
สวนเกินทุนจากการ

ทุนที่ออกและ สวนเกิน เงินรับลวงหนา ตีมูลคายุติธรรมของ สํารองตาม กําไรสะสม
หมายเหตุ เรียกชําระแลว มูลคาหุน คาหุน เงินลงทุนเผื่อขาย กฎหมาย ที่ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดยกมาตนงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 879,933 3,816,018 - - 90,600 569,044 5,355,595
การออกหุนสามัญ 10 1,964 23,656 - - - - 25,620
สวนเกินทุนจากการตีมูลคายุติธรรม - - - 566 - - 566
กําไรสุทธสิําหรับงวด - - - - - 627,223 627,223
เงินปนผลจาย 12 - - - - - (484,537) (484,537)

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 881,897 3,839,674 - 566 90,600 711,730 5,524,467

ยอดยกมาตนงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 787,185 2,735,697 136,041 - 63,522 (351,959) 3,370,486
การออกหุนสามัญ 89,306 1,034,008 (136,041) - - - 987,273
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย - - - - 27,078 (27,078) -
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 1,500,317 1,500,317
เงินปนผลจาย 12 - - - - - (376,307) (376,307)

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 876,491 3,769,705 - - 90,600 744,973 5,481,769

8

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุในหนา 11 ถึง 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

       



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หนวย : พันบาท

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 14 414,720 673,166 166,155 525,682

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนชั่วคราว 16 (230,000) (750,000) (230,000) (750,000)
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว 16 440,000 - 440,000 -
เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 17 - (37,083) (54,500) (355,918)
เงินสดรับคืนจากเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 17 15,618 - 287,201 107,872
เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทรวม 15 (69,641) (840,200) (69,641) (840,200)
เงินสดจายเพื่อลงทุนในกิจการรวมคา 15 (17,541) - (17,541) -
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม - 1,000 - 1,000
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (289,582) (465,462) (228,690) (346,118)
เงินสดรับจากการจําหนายและใหเชาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 143,652 1,805,344 140,468 18,362
เงินใหกูยืมแกพนักงาน (1,405) 64 (1,067) 533
เงินสดจายเพื่อเงินมัดจําสัญญาเชาและบริการ - (2,479) - (1,977)
เงินสดจายเพื่อสิทธิการเชา - (41,000) - (6,461)
เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 15 64,394 42,256 427,204 1,112,416
เงินสดจายคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร (9,781) (163,783) - -

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไปใน)จากกิจกรรมลงทุน 45,714 (451,343) 693,434 (1,060,491)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดท่ีมีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น) 905 (285) - -
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 200,000 - 150,000 -
จายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (50,000) (333,300) - (333,300)
จายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (7,598) (6,574) (7,234) (5,411)
เงินสดรับจากเงินกูยืมจากบริษัทยอย 17 - - 38,000 822,433
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว - 420,000 - 420,000
จายคืนเงินกูยืมจากบริษัทยอย 17 - - (437,000) (58,374)
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 9 (135,500) (967,500) (134,000) (921,000)
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 10 25,620 987,273 25,620 987,273
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 12 (484,299) (376,066) (484,299) (376,066)
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสวนนอย (400) (500) - -

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (451,272) (276,952) (848,913) 535,555

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 9,162 (55,129) 10,676 746
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 169,648 404,698 67,086 241,038

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 178,810 349,569 77,762 241,784

9

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุในหนา 11 ถึง 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

       



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หนวย : พันบาท

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 210,172 399,425 77,762 231,592

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (31,362) (49,856) - (15,508)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 178,810 349,569 77,762 216,084

รายการท่ีไมใชเงินสด

รายการท่ีไมใชเงินสดท่ีมีสาระสําคัญสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 มีดังน้ี

หนวย : พันบาท

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

การลงทุนในอาคารและอุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน 40,162 68,027 32,930 45,456

การลงทุนในลิขสิทธิ์ภาพยนตรโดยยังมิไดชําระเงิน 61,088 21,607 - -

การลงทุนในอาคารและอุปกรณโดยทําสัญญาเชาการเงิน 10,982 16,879 10,982 15,748

การลงทุนในบริษัทรวมโดยการแลกเปล่ียนหุนสามัญ 15 255,998 - 255,998 -

10

หมายเหตุในหนา 11 ถึง 36 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

       



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

11 

 
1 นโยบายการบัญชี 
 

1.1 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทย 
ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก 
(คือ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด) ไดจัดทําใหเปนรูปแบบท่ีสมบูรณ
ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สวนหมายเหตุประกอบงบการเงินจัดทําเปนแบบยอใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล และไดเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินภาษาไทยที่จัดทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความ 
ขัดแยงกันหรือมีการตีความแตกตางกัน ใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

 
ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนโยบายการบัญชีที่ใชเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับ 
งวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550  
 
งบการเงินระหวางกาลไดมีการเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ ประมาณการทางการบัญชีที่สําคัญและการใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 
และการจัดการความเส่ียงในสวนของทุนซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 35 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับใหม และมาตรฐานการบัญชีไทยท่ีมีการแกไขโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังตอไปน้ีมีผลบังคับใชกับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551  
 
มาตรฐานการบัญชีไทยท่ีมีการแกไข 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 25 เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 29 เร่ือง สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 31 เร่ือง สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 33 เร่ือง ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 35 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 39 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาดทางบัญชี 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 43 เร่ือง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 49 เร่ือง สัญญากอสราง 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 51 เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 
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1 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

1.1 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล (ตอ) 
 
มาตรฐานท่ีประกาศใชไมมีผลอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท เวนแตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 และฉบับที่ 43 

 
งบการเงินระหวางกาลฉบับน้ีไดเปลี่ยนแปลงการนําเสนองบการเงินในสวนของผูถือหุนสวนนอย และการแสดงรายการใน 
งบกระแสเงินสด และเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 เก่ียวกับประมาณการทางบัญชีที่สําคัญและการใช
ดุลยพินิจของฝายบริหาร และการจัดการความเส่ียงในสวนของทุนตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 35 เร่ือง การนําเสนอ 
งบการเงิน 
 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 43 (ปรับปรุง พ.ศ. 2550) กําหนดใหสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชงานไมจํากัดตองถูกทดสอบ 
การดอยคาเปนประจําทุกป และไมใชวิธีการตัดจําหนาย การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการบัญชีดังกลาวใหใชวิธีการเปลี่ยนทันที 
เปนตนไป โดยไมปรับยอนหลังกับงบการเงินปกอน 
  
รายจายท่ีเกิดขึ้นเปนคร้ังคราวในระหวางปจะรับรูโดยการประมาณการหรือโดยการตั้งพักรอการตัดบัญชีในงบการเงินระหวางกาล 
ก็ตอเมื่อรายจายดังกลาวสมควรประมาณการขึ้นหรือต้ังพักรอการตัดบัญชีในการจัดทํางบเงินสําหรับป  
 
คาใชจายภาษีเงินไดรับรูดวยประมาณการที่ดีที่สุดโดยคาดการณจากอัตราภาษีเงินไดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของรอบปบัญชี 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินของรอบปบัญชี พ.ศ. 2550 
 
งบการเงินรวมระหวางกาลไดรับการอนุมัติใหออกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
 

2 ขอมูลเพิ่มเติม 
 

2.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 
 
ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินและทบทวนอยางตอเนื่องในเร่ืองของการประมาณการ ขอสมมติฐาน  และการใชดุลยพินิจ โดย 
การประเมินอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีตและปจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณเหตุการณในอนาคตที่ผูบริหารเช่ือวา
กระทําอยางมีเหตุผลภายใตสถานการณในขณะน้ัน 
 
1 การดอยคาของลูกหนี้การคา 
 

กลุมบริษัทไดกําหนดคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพื่อใหสะทอนถึงการดอยคาลงของลูกหนี้การคาซ่ึงเก่ียวพันกับประมาณการ 
ผลขาดทุนอันเปนผลมาจากการท่ีลูกคาไมมีความสามารถในการชําระหนี้ คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญนั้นเปนผลมาจากการท่ีกลุม
บริษัทไดประเมินกระแสเงินสดไหลเขาในอนาคต ซึ่งการประเมินนั้นอยูบนพื้นฐานเก่ียวกับการประสบการณในอดีตของ 
การติดตามทวงถาม ความมีชื่อเสียง และการผิดชําระหน้ี และการพิจารณาแนวโนมของตลาด 
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2 ขอมูลเพิ่มเติม (ตอ) 
 

2.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ (ตอ) 
 
2 การดอยคาของคาความนิยม 

 
ในแตละป กลุมบริษัทจะทดสอบคาความนิยมวาจะมีผลกระทบจากการดอยคาหรือไม จํานวนเงินที่คาดวาจะไดรับคืนจาก 
หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดจะพิจารณาจากการคํานวณมูลคาที่ใชงาน ซึ่งเกิดจากการประมาณการของผูบริหาร 
 

3 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 
 
ฝายบริหารเปนผูประมาณการอายุการใชงานสําหรับ อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนของกลุมบริษัท โดย 
ฝายบริหารจะทบทวนคาเส่ือมราคาเมื่ออายุการใชงานมีความแตกตางไปจากประมาณการเดิม หรือตัดจําหนายสินทรัพยที่ 
เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือเลิกใช 
 

2.2 การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 
 

วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทน้ันเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของ 
กลุมบริษัทเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมบริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแกผูถือหุน  
การออกหุนใหมหรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้ 
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3 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปนี้  
 

                                                                                                             งบการเงนิรวม                                                                              หนวย : ลานบาท 

    ธุรกิจจําหนาย    
 ธุรกิจ 

โรงภาพยนตร 
ธุรกิจโบวลลิ่ง 
และคาราโอเกะ 

ธุรกิจ 
ใหเชาและบริการ 

วีซีดี ดีวีดี และ 
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

ธุรกจิ 
ศูนยออกกาํลงักาย 

รายการบัญช ี
ระหวางกัน 

 
รวม 

        

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551        
รายได 1,039 148 110 117 - (10) 1,404 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 189 7 55 (12) (2) - 237 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (57) 

กําไรจากการดําเนินงาน       180 

        

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550         
รายได 1,131 118 155 95 2 (37) 1,464 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 158 (10) 85 (82) (3) - 148 

กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ       726 
ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (71) 

กําไรจากการดําเนินงาน       803 
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3 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 

 

                                                                                                        งบการเงินรวม                                                                              หนวย : ลานบาท 

    ธุรกิจจําหนาย    

 

ธุรกิจ 
โรงภาพยนตร 

ธุรกิจโบวลลิ่ง 
และคาราโอเกะ 

ธุรกิจ 
ใหเชาและบริการ 

วีซีดี ดีวีดี และ 
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

ธุรกจิ 
ศูนยออกกาํลงักาย 

รายการบัญช ี
ระหวางกัน 

 
รวม 

        

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551        

รายได 1,920 281 215 252 - (20) 2,648 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 331 3 110 (10) (4) - 430 
กําไรจากการยกเลิกสัญญาเชา       98 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (114) 

กําไรจากการดําเนินงาน       414 
        

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550         

รายได 2,333 237 315 228 8 (76) 3,045 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 439 (7) 178 (75) (3) - 532 
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ       726 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (115) 

กําไรจากการดําเนินงาน       1,143 

 
การดําเนินงานที่ยกเลิก 

 
ตั้งแตไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2550 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดหยุดใหบริการศูนยออกกําลังกาย กลุมบริษัทจึงไมมีรายไดจากสวนงานธุรกิจศูนยออกกําลังกายในป พ.ศ. 2551  
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4 รายการท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดข้ึนอยางไมสม่ําเสมอซ่ึงรวมอยูในกําไรจากการดําเนินงาน 

 
รายการที่ไมไดเกิดขึ้นเปนประจําซ่ึงรวมอยูในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานสําหรับงวดระหวางกาลมีดังน้ี 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

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

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย - 725,641 - - 
กําไรจากการยกเลิกสัญญาเชา (หมายเหตุขอ 7) 98,441 - 98,441 - 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุขอ 15) 108,542 - 175,998 - 
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย - 57,902 - - 
หนี้สงสัยจะสูญ - 28,560 - - 

 
5 กําไรตอหุน 

 
กําไรตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
ที่ชําระแลวตามจํานวนหุนที่ออกจําหนายอยูในระหวางงวด 
 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กําไรสุทธิปรับปรุงสําหรับการคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักไดใชขอสมมติวามีการ 
แปลงหุนสามัญปรับลดเต็มท่ี ซึ่งไดแกใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดในหมายเหตุขอ 11 
 

 หนวย : พันหุน 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

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

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชในการคํานวณ :       
   - กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  880,715 876,209 880,382 854,697 
   - กําไรตอหุนปรับลด 881,463 876,963 881,131 855,452 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
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6 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
     

รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ - คาโฆษณา 8,462 19,601 - - 
ต๋ัวเงินรับ 7,101 10,816 412 56 
ลูกหน้ีการคา      
   - คาโฆษณา 761,186 669,196 210,678 166,423 
   - จากการขายวีซีดี ดีวีดีและลิขสิทธิ์ภาพยนตร 164,863 366,472 - - 
   - อื่น ๆ 51,812 47,350 22,826 34,092 

รวม 993,424 1,113,435 233,916 200,571 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (18,880) (19,114) - - 

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ - สุทธิ 974,544 1,094,321 233,916 200,571 

 
ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับขางตนสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
     

รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ - คาโฆษณา 8,462 19,601 - - 
ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ     
  - ยังไมถึงกําหนดชําระ 447,759 648,477 32,249 117,965 
  - คางชําระไมเกิน 3 เดือน 288,657 242,391 44,294 60,718 
  - 3 - 6 เดือน 152,179 58,203 112,488 16,597 
  - เกินกวา 6 เดือน 96,367 144,763 44,885 5,291 

รวม 993,424 1,113,435 233,916 200,571 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (18,880) (19,114) - - 

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ - สุทธิ 974,544 1,094,321 233,916 200,571 

 
 
 
 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
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7 รายจายลงทุนและภาระผูกพัน 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 ท่ีดิน อาคาร  ท่ีดิน อาคาร  
 และอุปกรณ สิทธิการเชา และอุปกรณ สิทธิการเชา 

     

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551     
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 4,759,164 665,889 1,775,068 191,255 
ซื้อสินทรัพย 294,715 - 237,264 - 
การขายเงินลงทุนในบริษัทยอย (6,734) - - - 
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ (44,043) - (54,227) - 
คาเส่ือมราคา/คาตัดจําหนาย (301,961) (16,368) (113,638) (4,170) 

ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ 4,701,141 649,521 1,844,467 187,085 

 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551 บริษัทตกลงยกเลิกการเชาพื้นที่โรงภาพยนตรและโบวลลิ่งท่ีอาคารเซ็นทรัลเวิลดและคืนพี้นที่ใหแกผูใหเชา  
ผูใหเชาตกลงจายเงินชดเชยการยกเลิกการเชาใหกับบริษัทเปนจํานวนเงิน 139 ลานบาท บริษัทตัดจําหนายอาคารและอุปกรณที่เก่ียวของ 
ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีสุทธิจํานวน 40.6 ลานบาท และรับรูกําไรจากการยกเลิกสัญญาเชาพื้นที่ดังกลาวจํานวน 98.4 ลานบาท 

 
8 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

  งบการเงินรวม (พันบาท) 

   ลิขสิทธิ์  
   ภาพยนตร คาความนิยม 

     

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551     
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ   310,071 81,775 
ซื้อสินทรัพย   51,484 - 
การขายเงินลงทุนในบริษัทยอย   (155,149) - 

คาตัดจําหนาย   (41,926) (8,528) 

ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ   164,480 73,247 

 
 
 
 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
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9 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป     
   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 11,146 13,435 9,655 11,953 

   -  เงินกูยืมจากธนาคาร 314,438 314,438 268,000 268,000 

รวมเงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 325,584 327,873 277,655 279,953 

     
สวนท่ีไมหมุนเวียน     
   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 2,854 6,419 1,327 4,519 

   -  เงินกูยืมจากธนาคาร 536,500 672,000 535,000 669,000 

รวมเงินกูยืมไมหมุนเวียน 539,354 678,419 536,327 673,519 

     

รวมเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 864,938 1,006,292 813,982 953,472 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร (ไมรวมหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน) สามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551   
ยอดคงเหลือตนงวด 986,438 937,000 
จายคืนเงินกูยืมในระหวางงวด (135,500) (134,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 850,938 803,000 

 
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.375 ถึงรอยละ 7.50 ตอป เงินกูยืมดังกลาวใชที่ดิน อาคารและสิทธิการเชาเปนหลักทรัพย 
ค้ําประกัน 

 
 
 
 
 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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10 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

  ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 

 จํานวนหุน จํานวน  สวนเกิน 
 จดทะเบียน หุนสามัญ หุนสามัญ มูลคาหุน 
 พันหุน พันหุน พันบาท พันบาท 

     

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551     
ณ วันตนงวด 906,000 879,933 879,933 3,816,018 
การออกหุน - 1,964 1,964 23,656 

ณ วันสิ้นงวด 906,000 881,897 881,897 3,839,674 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 906 ลานหุน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2550: 906 ลานหุน) ซึ่งมีมูลคาที่ตราไว 
หุนละ 1 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 : 1 บาทตอหุน) 
 
หุนที่ออกใหมในระหวางงวดเปนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 11 
 

11 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธซิื้อหุนสามัญท่ีจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบรษัิท (ESOP) 
 
บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย โดยเปนใบสําคัญแสดงสิทธิ 
จดทะเบียนและไมสามารถโอนใหบุคคลอื่นได ไมมีราคาเสนอขายและมีอายุไมเกิน 4 ป และ 5 ป นับต้ังแตวันที่ออก   
 
อัตราการใชสิทธิซื้อหุนสามัญและราคาการใชสิทธิ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

  จํานวนท่ีออก ราคาการใชสิทธ ิ กําหนดเวลาการใชสิทธิ 

 วันท่ีออก ลานหนวย บาท/หนวย เริ่ม สิ้นสุด 
      

ESOP-W1 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 19.5 11.649 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
ESOP-W2 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 3.5 14.732 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
ESOP-W3 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 13.0 16.447 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 
ราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิมีผลต้ังแตวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เปนตนไป มีดังนี้ 

 

 อัตราการใชสิทธิ 
(หนวย/หุน) 

ราคาการใชสิทธิ  
(บาท/หนวย) 

   

ESOP-W1 1.130 11.649 
ESOP-W2 1.037 14.732 
ESOP-W3 1.020 16.447 
 
ในระหวางงวด มีผูถือสิทธิใน ESOP-W1 และ ESOP-W3 ไดใชสิทธิเปนจํานวนรวม 1,296,703 หนวย และ 501,080 หนวยตามลําดับ  



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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12 เงินปนผล 

 
ในท่ีประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2551 ผูถือหุนไดมีมติใหจายเงินปนผลจากการดําเนินงานของงวด
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 จํานวน 0.55 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 484.54 ลานบาท โดยจายใหกับผูถือหุน       
ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551  

 
ในท่ีประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน
ของงวดต้ังแตเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 จํานวน 0.43 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 376.31 ลานบาท 

 
13 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
ก) หนังสือค้าํประกันของธนาคาร  

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 มีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารเพ่ือค้ําประกันกลุมบริษัทในการดําเนินงานปกติจํานวน  
145.9 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 : 151.0 ลานบาท) 
 

ข) การค้าํประกนั 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บริษัทค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคารใหแกบริษัทยอยและบริษัทท่ีเก่ียวของกัน ไดแก บริษัท แปซิฟค 
มารเก็ตต้ิง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด และบริษัท รัชโยธิน 
อเวนิว จํากัด เปนจํานวนท้ังสิ้น 1,260.2 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 : 1,140.2 ลานบาท) 
 

ค) ภาระผกูพนัตามสญัญาเชาดําเนินงาน - กรณีกลุมบริษัทเปนผูเชา 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวกับบุคคลภายนอก เก่ียวกับการเชาท่ีดิน 
พื้นที่อาคารและสัญญาบริการ โดยมียอดรวมของจํานวนเงินคาเชาและคาบริการขั้นตํ่าภายใตสัญญาท่ีไมสามารถยกเลิกไดดังนี้ 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

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

ไมเกิน 1 ป 528 547 219 243 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 2,198 2,316 887 1,011 
เกินกวา 5 ป 6,113 6,330 1,891 1,945 

 8,839 9,193 2,997 3,199 

 
นอกจากจํานวนเงินคาเชาและคาบริการขั้นตํ่าขางตน กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ ซึ่งคิดตาม
เกณฑ การแบงรายไดใหกับผูเชา  
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หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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14 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 
การกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

  หนวย : พันบาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

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

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได  626,976 1,086,649 734,926 1,565,335 
รายการปรับปรุง      

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  7,8 368,783 415,318 117,808 126,997 
ดอกเบ้ียจาย  44,553 64,365 63,059 55,828 
รับรูรายไดรับลวงหนา  (34,746) (14,522) (25,446) (5,750) 
หน้ีสงสัยจะสูญ   - 28,560 - - 
กลับรายการคาเผื่อสินคารับคืน   (1,751) (7,513) - - 
กําไรจากการจําหนายอาคารและอุปกรณ  (2,335) (725,072) (636) - 
กําไรจากการยกเลิกสัญญาเชา 7 (98,441) - (98,441) - 
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนใน      
   บริษัทยอยและบริษัทรวม 15 (110,241) 434 (175,998) (600) 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว  (5,273) - (5,273) - 
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอาคารและอุปกรณ  - 57,902 - - 
รับรูกําไรจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวม 15 (6,949) - - - 
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม  15 (142,413) (7,795) - - 
คาเผื่อหน้ีสินจากการรับรูสวนไดเสียในบริษัทยอย  - - 14,968 12,116 
รายไดเงินปนผลรับ  - - (337,994) (1,371,756) 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดําเนินงานและหน้ีสินดําเนินงาน      
-  ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ  (98,194) (151,217) (33,345) 55,044 
-   ลูกหน้ีจากการสนับสนุนธุรกิจ  30,929 43,094 28,339 49,299 
-  ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน  (1,837) (6,643) (30,939) (101,502) 
-  สินคาคงเหลือ  1,378 7,520 1,415 704 
-  ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ  (3,312) (6,635) (16,028) (14,843) 
-  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  7,825 (62,927) (1,700) 13,435 
-  สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  1,059 12,502 730 5,265 
-  เจาหน้ีการคาและต๋ัวเงินจาย  116,769 21,991 72,968 140,969 
-  เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน  (40,646) 31,097 35,194 22,270 
-  คาใชจายคางจาย  (30,979) 16,223 (17,238) (479) 
-  เจาหน้ีอ่ืน  (26,904) (16) (19,604) (699) 
-  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (1,221) 66,334 4,980 34,574 
-  รายไดรับลวงหนาคาสนับสนุนธุรกิจ  (25,831) 32,083 (25,831) 32,083 
-  หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน  21,823 (14,930) (871) 6,736 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน  589,022 886,802 285,043 625,026 
- การจายดอกเบ้ีย  (44,553) (65,349) (36,018) (53,856) 
- การจายภาษีเงินได  (129,749) (148,287) (82,870) (45,488) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  414,720 673,166 166,155 525,682 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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15 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
     

เงินลงทุนในบริษัทยอย - - 1,672,680 1,752,679 

หัก  คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน - - (18,100) (18,100) 

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ - - 1,654,580 1,734,579 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 1,513,400 1,168,550 1,630,448 1,304,809 

เงินลงทุนในกิจการรวมคา 17,541 - 17,541 - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและ     

   กิจการรวมคา - สุทธิ 1,530,941 1,168,550 3,302,569 3,039,388 

 
ก) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทยอย  

 
 งบการเงิน 
 เฉพาะบริษัท 

 พันบาท 
  

เงินลงทุนในบริษัทยอย  
ราคาสุทธิตามบัญชีตนงวด  1,734,579 

จําหนายเงินลงทุน (79,999) 

ราคาสุทธิตามบัญชีปลายงวด 1,654,580 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

24 

 
15 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ข) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทรวม 
 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

เงินลงทุนในบริษัทรวม   
   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550   
มูลคาของเงินลงทนุ  1,524,734 1,304,809 

หัก กําไรที่ยังไมรับรูจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวมฯ (356,184) - 

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

   
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551   
ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 1,168,550 1,304,809 
ซื้อเงินลงทุนเพิ่ม   
   -บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 270,333 270,333 
   -บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพเีรียนซ จํากัด (มหาชน) 55,306 55,306 
รับรูกําไรจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวมฯ 6,949 - 
เงินปนผลรับ (64,394) - 

สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 142,413 - 

 1,579,157     1,630,448 

หัก  กําไรในรายการระหวางกันที่เกิดจากการจําหนายเงินลงทุนใหกับบริษัทรวม (65,757) - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด-สุทธิ 1,513,400 1,630,448 

   
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551   
มูลคาของเงินลงทนุ 1,862,635 1,630,448 

หัก  กําไรที่ยังไมรับรูจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวมฯ (349,235) - 

ราคาตามบัญชี-สุทธิ 1,513,400 1,630,448 

 
กลุมบริษัทมีกําไรในรายการระหวางกันที่เกิดจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยซึ่งจะรับรูในงบกําไรขาดทุนรวม
ดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชาอาคารท่ีจําหนายไป  
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมรวมคาความนิยมสุทธิที่มีมูลคาตามบัญชีจํานวน 380.06 ลานบาท 
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 : 120.13 ลานบาท)  
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15 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ข) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 

 
บริษัท ทราฟฟก คอรนเนอร โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 
 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 บริษัทไดขายเงินลงทุนทั้งหมดในหุนสามัญของบริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด (“MP”) ซึ่งเปนบริษัทยอย
จํานวน 799,993 หุนใหบริษัท ทราฟฟก คอรนเนอร โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) (“TRAF”) ในราคาหุนละ 320 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 
256 ลานบาท บริษัทมีกําไรจากการขายเงินลงทุนในหุนสามัญของ MP จํานวน 176 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทไดตกลงซ้ือหุนสามัญ 
ที่ออกใหมของ TRAF จํานวน 146,920,114 หุนในราคาหุนละ 1.84 บาท เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 270.3 ลานบาท ซึ่งชําระโดยการ 
แลกเปล่ียนกับหุนสามัญของ MP ที่มูลคายุติธรรม จํานวน 256 ลานบาท และชําระเปนเงินสดเพิ่มจํานวน 14 ลานบาท ภายหลังจากการ
ทํารายการดังกลาวบริษัทมีสัดสวนการถือหุนใน TRAF รอยละ 40.81 โดยมีคาความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนจํานวน 269.57 
ลานบาท กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนใน MP จะรับรูในงบกําไรขาดทุนรวมในงวดปจจุบันเพียงเทากับสัดสวนของหุนของ TRAF  
ที่ถือโดยบุคคลภายนอก 
 
รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาและคาความนิยมท่ีเกิดขึ้น มีดังตอไปน้ี 
 

 หนวย: พันบาท 
  

สิ่งตอบแทนท่ีใชในการซ้ือ  
-  เงินสดจาย 14,335 
-  มูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัท เอ็มพิคเจอรส จํากัด 255,998 

รวมส่ิงตอบแทนท่ีใชในการซื้อทั้งสิ้น 270,333 
หัก  มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธทิี่ไดรับ (768) 

คาความนิยม 269,565 

 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551 บริษัท ทราฟฟก คอรนเนอร โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท เอ็ม พิคเจอรส  
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) 
 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 บริษัทไดลงทุนเพิ่มในหุนเพิ่มทุนของบริษัทรวมคือ บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด 
(มหาชน) จํานวน 36.75 ลานหุน ในราคาหุนละ 1.50 บาท เพื่อรักษาสัดสวนการลงทุนเดิมท่ีรอยละ 36.75 เปนจํานวนเงินลงทุนท้ังส้ิน 
55.125 ลานบาท นอกจากน้ีบริษัทยังไดซื้อหุนเพิ่มอีกจํานวน 120,679 หุน ในราคาหุนละ 1.50 บาท เปนจํานวนเงิน 181,019 บาท ทําให
สัดสวนในการลงทุนเพิ่มจากเดิมรอยละ 36.75 เปนรอยละ 36.79 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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15 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ค) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกิจการรวมคา 
 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

เงินลงทุนในกิจการรวมคา   
   

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551   
ราคาตามบัญชีตนงวด - - 
เงินลงทุนในกิจการรวมคา   

   - บริษัท พีวีอาร บลูโอ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 17,541 17,541 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 17,541 17,541 
   

 
บริษัท พีวีอาร บลูโอ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติใหบริษัทลงทุนรวมกับบริษัท พีวีอาร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทท่ี 
จัดต้ังและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศอินเดีย โดยเปนการจัดต้ังในรูปของกิจการรวมคาซึ่งจดทะเบียนในนาม บริษัท พีวีอาร 
บลูโอ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ในประเทศอินเดีย เพื่อประกอบธุรกิจใหบริการโบวลลิ่ง คาราโอเกะ และไอซสเกต โดยมีทุนเรือนหุน
จํานวน 90 ลานรูป โครงสรางการลงทุน คือ บริษัท พีวีอาร จํากัด ลงทุนรอยละ 51 และบริษัทลงทุนรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียนใน 
กิจการรวมคา หรือคิดเปนเงินลงทุนประมาณ 38.6 ลานบาท เม่ือวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2551 บริษัทไดชําระเงินคาหุนจํานวน 17.5 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 50 ในสัดสวนของบริษัท   ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 กิจการรวมคายังไมไดเร่ิมดําเนินกิจการ 

 
 
 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
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15 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ง) รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา มีดังนี ้
 

  ลักษณะ สัดสวนความ 
 ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ เปนเจาของ 
    

บริษัทยอย    
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรต้ี จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคาร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด ใหบริการดานสาธารณูปโภค ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด ใหบริการดานสาธารณูปโภค ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคาร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด ใหบริการโบวลลิ่งและคาราโอเกะ 

   และการบันเทิง 
ถือหุนโดยตรง 99.99 

บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด ใหบริการโฆษณาและบริการ ถือหุนโดยตรง 99.93 
    ใหคําปรึกษาธุรกิจ   
บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.94 
บริษัท อุดร ไฟวสตาร  ซีนีเพล็กซ  จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 90.00 
บริษัทสยามซีนีเพล็กซ จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
   (“EGV”) 

 
ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร 

 
ถือหุนโดยตรง 

 
99.97 

บริษัท แปซิฟค มารเก็ตต้ิง แอนด จําหนายแผน วีซีดี ดีวีดี ถือหุนโดยตรง 96.99 
   เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด (“PMEG”)    และลิขสิทธิภ์าพยนตร   
    
บริษัทยอยภายใต EGV    
บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดนท วิลเลจ ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและ ถือหุนทางออม 99.96 
   เอ็กซิบิชั่น จํากัด     การโฆษณา   
บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและ ถือหุนทางออม 99.96 
    การโฆษณารวมทั้งใหบริการเชาพื้นที่   
บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและการโฆษณา ถือหุนทางออม 89.97 
บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด ศูนยออกกําลังกาย ถือหุนทางออม 59.98 
    
บริษัทยอยภายใต PMEG    
บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด จําหนายเทป ซีด ีวีดโีอเทป วีซีด ีดีวีด ี ถือหุนทางออม 96.41 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

28 

 
15 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 
ง) รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา มีดังนี ้(ตอ) 

  ลักษณะ สัดสวนความ 
 ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ เปนเจาของ 

บริษัทรวม    
บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพเีรียนซ ศูนยออกกําลังกายและ ถือหุนโดยตรง 36.79 
   จํากัด (มหาชน)    บริการอื่นที่เก่ียวของ   

    

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท  ใหเชาพื้นที่ในอาคารและใหบริการ ถือหุนโดยตรง 21.08 
   จํากัด (มหาชน) (“SF”)    ดานสาธารณูปโภค   

    

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคารและใหบริการ 
   ดานสาธารณูปโภค 

ถือหุนโดยตรง 50.00 

  ถือหุนทางออม 10.57 
  ผาน SF  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ  
   ไลฟสไตล  

ใหเชาพื้นที่และใหบริการ 
   ดานสาธารณูปโภค 

ถือหุนโดยตรง 33.00 

    
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด เปนตัวแทนจัดจําหนายต๋ัว 

   บัตรเขาชมการแสดง 
ถือหุนโดยตรง 40.00 

    
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด     
    (มหาชน)  

สื่อสิ่งพิมพและโฆษณาและจัดจําหนาย 
   ลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

ถือหุนโดยตรง 40.81 

    
บริษัทรวมภายใต PMEG    
บริษัท มีเดีย โลจิสติก จํากัด ใหบริการขนสง ถือหุนทางออม 47.51 
    
กิจการรวมคา    
บริษัท พีวีอาร บลูโอ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ใหบริการโบวลลิ่งและคาราโอเกะและ 

   การบนัเทิง 
ถือหุนโดยตรง 49.00 

 
บริษัทยอยและบริษัทรวมเปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย ยกเวนกิจการรวมคาซ่ึงจัดต้ังขึ้นในประเทศอินเดีย เงินลงทุนท้ังหมด
เปนการลงทุนในหุนสามัญและหนวยลงทุนในกรณีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
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16 เงินลงทุนชั่วคราว 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนชั่วคราวในระหวางงวดมีดังนี้ 

 หนวย: พันบาท 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  

ราคาตามบัญชีตนงวด  302,905 
การลงทุนเพิ่มในระหวางงวด 230,000 
จําหนายเงินลงทุน (434,727) 
การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 566 
ราคาตามบัญชีปลายงวด  98,744 

 
17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 
ในระหวางงวด กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคาท่ีสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทท่ีเก่ียวของกัน รายการคาดังกลาวเปนไปตามเกณฑ  
ที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการ 
 
รายการคาท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน สามารถสรุปไดดังน้ี 
 
ก) การขายสินคาและบริการ และอื่น ๆ  
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
     

รายไดคาบริหารจัดการ     
บริษัทยอย - - 30,900 40,158 
บริษัทรวม 8,055 3,256 8,055 3,256 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 1,200 1,200 1,200 1,200 

 9,255 4,456 40,155 44,614 
     

รายไดคาโฆษณา     
บริษัทยอย - - 38,658 31,140 
     

ดอกเบ้ียรับ     
บริษัทยอย - - 31,069 36,812 
บริษัทรวม 425 468 423 464 

 425 468 31,492 37,276 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ก) การขายสินคาและบริการ และอื่น ๆ (ตอ) 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
     

รายไดคาเชาอุปกรณ     
บริษัทยอย - - - 13,500 
     

รายไดคาเชาพื้นท่ีและบริการ     
บริษัทรวม 7,686 13,220 65 - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 4,748 1,062 198 - 

 12,434 14,282 263 - 
     

เงินปนผลรับ     
บริษัทยอย - - 313,600 899,500 
บริษัทรวม - - 20,739 4,410 

 - - 334,339 903,910 
     

ขายอุปกรณและใหเชาท่ีดินและอาคาร     
บริษัทยอย - - 3,368 18,384 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย - 1,802,674 - - 

 - 1,802,674 3,368 18,384 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ก) การขายสินคาและบริการ และอื่น ๆ (ตอ) 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
     

รายไดคาบริหารจัดการ     
บริษัทยอย - - 61,800 80,316 
บริษัทรวม 15,232 3,256 15,232 3,256 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 2,400 2,400 2,400 2,400 

 17,632 5,656 79,432 85,972 

     
รายไดคาโฆษณา     
บริษัทยอย - - 77,316 61,980 
     
ดอกเบ้ียรับ     
บริษัทยอย - - 63,724 71,872 
บริษัทรวม 851 558 846 551 

 851 558 64,570 72,423 
     

รายไดคาเชาอุปกรณ     
บริษัทยอย - - - 27,000 
     

รายไดคาเชาพื้นท่ีและบริการ     
บริษัทรวม 13,775 26,847 141 - 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 8,039 2,103 337 - 

 21,814 28,950 478 - 

     
เงินปนผลรับ     
บริษัทยอย - - 313,600 1,329,500 
บริษัทรวม - - 64,394 42,256 

 - - 377,994 1,371,756 

     
ขายอุปกรณและใหเชาท่ีดินและอาคาร     
บริษัทยอย - - 12,215 19,637 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย - 1,802,674 - - 

 - 1,802,674 12,215 19,637 

 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ข) การซ้ือสินคาและบริการ และอื่น ๆ 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
     

คาเชาพื้นท่ีและคาบริการ     
บริษัทยอย - - 6,933 14,296 
บริษัทรวม 37,034 5,762 25,192 3,606 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 14,913 15,014 12,770 12,900 

 51,947 20,776 44,895 30,802 

     
คาเชาอุปกรณ     
บริษัทยอย - - 9,000 9,000 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 5,400 5,400 5,400 5,400 

 5,400 5,400 14,400 14,400 

     
ดอกเบ้ียจาย     
บริษัทยอย - - 12,792 6,872 
     
คาบริการท่ีปรึกษา     
บริษัทที่เก่ียวของกัน 5,850 5,850 5,850 5,850 
     
ซื้อสินทรัพยถาวร     
บริษัทยอย - - 491 40,238 
     
คาสนับสนุนธุรกิจ     
บริษัทยอย - - 10,000 - 
     
คาตอบแทนกรรมการ     
กรรมการบริษัท 5,140 5,201 5,140 4,901 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ข) การซ้ือสินคาและบริการ และอื่น ๆ (ตอ) 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
     

คาเชาพื้นท่ีและคาบริการ     
บริษัทยอย - - 13,314 29,537 
บริษัทรวม 72,025 11,263 49,573 6,979 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 29,791 29,807 25,487 25,606 

 101,816 41,070 88,374 62,122 

     
คาเชาอุปกรณ     
บริษัทยอย - - 18,000 18,000 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 10,800 10,800 10,800 10,800 

 10,800 10,800 28,800 28,800 

     
ดอกเบ้ียจาย     
บริษัทยอย - - 27,041 12,338 
     
คาบริการท่ีปรึกษา     
บริษัทที่เก่ียวของกัน 11,700 11,700 11,700 11,700 
     
คาบริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร     
บริษัทรวม - 1,651 - 1,338 
     
ซื้อสินทรัพยถาวร     
บริษัทยอย - - 491 40,238 
     
คาสนับสนุนธุรกิจ     
บริษัทยอย - - 20,000 - 
     
คาตอบแทนกรรมการ     
กรรมการบริษัท 6,790 6,302 6,790 6,002 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ค) ยอดคงเหลอืท่ีเกดิจากการซ้ือขายสินคาและบรกิาร และอื่น ๆ 

 
 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 
     

ลูกหนี้การคา     
   (รวมอยูใน “ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ”)     
บริษัทยอย - - 216,498 176,376 
บริษัทรวม 4,173 9,792 - 250 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 1,634 572 117 62 

 5,807 10,364 216,615 176,688 

     
ลูกหนี้อื่น     
บริษัทยอย - - 830,685 788,847 
บริษัทรวม 8,173 5,917 6,820 5,503 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 70 13 - 1 

 8,243 5,930 837,505 794,351 

     
เงินปนผลคางรับ     
บริษัทยอย - - 36,630 125,840 
     
     

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ค) ยอดคงเหลอืท่ีเกดิจากการซ้ือขายสินคาและบรกิาร และอื่น ๆ (ตอ) 

 
 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 

     

เจาหน้ีการคา     
   (รวมอยูใน “เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย”)     
บริษัทยอย - - 125,537 105,731 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 19,248 7,056 7,817 - 

 19,248 7,056 133,354 105,731 

     
เจาหน้ีอื่น     
บริษัทยอย - - 343,708 284,670 
บริษัทรวม 5,392 3,167 2,312 722 
บริษัทที่เก่ียวของกัน 4,701 2,654 4,200 2,593 

 10,093 5,821 350,220 287,985 

     
เงินรับลวงหนาจากการใหเชาท่ีดิน     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 33,863 34,386 - - 
     
เงินมัดจํารับ     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 120,003 120,003 - - 

 
ง) เงินใหกูยืมแกกจิการท่ีเกี่ยวของกนั 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551   

บริษัทยอยและบริษัทรวม   
ยอดคงเหลือตนงวด 25,385 1,857,913 
เงินใหกูยืมในระหวางงวด - 54,500 
รับคืนเงินใหกูยืมในระหวางงวด (15,618) (287,201) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 9,767 1,625,212 

 
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทรวมมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 7.125 ถึงรอยละ 7.50 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
จ) เงินกูยมืจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 
  หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 
  เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551   

บริษัทยอย   
ยอดคงเหลือตนงวด  808,705 
เงินกูยืมในระหวางงวด  38,000 
จายคืนเงินกูยืมในระหวางงวด  (437,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  409,705 

 
เงินกูยืมจากบริษัทยอยมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 7.125 ถึงรอยละ 7.50 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 

 
18 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 
ก) การซื้อและขายเงินลงทุน 

 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติใหขายหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท แปซิฟค มารเก็ตต้ิง แอนด 
เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด ("PMEG") ใหแกบริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ("MPIC") ซึ่งเปนบริษัทรวม 
และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 บริษัทไดตกลงท่ีจะขายหุน PMEG ทั้งหมดจํานวน 9,699,995 หุนในราคาหุนละ 39.4944 บาท 
เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 383 ลานบาทโดยจะรับชําระคาหุนดังกลาวเปนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของ MPIC โดยอัตราสวน 
การแลกเปลี่ยนของหุนจะเทากับ 9.68 หุนใหมของ MPIC ตอ 1 หุนสามัญของ PMEG  บริษัทจะไดรับหุนที่ออกใหมของ MPIC 
จํานวนท้ังส้ิน 93,895,952 หุน อยางไรก็ตาม บริษัทจะจําหนายหุนสามัญของ PMEG ก็ตอเมื่อที่ประชุมผูถือหุนของ MPIC อนุมัติ 
การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการออกหุนใหมใหแกบริษัทเพื่อชําระราคาของ PMEG แลว 

 
ข) การจายเงินปนผลระหวางกาล 
 

จากการประชุมของคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล
จากการดําเนินงานในงวดเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 จํานวน 0.39 บาทตอหุน (จํานวนเงินทั้งส้ิน 343.94 ลานบาท) 
โดยจะจายใหกับหุนทั้งหมดท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551 

 



 

 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จาํกัด (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะของบริษัท 
(ยังไมไดตรวจสอบ) 
วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
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