
รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

 

เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุล เฉพาะบริษัท  ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน เฉพาะบริษัท สําหรับ 

งวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

สวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ 

พ.ศ. 2551 ที่แนบมานีข้องบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงนิระหวางกาล เหลานี้  สวนขาพเจาเปน

ผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพ่ือใหได

ความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินระหวางกาลแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญ

ใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ  และการใชวิธีวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน  จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาล ดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสํา คัญตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็ กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

และไดเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  

ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวม และงบการเงิน เฉพาะบริษัทที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาวและขาพเจา

มิไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังวันที่ในรายงานนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขจรเกยีรติ  อรุณไพโรจนกลุ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

 

กรุงเทพมหานคร 

13 สิงหาคม พ.ศ. 2552 



 

 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะของบรษิทั 

(ยังไมไดตรวจสอบ) 
 

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 



   

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

หนวย : พันบาท

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 205,289 241,388 76,543 106,858

เงินลงทุนชั่วคราว 17 - 170,444 - 170,444

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 7 1,004,911 1,249,105 300,597 337,452

ลูกหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 19 19,146 17,222 720,152 773,924

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 136,920 132,106 44,276 32,132

ภาพยนตรระหวางผลิต 30,566 - - -

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 401,467 - 401,467 -

คาเชาจายลวงหนาที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป 9 33,372 33,329 9,472 9,429

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 296,737 289,521 91,183 104,327

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,128,408 2,133,115 1,643,690 1,534,566

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 5,856 6,123 - -

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 16 - - 1,766,480 1,662,580

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 16 1,478,311 1,506,766 1,687,897 1,687,897

สวนไดเสียในกิจการรวมคา 16 42,525 29,507 45,520 35,407

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 19 25,865 62,490 1,699,170 1,595,663

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 8 5,049,227 4,932,677 2,075,407 2,046,176

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 8 335,717 232,825 8,238 -

คาเชาจายลวงหนาระยะยาว 9 631,666 647,107 202,030 205,521

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 116,392 118,170 45,237 39,582

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 7,685,559 7,535,665 7,529,979 7,272,826

รวมสินทรัพย 9,813,967 9,668,780 9,173,669 8,807,392

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 32 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



   

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

หนวย : พันบาท

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 620,231 837,469 430,569 617,633

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 762,628 668,661 369,633 341,930

เจาหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 19 14,766 52,157 195,770 187,273

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  10 417,629 424,104 380,778 383,708

ภาษีเงินไดคางจาย 29,209 88,561 10,007 70,176

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 493,458 689,388 195,433 272,634

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,337,921 2,760,340 1,582,190 1,873,354

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทยอย 19 - - 390,514 408,964

เงินกูยืมระยะยาว 10 530,418 1,011,670 530,099 1,011,355

หุนกู 10 1,497,042 - 1,497,042 -

สํารองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัทยอย - - 113,045 124,713

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 477,879 475,063 21,090 20,631

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,505,339 1,486,733 2,551,790 1,565,663

รวมหนี้สิน 4,843,260 4,247,073 4,133,980 3,439,017

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 32 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



   

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

หนวย : พันบาท

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

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 11

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

ทุนที่ออกและชําระแลวเต็มมูลคา 881,897 881,897 881,897 881,897

สวนเกินมูลคาหุน 11 3,839,674 3,839,674 3,839,674 3,839,674

ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง - 445 - 445

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

   สํารองตามกฎหมาย 90,600 90,600 90,600 90,600

   สํารองเพื่อหุนทุนซื้อคืน 11 267,920 15,549 267,920 15,549

ยังไมไดจัดสรร 172,936 615,598 227,518 555,759

หัก หุนทุนซื้อคืน 11 (267,920) (15,549) (267,920) (15,549)

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 4,985,107 5,428,214 5,039,689 5,368,375

สวนของผูถือหุนสวนนอย 18 (14,400) (6,507) - -

รวมสวนของผูถือหุน 4,970,707 5,421,707 5,039,689 5,368,375

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 9,813,967 9,668,780 9,173,669 8,807,392

-                       -                    -                         -                       

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 32 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



   

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

หนวย : พันบาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

รายได 4

รายไดจากการใหบริการ 1,060,597 1,121,674 595,638 536,149

รายไดจากการขาย 365,314 262,591 115,682 90,547

รายไดอื่น 27,499 20,994 96,204 410,535

รวมรายได 1,453,410 1,405,259 807,524 1,037,231

คาใชจาย

ตนทุนการใหบริการ 787,756 752,540 429,203 404,682

ตนทุนขาย 250,777 161,959 43,682 34,993

คาใชจายในการขาย 86,269 73,158 70,186 40,963

คาใชจายในการบริหาร 232,716 223,334 103,557 111,476

คาตอบแทนผูบริหาร 7,908 12,244 6,979 10,914

รวมคาใชจาย 1,365,426 1,223,235 653,607 603,028

กําไรจากการดําเนินงาน 87,984 182,024 153,917 434,203

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 1,467 5,273 1,467 5,273

สวนแบง(ขาดทุน)กําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (15,474) 51,285 - -

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 73,977 238,582 155,384 439,476

ตนทุนทางการเงิน (30,785) (21,309) (33,877) (29,979)

ภาษีเงินได (29,889) (58,889) (14,270) (31,803)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 13,303 158,384 107,237 377,694

การปนสวนของกําไร

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 13,303 159,532 107,237 377,694

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย - (1,148) - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 13,303 158,384 107,237 377,694

บาท บาท บาท บาท

กําไรตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ 6

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.02 0.18 0.13 0.43

กําไรตอหุนปรับลด 0.02 0.18 0.13 0.43

5

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 32 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท



   

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

หนวย : พันบาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

รายได 4

รายไดจากการใหบริการ 1,943,806 2,097,627 1,047,856 971,519

รายไดจากการขาย 662,160 502,309 200,393 161,222

รายไดอื่น 67,697 148,688 181,626 628,278

รวมรายได 2,673,663 2,748,624 1,429,875 1,761,019

คาใชจาย

ตนทุนการใหบริการ 1,439,926 1,393,177 783,484 740,017

ตนทุนขาย 436,041 321,712 78,560 63,370

คาใชจายในการขาย 179,051 163,256 114,254 91,855

คาใชจายในการบริหาร 478,525 433,917 213,865 230,976

คาตอบแทนผูบริหาร 16,510 20,695 14,212 18,088

รวมคาใชจาย 2,550,053 2,332,757 1,204,375 1,144,306

กําไรจากการดําเนินงาน 123,610 415,867 225,500 616,713

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 1,467 113,249 1,467 181,272

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 16 8,445 142,413 - -

กําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 133,522 671,529 226,967 797,985

ตนทุนทางการเงิน (60,837) (44,553) (66,863) (63,059)

ภาษีเงินได (46,955) (167,280) (20,102) (107,703)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 25,730 459,696 140,002 627,223

การปนสวนของกําไร

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 25,581 460,966 140,002 627,223

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 149 (1,270) - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 25,730 459,696 140,002 627,223

บาท บาท บาท บาท

กําไรตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ 6

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.03 0.52 0.16 0.71

กําไรตอหุนปรับลด 0.03 0.52 0.16 0.71
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 32 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



       

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

หนวย : พันบาท

ทุนที่ออกและ สวนเกิน ผลกําไร สํารองตาม กําไรสะสม หุนทุนซื้อคืน สวนของผูถือหุน

หมายเหตุ เรียกชําระแลว มูลคาหุน ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง กฎหมาย ที่ยังไมไดจัดสรร และสํารอง สวนนอย รวม

ยอดยกมาตนงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 881,897 3,839,674 445 90,600               615,598 - (6,507) 5,421,707

จัดสรรสํารองระหวางงวด - - - - (252,371) 252,371 - -

รับรูกําไรเนื่องจากการขายเงินลงทุน 17 - - (445) - - - - (445)

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 25,581 - 149 25,730

หุนทุนซื้อคืน - - - - - (252,371) - (252,371)

การซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - - - (8,042) (8,042)

เงินปนผลจาย 13 - - - - (215,872) - - (215,872)

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 881,897 3,839,674 -                       90,600 172,936 -                      (14,400) 4,970,707

ยอดยกมาตนงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 879,933 3,816,018 - 90,600               833,267 - 2,381 5,622,199

การออกหุนสามัญ 11 1,964 23,656 - - - - - 25,620

กําไรจากการตีราคาเงินลงทุน - - 566 - - - - 566

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด - - - - 460,966 - (1,270) 459,696

การขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - - - (19,681) (19,681)

เงินปนผลจาย 13 - - - - (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

7

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 32 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ



       

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

หนวย : พันบาท

ทุนที่ออกและ สวนเกิน ผลกําไร สํารองตาม กําไรสะสม หุนทุนซื้อคืน

หมายเหตุ เรียกชําระแลว มูลคาหุน ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง กฎหมาย ที่ยังไมไดจัดสรร และสํารอง รวม

ยอดยกมาตนงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 881,897 3,839,674 445 90,600 555,759 - 5,368,375

จัดสรรสํารองระหวางงวด - - - - (252,371) 252,371 -

รับรูกําไรเนื่องจากการขายเงินลงทุน 17 - - (445) - - - (445)

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 140,002 - 140,002

หุนทุนซื้อคืน - - - - - (252,371) (252,371)                 

เงินปนผลจาย 13 - - - - (215,872) - (215,872)                 

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 881,897 3,839,674 -                           90,600 227,518 -                      5,039,689

ยอดยกมาตนงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 879,933 3,816,018 - 90,600 569,044 5,355,595

การออกหุนสามัญ 11 1,964 23,656 - - - 25,620

กําไรจากการตีราคาเงินลงทุน - - 566 - - 566

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 627,223 627,223

เงินปนผลจาย 13 - - - - (484,537) (484,537)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 32 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



       

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

หนวย : พันบาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 15 880,308 589,022 369,645 285,043

จายดอกเบี้ย (57,680) (44,553) (51,696) (36,018)

จายภาษีเงินได (99,618) (129,749) (70,176) (82,870)

723,010 414,720 247,773 166,155

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนชั่วคราว 17 (1,170,000) (230,000) (1,170,000) (230,000)

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว 940,000 440,000 940,000 440,000

เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 19 (4,011) - (333,980) (54,500)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 19 39,370 15,618 210,871 287,201

เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทยอย 16 (8,498) - (103,900) -

เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทรวม - (69,641) - (69,641)

เงินสดจายเพื่อลงทุนในกิจการรวมคา 16 (10,113) (17,541) (10,113) (17,541)

เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (567,615) (289,582) (210,640) (228,690)

เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1,987 143,652 10 140,468

เงินใหกูยืมแกพนักงาน - (1,405) - (1,067)

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 16 38,155 64,394 38,155 427,204

เงินสดจายเพื่อสินทรัพยไมมีตัวตน (340,899) (9,781) (8,238) -

เงินสดจายเพื่อคาเชาจายลวงหนา (1,310) - (1,310) -

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไปใน)จากกิจกรรมลงทุน (1,082,934) 45,714 (649,145) 693,434

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดที่มีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น) 267 905 - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ (234,767) 150,000 (213,767) 150,000

จายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (5,962) (7,598) (5,186) (7,234)

เงินสดรับจากเงินกูยืมจากบริษัทยอย 19 - - 62,550 38,000

จายคืนเงินกูยืมจากบริษัทยอย 19 - - (49,000) (437,000)

จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 10 (482,000) (135,500) (479,000) (134,000)

เงินสดรับจากการออกหุนกู 10 1,497,000 - 1,497,000 -

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ - 25,620 - 25,620

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 13 (215,872) (484,299) (215,872) (484,299)

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสวนนอย - (400) - -

เงินสดจายเพื่อหุนทุนซื้อคืน 11 (252,371) - (252,371) -

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 306,295 (451,272) 344,354 (848,913)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (53,629) 9,162 (57,018) 10,676

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 199,320 169,648 99,225 67,086

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 145,691 178,810 42,207 77,762
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 32 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



       

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

หนวย : พันบาท

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 205,289 210,172 76,543 77,762

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (59,598) (31,362) (34,336) -

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 145,691 178,810 42,207 77,762

รายการที่ไมใชเงินสด

รายการที่ไมใชเงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 มีดังนี้

หนวย : พันบาท

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

การลงทุนในอาคารและอุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน (127,252) 40,162 (43,974) 32,930

การลงทุนในลิขสิทธิ์ภาพยนตรโดยยังมิไดชําระเงิน (17,725) 61,088 - -

การลงทุนในอาคารและอุปกรณโดยทําสัญญาเชาการเงิน 235 10,982 - 10,982

การลงทุนในบริษัทรวมโดยการแลกเปลี่ยนหุนสามัญ - 255,998 - 255,998

การหักกลบเงินปนผลรับกับเงินกูยืมจากบริษัทยอย - - 32,000 -

การหักกลบเจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกันกับเงินใหกูยืม -

   แกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 1,266 - 26,443                   -

การจําหนายเงินลงทุนระยะสั้นโดยยังมิไดรับชําระเงิน 401,467              - - -
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 32 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตอุยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั  (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
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1 ขอมูลทั่วไป 

 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนดังนี้ 

 

1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 

บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ หงประเทศไทย เพ่ือวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึ งรวมเรียกบริษัทและบริษัทยอยวา

“กลุมบริษัท” 

 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลที่นําเสนอนี้ไดมีการสอบทานแตยังไมไดตรวจสอบ 

 

2 เกณฑการจดัทาํงบการเงิน 

 

จํานวนเงินที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงเปนหนวยพันบาทเวนแตไดระบุไวเปนอยางอ่ืน 

 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปใ นประเทศไทยภายใต

พระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ. 2543  ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ. 2547 และตาม

ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงนิหลัก (คอื งบดุล 

งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว นของ ผูถือหุน  และงบกระแสเงินสด ) ไดจัดทําให เปน รูปแบบสมบูรณตาม ประกาศของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สวนหมายเหตุประกอบงบการเงินจัดทําเปนแบบยอใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีไทย

ฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล และไดเพ่ิมหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินระหวางกาลภาษาไทยที่จัดทําตาม

กฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความแตกตางกัน ใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

 

ตัวเลขเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดขั้นตํ่าของประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาวาดวยรูปแบบงบการเงิน พ.ศ. 2552 

ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 

 

3 นโยบายการบัญชี 

 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนโยบายการบัญชีที่ใชเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับงวดปบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  

 

มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ที่มีการปรับปรุง  และมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชี  เร่ิมตนในหรือหลัง  

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 และแมบทการบัญชีที่มีการปรับปรุง 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เร่ืองการดอยคาของสินทรัพย (ปรับปรุงป พ.ศ. 2550) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เร่ืองสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (ปรับปรุงป พ.ศ. 2550)  

 (ฉบับที่ 54 เดิม)  

แมบทการบัญชี (ปรับปรุงป พ.ศ. 2550) มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแมบทการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงิน  



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตอุยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั  (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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3 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม  และมาตรฐานการ บัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือห ลังวันที่   

1 มกราคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 บริษัทยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันถึงกําหนดมีดังตอไปนี้ 

 

มีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24  เร่ืองการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ปรับปรุงป พ.ศ. 2550) (ฉบับที่ 47 เดิม) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40  เร่ืองอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

 

มีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20  เร่ืองการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

 

ผูบริหารของบริษัทไดประเมินและคาดวามาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม และมาตรฐานการบัญชีใหมดังกลาวจะไมมีผลกระทบที่เปน

สาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ 

 

วันที่ 26 มิถุนายน พ .ศ. 2552 สภาวิชาชีพไดประกาศแนวปฏิบัติทางการบัญชี 2 ฉบับ ไดแกแนวปฏิบัติทางการบัญชี สําหรับการบันทึกบัญชี

สิทธิการเชาและแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชี  

สิทธิการเชากําหนดใหผูเชาตองบันทึกสิทธิการเชาเปนคาใชจายจายลวงหนาและใหตัดจําหนายเปนคาเชาไปตลอดอายุสัญญาเชา  ดังนั้นบริษัท

จึงจัดประเภทสิทธิการเชาเปนคาเชาจายลวงหนาซึ่งเดิมไดเคยจัดประเภทไวเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยไมมีตัวตน ผลกระทบของการ  

จัดประเภทสิทธิการเชาเปนดังตอไปนี้ 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบรษิทั 

 พันบาท พันบาท 
   

คาเชาจายลวงหนาสวนที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป เพ่ิมขึ้น 33,329 9,429 

คาเชาจายลวงหนาระยะยาว เพ่ิมขึ้น 647,107 205,521 

สินทรัพยไมมีตัวตนลดลงสุทธิ (680,436) (214,950) 

 

มาตรฐานการบัญชีไทยไดถูกจัดเรียงเลขระบุฉบั บใหมโดยประกาศสภาวิชาชีพเมื่อวันที่  26 มิถุนายน  พ.ศ. 2552 เพ่ือใหตรงกับหมายเลขระบุ

ฉบับที่ใชกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 

 

รายจายที่เกิดขึ้นเปนคร้ังคราวในระหวางงวดปบัญชีจะแสดงเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี โดยใชเกณฑเดียวกับการ แสดงรายจาย

เปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญช ี

 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตอุยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั  (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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4 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปนี้  

                                                                       งบการเงินรวม                                               หนวย : ลานบาท 

    ธุรกิจจําหนาย  

 ธุรกิจ 

โรงภาพยนตร 

ธุรกิจโบวลล่ิง 

และคาราโอเกะ 

ธุรกิจ 

ใหเชาและบริการ 

วีซีดี ดีวีดี และ 

ลิขสิทธ์ิภาพยนตร 

 

รวม 
      

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552      

รายได      

   รายไดตามสวนงานธุรกิจรวม 1,191 150 136 205 1,682 

   รายการระหวางสวนงานธุรกิจ (189) (17) (13) (10) (229) 

รายไดสุทธิ 1,002 133 123 195 1,453 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 116 1 54 (19) 152 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได     (64) 

กาํไรจากการดําเนินงาน     88 

      

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551      

รายได      

   รายไดตามสวนงานธุรกิจรวม 1,555 173 115 130 1,973 

   รายการระหวางสวนงานธุรกิจ (515) (10) (29) (14) (568) 

รายไดสุทธิ 1,040 163 86 116 1,405 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 200 22 26 (12) 236 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได     (54) 

กาํไรจากการดําเนินงาน     182 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตอุยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั  (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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4 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 

 

                                                                       งบการเงินรวม                                               หนวย : ลานบาท 

    ธุรกิจจําหนาย  

 ธุรกิจ 

โรงภาพยนตร 

ธุรกิจโบวลล่ิง 

และคาราโอเกะ 

ธุรกิจ 

ใหเชาและบริการ 

วีซีดี ดีวีดี และ 

ลิขสิทธ์ิภาพยนตร 

 

รวม 
      

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552      

รายได      

   รายไดตามสวนงานธุรกิจรวม 2,167 285 250 374 3,076 

   รายการระหวางสวนงานธุรกิจ (347) (25) (20) (10) (402) 

รายไดสุทธิ 1,820 260 230 364 2,674 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 162 (4) 101 (10) 249 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได     (125) 

กาํไรจากการดําเนินงาน     124 

      

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551      

รายได      

   รายไดตามสวนงานธุรกิจรวม 2,664 321 219 275 3,479 

   รายการระหวางสวนงานธุรกิจ (734) (19) (59) (24) (836) 

รายไดสุทธิ 1,930 302 160 251 2,643 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 363 21 49 (11) 422 

กาํไรจากการยกเลิกสัญญาเชา (หมายเหตุขอ 8)     98 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได     (105) 

กาํไรจากการดําเนินงาน     415 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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5 กําไรจากการดําเนนิงาน 

 

รายการที่ไมไดเกิดขึ้นเปนประจําซึ่งรวมอยูในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานสําหรับงวดระหวางกาลมีดังนี้  

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน   30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

กําไรจากการยกเลิกสัญญาเชา (หมายเหตุขอ 8) - 98,441 - 98,441 

กาํไรจากการจาํหนายบริษัทยอย - 108,542 - 175,998 

ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (หมายเหตุขอ 8) 2,000 - - - 

หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 51,974 - - - 

การปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ (กลบัรายการ) (10,791) (1,751) - - 

 

6 กําไรตอหุน 

 

กําไรตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ คํานวณโดย การหารกําไรสุทธิ สวนที่เปนของ บริษัทใหญ ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

ที่ชําระแลวตามจํานวนหุนที่ ออกจําหนายอยูในระหวาง งวด 

 

ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กําไรสุทธิปรับปรุงสําหรับการคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักไดใชขอสมมติวามีการ  

แปลงหุนสามัญปรับลดเต็มที่ ซึ่งไดแกใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดในหมายเหตุขอ 12 

 

 หนวย : พันหุน 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 

 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ใชในการคํานวณ     

   กําไรตอหุน :     

   - ขั้นพ้ืนฐาน  856,584 881,007 863,739 880,528 

   - ปรับลด 856,584 881,756 863,739 881,277 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตอุยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั  (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ - คาโฆษณา 44,369 17,107 - - 

ต๋ัวเงินรับ 20,079 24,778 409 40 

ลูกหนี้การคา      

   - คาโฆษณา 499,051 761,918 172,982 226,363 

   - จากการขายวีซีดี ดีวีดีและลิขสิทธิ์ภาพยนตร 354,571 316,986 - - 

   - อ่ืน ๆ 135,972 147,911 127,206 111,049 

รวม 1,054,042 1,268,700 300,597 337,452 

หัก (49,131)   คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (19,595) - - 

ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ - สุทธิ 1,004,911 1,249,105 300,597 337,452 

 

ลูกหนี้การคา และต๋ัวเงินรับ ขางตนสามารถวิเคราะหไดดังนี้  

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ - คาโฆษณา 44,369 17,107 - - 

ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ     

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 352,094 472,542 82,169 169,363 

   คางชําระไมเกิน 3 เดือน 250,734 214,083 81,636 53,088 

   3 - 6 เดือน 172,887 433,947 92,377 42,153 

   เกินกวา 6 เดือน 233,958 131,021 44,415 72,848 

รวม 1,054,042 1,268,700 300,597 337,452 

หัก (49,131)   คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (19,595) - - 

ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ - สุทธิ 1,004,911 1,249,105 300,597 337,452 

 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตอุยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั  (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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8 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 ที่ดิน อาคาร สินทรัพย ที่ดิน อาคาร สินทรัพย 

 และอุปกรณ ไมมีตัวตน และอุปกรณ ไมมีตัวตน 
     

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552     

ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธ ิ 4,932,677 232,825 2,046,176 - 

ซื้อสินทรัพย 440,598 323,175 166,666 8,238 

จําหนายสินทรัพย - สุทธ ิ (7,418) (3,671) (5,841) - 

คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย (314,630) (216,612) (131,594) - 

การดอยคาของสินทรัพย (2,000) - - - 

ราคาตามบญัชีสิ้นงวด - สุทธ ิ 5,049,227 335,717 2,075,407 8,238 

 

บริษัทไดจัดประเภทใหมในเร่ืองคาใชจายในการไดมาซึ่งสิทธิการเชาไปเป นคาเชาจายลวงหนา ตามที่อธิบาย ไวในหมายเหตุประกอบ  

งบการเงินขอ 3 

 

เมื่อวันที่ 76 มกราคม พ .ศ. 2551 

 

บริษัทตกลงยกเลิกการเชาพ้ืนที่โ รงภาพยนตรและโบวลลิ่งที่อาคาร เซ็นทรัลเวิลดและคืนพ้ีนที่ ใหแกผูใหเชา   

ผูใหเชาตกลงจายเงินชดเชยการยกเลิกการเชาใหกับบริษัทเปนจํานวนเงิน 139 ลานบาท  บริษัทตัดจําหนายอาคารและอุปกรณที่เกี่ยวของซึ่งมี

มูลคาตามบัญชีสุทธิจํานวน 40.6 ลานบาท และรับรูกําไรจากการยกเลิกสัญญาเชาพ้ืนที่ดังกลาวจํานวน 98.4 ลานบาท  

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 ที่ดิน อาคาร สินทรัพย ที่ดิน อาคาร สินทรัพย 

 และอุปกรณ ไมมีตัวตน และอุปกรณ ไมมีตัวตน 
     

ภาระผูกพันในรายจายลงทุน     

   ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 328,168 187,258 - 39,167 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 394,742 181,816 - 48,254 

 

สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินที่กลุมบริษัทและบริษัทเปนผูเชาซึ่งรวมแสดงในรายการขางตนประกอบดวยพ้ืนที่อาคาร รถยนต และอุปก รณ

คอมพิวเตอร มีรายละเอียดดังนี้ 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

ราคาทุนของสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน 31,111 66,264 24,588 58,676 

หัก (5,823)   คาเสื่อมราคาสะสม (16,396) (2,664) (12,592) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 25,288 49,868 21,924 46,084 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตอุยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั  (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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9 คาเชาจายลวงหนา 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบรษิทั 
   

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552   

ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 680,436 214,950 

ซื้อสินทรัพย   1,310 1,310 

คาตัดจําหนาย (16,708) (4,758) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 665,038 211,502 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

สวนที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป 33,372 33,329 9,472 9,429 

สวนที่เกินกวาหนึ่งป 631,666 647,107 202,030 205,521 

รวมคาเชาจายลวงหนา 665,038 680,436 211,502 214,950 

 

10 เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป     

   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 1,629 7,104 778 5,708 

   -  เงินกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน 416,000 417,000 380,000 378,000 

รวมเงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 417,629 424,104 380,778 383,708 

     

สวนที่ไมหมุนเวียน     

   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 20,418 20,670 20,099 20,355 

   -  เงินกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน 510,000 991,000 510,000 991,000 

รวมเงินกูยืมไมหมุนเวียน 530,418 1,011,670 530,099 1,011,355 

     

รวมเงินกูยืมระยะยาว 948,047 1,435,774 910,877 1,395,063 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตอุยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั  (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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10 เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู (ตอ) 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืม ระยะยาว (ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ) สามารถวิเคราะห ไดดังนี้ 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552   

ยอดคงเหลือตนงวด 1,408,000 1,369,000 

จายคืนเงินกู (482,000) (479,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 926,000 890,000 

 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551   

ยอดคงเหลือตนงวด 986,438 937,000 

จายคืนเงินกู (135,500) (134,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 850,938 803,000 

 

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ ยรอยละ 4.50 ถึงรอยละ  6.50 ตอป เงินกูยืมดังกลาว มีที่ดิน อาคาร  สิทธิการเชาและสัญญาเชา

ดําเนินงานเปนหลักทรัพยค้ําประกัน 
 

หุนกู 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552   

การออกหุนกู 1,500,000 1,500,000 

หัก (2,958)   ตนทุนการออกหุนกู (2,958) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,497,042 1,497,042 
 

เมื่อวันที ่15 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริษัทไดออกหุนกูในสกุลเงินบาทประเภทจายคืนเงินตนเมื่อครบกําหนด (Straight Bond) ไมมีหลักประกันและ

ไมดอยสิทธิที่มูลคาตราไว 1,000 บาทตอหนวย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

  หุนกู อัตราดอกเบ้ียคงที่ 

อายุหุนกู วันครบกําหนด ลานบาท รอยละตอป 
    

3 ป วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 1,500 4.80 
 

ดอกเบี้ยมีกําหนดการจายทุกไตรมาส บริษัทตองดํารงไวซึ่งอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในอัตราสวนที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 
 

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการออกจําหนายหุนกูจํานวน 3 ลานบาท ตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรงตามอายุของหุนกู บริษัทนําเงินที่ไดรับจากการจําหนาย

หุนกูไปชําระหนี้เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ใชในการดําเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท 
 

วงเงินกูยืม 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินซึ่งยังมิไดใชเปนจํานวน 1,630.65 ลานบาทและ

จํานวน 1,450.09 ลานบาท ตามลําดับ วงเงินสินเชื่อสวนใหญสิ้นสุดอายุภายใน 3 ป และจะมีการทบทวนตามวาระ วงเงินสินเชื่อสวนใหญมีไวใช

สําหรับการสรางโรงภาพยนตรและใชเปนเงินทุนหมุนเวียน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 : 1,018.18 ลานบาทและจํานวน 866.79 ลานบาท ตามลําดับ) 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตอุยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั  (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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11 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

  ทุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 

 จํานวนหุน จํานวน  สวนเกิน 

 จดทะเบียน หุนสามัญ หุนสามัญ มูลคาหุน 

 พันหุน พันหุน พันบาท พันบาท 
     

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552     

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

การออกหุน - - - - 

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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 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. 2552 หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 906 ลานหุน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 : 906 ลานหุน) ซึ่งมีมูลคาที่ตราไว  

หุนละ 1 บาท (31 ธันวาคม พ .ศ. 2551 : 1 บาทตอหุน ) 

 

ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริษัทไดซื้อคืนหุนสามัญจํานวน 38.66 ลานหุน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

โดยจายเงินเพ่ือซื้อคืนหุนเปนจํานวนเงิน 252.37 ลานบาท และไดแสดงเปนรายการหักจาก สวนของผูถือหุน หุนทั้งหมดที่ซื้อคืนถือไวเพ่ือ

รอการจําหนายอีกคร้ังหนึ่งในเวลาตอไป บริษัทไดกันกําไรสะสมไวเปนสํารองเพ่ือหุนทุนซื้อคืนจํานวน 267.92 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 : 

15.55 ลานบาท) ตามที่กําหนดไวในมาตรา 66/1 (2) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองกันกําไรสะสม  

ไวเปนเงินสํารองเทากับจํานวนเงินที่ไดซื้อหุนคืน 

 

12 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 

บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย (ESOP) โดยเปนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จดทะเบียนและไมสามารถโอนใหบุคคลอ่ืนได ไมมีราคาเสนอขายและมีอายุไมเกิน 5 ป นับต้ังแตวันที่ออก   

 

อัตราการใชสิทธิซื้อหุนสามัญและราคาการใชสิทธิ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

  จํานวนที่ออก ราคาการใชสทิธิ กําหนดเวลาการใชสิทธิ 

 วันที่ออก ลานหนวย บาท/หนวย เริ่ม สิ้นสุด 
      

ESOP-W3 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 13.0 16.447 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

 

ราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิมีผลต้ังแตวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป มีดังนี้ 

 อัตราการใชสิทธิ 

(หนวย/หุน) 

ราคาการใชสทิธิ  

(บาท/หนวย) 
   

ESOP-W3 1.020 16.447 
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13 เงินปนผล 

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ .ศ. 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนจากผลการดําเนินงาน ในงวด  

เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 จํานวน 0.25 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 215.87 ลานบาท บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาว

ใหแกผูถือหุนแลวในระหวางงวด 

 

ในที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่  4 เมษายน  พ.ศ. 2551 ผูถือหุนไดมีมติใหจายเงินปนผลจากการดําเนินงานของ  

งวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2550 จํานวน  0.55 บาทตอหุน  รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  484.54 ลานบาท  โดยจายใหกับผูถือหุน  

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 

 

14 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

ก) หนังสือคํ้าประกันจากธนาคารและเลตเตอรออฟเครดิต  

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ําประกันโดยธนาคารและเลตเตอรออฟเครดิตใหกับบุคคลภายนอก

จํานวน 190.22 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 : 148.11 ลานบาท) 

 

ข) การคํ้าประกัน 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2552 บริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่งได ค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคารให แกบริษัทที่ เกี่ยวของกันจํานวน  

5 แหง เปนจํานวนทั้งสิ้น 1,260.2 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 : 1,260.2 ลานบาท) 

 

ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน - กรณีกลุมบริษัทเปนผูเชา 

 

บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวกับบุคคลภายนอก เกี่ยวกับการเชาที่ดิน  พ้ืนที่อาคารและสัญญาบริการ  

โดยมียอดรวมของจํานวนเงินคาเชาและคาบริการขั้นตํ่าภายใตสัญญาที่ไมสามารถยกเลิกไดดังนี้ 

 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

ไมเกิน 1 ป 571 561 232 225 

เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 2,247 2,196 930 876 

เกินกวา 5 ป 5,741 5,956 1,815 1,852 

 8,559 8,713 2,977 2,953 

 

นอกจากจํานวนเงินคาเชาและคาบริการขั้นตํ่าขางตน กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาพ้ืนที่อาคารและสัญญาบริการ ซึ่งคิดตามเกณฑ

การแบงรายไดใหกับผูใหเชา  
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15 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 

การกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 

  หนวย : พันบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
 

     

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได  72,685 626,976 160,104 734,926 

รายการปรับปรุง      

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย  8, 9 547,950 368,783 136,352 117,808 

หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ  51,974 - - - 

คาเผื่อสินคารับคืน (กลับรายการ)  5 209 (1,751) - - 

คาเผื่อเงินมัดจํา  (300) - - - 

ขาดทุนจากการดอยคา 8 2,000 - - - 

ขาดทุน(กําไร)จากการจาํหนายอุปกรณ  (563) (2,355) 524 (436) 

ขาดทุน(กําไร)จากการตัดจําหนายอุปกรณ      

   และสินทรัพยไมมีตัวตน  8,639 20 4,968 (200) 

(กําไร)จากการยกเลิกสัญญาเชา 8 - (98,441) - (98,441) 

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน 5 - (110,241) - (175,998) 

(กําไร)จากการจําหนายเงินลงทุนช่ัวคราว  (1,467) (5,273) (1,467) (5,273) 

รับรู(กําไร)จากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวม 16 (4,160) (6,949) - - 

สวนแบง(กําไร)ขาดทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 16 (8,445) (142,413) - - 

คาเผื่อหน้ีสินจากการรับรูสวนไดเสียในบริษัทยอย      

   (กลับรายการ)  - - (11,668) 14,968 

รายไดเงินปนผลรับ  - - (70,155) (337,994) 

ตนทุนทางการเงิน  60,837 44,553 66,863 63,059 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดําเนินงานและหน้ีสินดําเนินงาน      

-  ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ  193,185 (67,265) 36,855 (5,006) 

-  ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน  (1,562) (1,837) 34,824 (30,939) 

-  สินคาคงเหลือ  5,977 1,378 (12,145) 1,415 

- ภาพยนตรระหวางผลิต  (30,566) - - - 

-  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  (13,755) 4,513 (3,815) (17,728) 

-  สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  2,078 1,059 (5,655) 730 

-  เจาหน้ีการคาและตั๋วเงินจาย  112,958 116,769 27,703 72,968 

-  เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน  (37,349) (40,646) 40,675 35,194 

-  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (82,835) (93,850) (34,778) (57,308) 

-  หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน  2,818 (4,008) 460 (26,702) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  880,308 589,022 369,645 285,043 
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16 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา 

 

ก) การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี ้

 งบการเงิน 

 เฉพาะบรษิทั 

 พันบาท 
  

เงินลงทุนในบริษัทยอย  

ราคาสุทธิตามบัญชีตนงวด  1,662,580 

เงินลงทุนเพ่ิม 103,900 

จําหนายเงินลงทุน - 

ราคาสุทธิตามบัญชีปลายงวด 1,766,480 

 

การซื้อเงินลงทุน 

 

บริษัท เอ็มวีดี จํากัด 

 

ในระหวางงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริษัทไดลงทุนเพ่ิมในหุนสามัญเพ่ิมทุนขอ งบริษัท เอ็มวีดี จํากัด  (“MVD”) จํานวน 

10 ลานหุน ราคาหุนละ 10 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 100 ลานบาท และบริษัทไดซื้อหุนสามัญของ MVD จากผูถือหุนสวนนอย รายหนึ่ง

จํานวน 300,000 หุน ราคาหุนละ 13 บาท คิดเปนรอยละ 1.50 ของทุนจดทะเบียน รวมเปนจํานวนเงิน 3.9 ลานบาท จากการซื้อหุนสามัญ

เพ่ิมเติมคร้ังนี้ ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทเปนรอยละ 99.99 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของ MVD ที่บริษัทซื้อ ณ วันที่ซื้อหุน

จากผูถือหุนสวนนอยคร้ังนี้ มีจํานวน 3.63 ลานบาท บริษัทมีคาความนิยมที่เกิดจากการซื้อคร้ังนี้จํานวน 0.26 ลานบาท 

 

บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด 

 

ในระหวางงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเมนท จํากัด  (มหาชน) (“EGV”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท   

ไดซื้อหุนสามัญของ บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร (“EGVF”) จากผูถือหุนสวนนอย รายหนึ่งจํานวน 400,000 หุน คิดเปนรอยละ 10 ของทุน 

จดทะเบียนของ EGVF ในราคาหุนละ 12.50 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท จากการซื้อหุนสามัญเพ่ิมเติมคร้ังนี้ ทําใหสัดสวนการ  

ถือหุนของบริษัทเปนรอยละ 99.99 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของ EGVF ที่บริษัทซื้อ ณ วันที่ซื้อหุนจากผูถือหุนสวนนอย คร้ังนี้ 

มีจํานวน 5.02 ลานบาท บริษัทมีคาความนิยมติดลบที่เกิดจากการซื้อคร้ังนี้จํานวน 0.02 ลานบาท 
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16 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ก) การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ) 

 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบรษิทั 
   

เงินลงทุนในบริษัทรวม   
   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   

มูลคาของเงินลงทุน  1,849,052 1,687,897 

หัก (342,286)   กําไรที่ยังไมรับรูจากสินทรัพยที่จําหนายใหกับกองทุนรวม - 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 1,506,766 1,687,897 

   

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552   

ราคาตามบัญชีตนงวด-สุทธิ 1,506,766 1,687,897 

รับรูกําไรจากสินทรัพยที่จําหนายใหกับกองทุนรวม 4,160 - 

เงินปนผลรับ (38,155) - 

สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 5,540 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด-สุทธิ 1,478,311 1,687,897 

   

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552   

มูลคาของเงินลงทุน 1,816,437 1,687,897 

หัก (338,126)   กําไรที่ยังไมรับรูจากสินทรัพยที่จําหนายใหกับกองทุนรวม - 

ราคาตามบญัชี-สุทธิ 1,478,311 1,687,897 

 

กลุมบริษัทมีกําไรในรายการระหวางกันที่เกิดจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวม สิทธิการเชา อสังหาริมทรัพยซึ่ง จะรับรูใน  

งบกําไรขาดทุนรวมดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชาอาคารที่จําหนายไป ในระหวางงวดสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน พ.ศ. 2552  

กลุมบริษัทรับรูกําไรในรายการระหวางกันดังกลาวเปนรายไดจํานวน 4 ลานบาท 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เงินลงทุนในบริษัทรวมรวมคาความนิยมสุทธิในงบการเงินรวมที่มีมูลคาตามบัญชีจํานวน 390 ลานบาท  

(31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 : 390 ลานบาท)  
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หมายเหตอุยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั  (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

25 

 

16 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 
 

ก) การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ) 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบรษิทั 

สวนไดเสียในกิจการรวมคา   

ราคาสุทธิตามบัญชีตนงวด 29,507 35,407 

เงินลงทุนเพ่ิม 10,113 10,113 

สวนไดเสีย 2,905 - 

ราคาสุทธิตามบัญชีปลายงวด 42,525 45,520 
 

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี้ 

  ลักษณะ สัดสวนความ 

บริษัทยอย ประเภทธุรกิจ ความสมัพันธ เปนเจาของ 
    

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรต้ี จํากัด ใหเชาพ้ืนที่ในอาคาร 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 ใหเชาพ้ืนที่ในอาคาร ถือหุนโดยตรง 99.99 

บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด ใหบริการดานโบวลลิ่ง ถือหุนโดยตรง 99.99 

    และคาราโอเกะและการบันเทิง   

บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด ใหบริการโฆษณาและบริการใหคําปรึกษาธุรกิจ ถือหุนโดยตรง 99.93 

บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.94 

บริษัท อุดร ไฟวสตาร  ซีนีเพล็กซ  จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 

บริษัทสยามซีนีเพล็กซ จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  

   (“EGV”) 

ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.97 

บริษัท เอ็มวีดี จํากัด (“MVD”) (เดิมชื่อ  จําหนายแผน วีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 

   “บริษัท แปซิฟค มารเก็ตต้ิง แอนด       

     เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด”)    
    

บริษัทยอยภายใต EGV    

บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดนท วิลเลจ ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและการโฆษณา ถือหุนทางออม 99.96 

   เอ็กซิบิชั่น จํากัด        

บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและ ถือหุนทางออม 99.96 

    การโฆษณารวมทั้งใหบริการเชาพ้ืนที่   

บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและการโฆษณา ถือหุนทางออม 99.96 

บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด ศูนยออกกําลังกาย ถือหุนทางออม 59.98 
    

บริษัทยอยภายใต MVD    

บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด จําหนายเทป ซีด ีวีดีโอเทป วีซีดี ดีวีด ี ถือหุนทางออม 99.39 

บริษัท เอ็ม เทอรต้ีไนน จํากัด ผลติภาพยนตร ถือหุนทางออม 99.98 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตอุยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั  (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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16 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ) 

 

  ลักษณะ สัดสวนความ 

บริษัทรวม ประเภทธุรกิจ ความสมัพันธ เปนเจาของ 
    

บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ ศูนยออกกําลังกายและ ถือหุนโดยตรง 36.79 

   จํากัด (มหาชน)    บริการอ่ืนที่เกี่ยวของ   
    

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท  ใหเชาพ้ืนที่ในอาคารและใหบริการ ถือหุนโดยตรง 24.10 

   จํากัด (มหาชน) (“SF”)    ดานสาธารณูปโภค   
    

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ใหเชาพ้ืนที่ในอาคารและใหบริการ 

   ดานสาธารณูปโภค 

ถือหุนโดยตรง 50.00 

  ถือหุนทางออม 12.05 

  ผาน SF  

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร 

ซีนีเพล็กซ (เดิมชื่อ “กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย เมเจอรซินีเพล็กซ ไลฟสไตล”) 

ใหเชาพ้ืนที่และใหบริการ 

   ดานสาธารณูปโภค 

ถือหุนโดยตรง 33.00 

    

บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด เปนตัวแทนจัดจําหนายต๋ัว 

   บัตรเขาชมการแสดง 

ถือหุนโดยตรง 40.00 

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท  สื่อสิ่งพิมพและโฆษณาและจัดจําหนาย ถือหุนโดยตรง 40.81 

   จํากัด (มหาชน)     ลิขสิทธิ์ภาพยนตร   
    

กิจการรวมคา    

บริษัท พีวีอาร บลูโอ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ใหบริการโบวลลิ่งคาราโอเกะและ ถือหุนโดยตรง 49.00 

    การบันเทิง   

 

บริษัทยอยและบริษัทรวมเปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย  ยกเวนกิจการรวมคาซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศอินเดีย  เงินลงทุนทั้งหมด

เปนการลงทุนในหุนสามัญและหนวยลงทุนในกรณีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

 

17 เงินลงทุนช่ัวคราว 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนชั่วคราวในระหวางงวดมีดังนี้ 

 หนวย: พันบาท 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบรษิทั  
  

ราคาตามบัญชีตนงวด  170,444 

การลงทุนเพ่ิมในระหวางงวด 1,170,000 

จําหนายเงินลงทุน (1,339,999) 

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม (445) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด  - 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตอุยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั  (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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18 สวนของผูถือหุนสวนนอย 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ขาดทุนของผูถือหุนสวนนอยที่รับรูเกินเงินลงทุนแสดงถึงผลขาดทุนสะสมของบริษัทยอยแหงหนึ่ง ผลขาดทุน

ดังกลาวเกินกวาเงินลงทุนของผูถือหุนสวนนอยและไดถูกปนสวนไปในจํานวนที่ผูถือหุนสวนนอยมีภาระค้ําประกันใหบริษัทยอยดังกลาว 

 

19 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่สําคัญ เปดเผยในหมายเหตุ ขอ 16 

 

รายการคาที่สําคัญกับ กิจการที่เกี่ยวของกัน สามารถสรุปไดดังนี้  : 

 

ก) การขายสินคาและบริการ และอ่ืน  ๆ

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

รายไดจากการใหบรกิาร     

บริษัทยอย - - 42,480 69,558 

บริษัทรวม 13,575 3,266 6,172 1,696 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 13,032 12,475 6,547 6,424 

บริษัทที่เกี่ยวของกันนอกเหนือจากขางตน 6,102 5,948 1,419 1,398 

 32,709 21,689 56,618 79,076 

     

รายไดจากการขายและอ่ืน ๆ     

บริษัทยอย - - 58,697 348,036 

บริษัทรวม 341 425 4,341 5,223 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย - - 17,837 15,939 

 341 425 80,875 369,198 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตอุยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั  (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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19 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 

ก) การขายสินคาและบริการ และอ่ืน  ๆ(ตอ) 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

รายไดจากการใหบรกิาร     

บริษัทยอย - - 95,760 139,116 

บริษัทรวม 25,909 5,098 11,172 3,231 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 23,634 23,904 12,491 12,143 

บริษัทที่เกี่ยวของกันนอกเหนือจากขางตน 22,083 10,432 2,902 2,737 

 71,626 39,434 122,325 157,227 

     

รายไดจากการขายและอ่ืน ๆ     

บริษัทยอย - - 85,228 389,539 

บริษัทรวม 1,215 851 5,215 32,679 

กิจการรวมคา 4,500 - 4,500 - 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย - - 34,155 32,561 

 5,715 851 129,098 454,779 

 

ข) การซื้อสินคาและบริการ และอ่ืน  ๆ

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

การรับบรกิาร     

บริษัทยอย - - 7,038 15,933 

บริษัทรวม 10,504 9,948 6,389 4,905 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 28,777 27,973 22,065 20,287 

บริษัทที่เกี่ยวของกันนอกเหนือจากขางตน 21,408 26,163 20,102 24,020 

 60,689 64,084 55,594 65,145 

     

ซื้อสินคาและอ่ืน ๆ     

บริษัทยอย - - 38,642 23,490 

บริษัทรวม 502 - 395 - 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 250 - - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกันนอกเหนือจากขางตน 263 - 263 - 

 1,015 - 39,300 23,490 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตอุยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั  (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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19 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 

ข) การซื้อสินคาและบริการ และอ่ืน  ๆ(ตอ) 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

การรับบรกิาร     

บริษัทยอย - - 14,076 31,314 

บริษัทรวม 20,642 18,750 12,631 9,100 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 57,482 54,968 44,062 40,472 

บริษัทที่เกี่ยวของกันนอกเหนือจากขางตน 42,061 52,291 39,429 47,987 

 120,185 126,009 110,198 128,873 

     

ซื้อสินคาและอ่ืน ๆ     

บริษัทยอย - - 45,530 47,738 

บริษัทรวม 896 - 789 - 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 550 - - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกันนอกเหนือจากขางตน 526 - 526 - 

 1,972 - 46,845 47,738 

 

ในระหวางงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2552  คาเชาและคาจัดการบริหารที่เรียกเก็บระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกันไดมี  

การเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 

 

ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อขายสินคาและบริการ และอ่ืน  ๆ

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

ลูกหนี้การคา     

   (รวมอยูใน “ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ”)     

บริษัทยอย - - 206,687 230,946 

บริษัทรวม 15,943 2,895 4,495 608 

บริษัทที่เกี่ยวของกันนอกเหนือจากขางตน 16,567 4,679 801 148 

 32,510 7,574 211,983 231,702 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตอุยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั  (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
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19 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 

ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อขายสินคาและบริการ และอ่ืน ๆ (ตอ) 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

ลูกหนี้อ่ืน     

บริษัทยอย - - 701,131 758,143 

บริษัทรวม 6,245 11,560 6,120 10,119 

บริษัทที่เกี่ยวของกันนอกเหนือจากขางตน 7,073 - 7,073 - 

กิจการรวมคา 5,828 5,662 5,828 5,662 

 19,146 17,222 720,152 773,924 
     

เงินมัดจํา     

   (รวมอยูใน “สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน”)     

บริษัทรวม 2,076 - 2,076 - 

บริษัทที่เกี่ยวของกันนอกเหนือจากขางตน 12,384 12,200 12,384 12,200 

 14,460 12,200 14,460 12,200 
     

เจาหนี้การคา     

   (รวมอยูใน “เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย”)     

บริษัทยอย - - 106,556 111,029 

บริษัทรวม - 99,633 - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกันนอกเหนือจากขางตน 125,284 19,059 190 7,359 

 125,284 118,692 106,746 118,388 
     

เจาหนี้อ่ืน     

บริษัทยอย - - 185,650 139,736 

บริษัทรวม 10,198 30,501 8,101 26,781 

บริษัทที่เกี่ยวของกันนอกเหนือจากขางตน 2,768 18,356 219 17,456 

กรรมการ 1,800 3,300 1,800 3,300 

 14,766 52,157 195,770 187,273 
     

เงินรับลวงหนาจากการใหเชาที่ดิน     

   (รวมอยูใน “หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน”)     

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 32,815 33,339 - - 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตอุยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั  (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
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19 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 

ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อขายสินคาและบริการ และอ่ืน ๆ (ตอ) 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 
     

เงินมัดจํารับ     

(รวมอยูใน “หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน”)     

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 120,003 120,003 - - 

 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน     

   (รวมอยูใน “เงินกูยืมระยะยาวจาก 

    สถาบันการเงิน”) 

    

บริษัทรวม 11,711 12,077 11,711 12,077 

บริษัทที่เกี่ยวของกันนอกเหนือจากขางตน 7,808 8,052 7,808 8,052 

 19,519 20,129 19,519 20,129 

 

ง) เงินใหกูยืมแกบุคคลหรอืกิจการที่เก่ียวของกัน 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบรษิทั 
   

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552   

บริษัทยอย บริษัทรวมและพนักงาน   

ยอดคงเหลือตนงวด 62,490 1,595,663 

เงินใหกูยืมในระหวางงวด 4,011 340,821 

รับคืนเงินใหกูยืมในระหวางงวด (40,636) (237,314) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 25,865 1,699,170 

 

เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือบริษัทที่เกีย่วของกันมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 6.25 ถึงรอยละ 8.50 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตอุยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั  (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
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19 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 

จ) เงินกูยืมจากบริษัทยอย 

 

  หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

  เฉพาะบรษิทั 
   

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552   

ยอดคงเหลือตนงวด  408,964 

เงินกูยืมในระหวางงวด  62,550 

จายคืนเงินกูยืมในระหวางงวด  (81,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  390,514 

 

เงินกูยืมจากบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 6.25 ถึงรอยละ 7.00 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 

 

20 เหตกุารณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

 

ก) การซื้อและขายเงินลงทุน 

 

เมื่อวันที ่9 เมษายน พ.ศ. 2552 ที่ประชุมผูถือหุนสามัญของบริษัทมีมติอนุมัติการจําหนายเงินลงทุนหุนสามัญทั้งหมดในบริษัท  เอ็ม วี ดี 

จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท แปซิฟคมารเก็ตต้ิง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด) ใหกับบริษัท  เอ็ม พิคเจอรส  เอนเตอรเทนเมนท  จํากัด 

(มหาชน) (“MPIC”) บริษัทรวมแหงหนึ่งของบริษัท  โดยตกลงที่จะขายหุนสามัญของ MVD จํานวน 19,999,995 หุน ในราคาหุนละ 

19.60 บาท โดยจะแลกกับหุนสามัญที่ออกใหมของ MPIC กับหุนสามัญของ  MVD ในอัตรา  14 หุนสามัญของ  MPIC ตอ 1 หุนสามัญ

ของ MVD บริษัทไดดําเนินการ จดทะเบียน ซื้อขายเงินลงทุน กับกระทรวงพาณิชยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แลวเสร็จ 

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552  

 

ข) เงินลงทุนเพ่ิมในบริษัทรวม 

 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ .ศ. 2552 บริษัทไดลงทุนเพ่ิมในหุนเพ่ิ มทุนของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (“SF”) 

จํานวน 124 ลานหุน ในราคาหุนละ 1.20 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 148.4 ลานบาท การซื้อหุนสามัญเพ่ิมเติมคร้ังนี้เพ่ือรักษาระดับสัดสวน 

การถือหุนในอัตรารอยละ 24.1 ใหคงเดิม 
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