
รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับงวด  
สามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
และ พ.ศ. 2549 ของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัทตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการ    
เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาว       
จากผลการสอบทานของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหได
ความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินระหวางกาลแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด             
โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการใชวิธีวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบ         
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทดังกลาวขางตนไมถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัทเมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
เสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550  ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลขอ 2                    
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะบริษัท     
จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนเพื่อใหเปนไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี โดยบริษัทไดใชวิธีปรับยอนหลัง ดังนั้นงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่             
31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ที่เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว และ        
งบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่แสดงเปรียบเทียบจึงไดมีการปรับใหม 
 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

หนวย : พันบาท

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

ตามที่ไดปรับใหม

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 234,593 436,545 139,597 242,781

เงินลงทุนชั่วคราว 6 202,904 - 202,904 -

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 7 1,040,152 851,256 123,482 164,193

ลูกหนี้จากการสนับสนุนธุรกิจ 135,110 156,775 25,602 82,177

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 16 22,516 4,456 484,226 329,409

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 140,921 147,146 19,143 19,218

ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ 157,720 140,520 33,400 14,616

เงินปนผลคางรับ 16 -                         - 176,840 -

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 179,355 152,435 35,039 85,656

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,113,271 1,889,133 1,240,233 938,050

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 6,925 5,640 - -

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 8 1,047,886 587,739 2,954,388 2,114,588

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 16 33,057 2,950 1,969,726 1,741,790

เงินใหกูยืมแกพนักงาน 11,620 10,193 8,995 8,353

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9 4,690,733 4,956,303 1,860,721 1,543,932

สิทธิการเชา - สุทธิ 9 673,958 693,835 193,340 191,610

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร - สุทธิ 10 340,673 294,133 - -

คาความนิยม - สุทธิ 10 121,853 140,705 - -

เงินมัดจํา 87,374 161,944 42,811 116,499

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 30,468 39,457 1,141 3,475

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 7,044,547 6,892,899 7,031,122 5,720,247

รวมสินทรัพย 9,157,818 8,782,032 8,271,355 6,658,297

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

กรรมการ  ______________________________________________       กรรมการ  ______________________________________________



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

หนวย : พันบาท

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

ตามที่ไดปรับใหม

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม

     จากสถาบันการเงิน 901,981 1,341,547 410,000 915,743

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 477,923 529,429 393,325 270,977

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 16 21,006 7,261 198,233 41,004

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

     สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  11 306,110 590,750 272,201 490,823

เจาหนี้อื่น 182,206 239,255 62,895 106,055

ภาษีเงินไดคางจาย 105,781 102,544 17,351 25,506

รายไดคาเชาและบริการรับลวงหนา

     ที่ถึงกําหนดรับรูภายในหนึ่งป 18,709 17,762 - -

คาใชจายคางจาย 105,568 103,003 39,825 38,753

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 274,332 169,651 91,812 34,332

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,393,616 3,101,202 1,485,642 1,923,193

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมจากบริษัทยอย 16 - - 822,705 220,346

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11 743,325 1,104,792 714,566 1,075,216

รายไดคาเชาและบริการรับลวงหนา 4 312,896 292,412 - -

รายไดรับลวงหนาจากผูใหการสนับสนุนธุรกิจ 15,555 5,250 15,555 5,250

เงินมัดจํา 4 182,075 78,739 22,402 17,342

สํารองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัทยอย - - 59,495 45,537

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 5,106 3,007 977 927

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,258,957 1,484,200 1,635,700 1,364,618

รวมหนี้สิน 3,652,573 4,585,402 3,121,342 3,287,811

3

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549

หนวย : พันบาท

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

ตามที่ไดปรับใหม

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 12

ทุนจดทะเบียน 906,000 906,777 906,000 906,777

ทุนที่ออกและชําระแลวเต็มมูลคา 876,491 787,185 876,491 787,185

สวนเกินมูลคาหุน 12 3,769,705 2,735,697 3,769,705 2,735,697

เงินรับลวงหนาคาหุน 49,756 136,041 49,756 136,041

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 90,600 63,522 90,600 63,522

ยังไมไดจัดสรร 709,696 447,932 363,461 (351,959)

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 5,496,248 4,170,377 5,150,013 3,370,486

สวนของผูถือหุนสวนนอย 8,997 26,253 - -

รวมสวนของผูถือหุน 5,505,245 4,196,630 5,150,013 3,370,486

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 9,157,818 8,782,032 8,271,355 6,658,297

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

หนวย : พันบาท

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

รายได
รายไดจากการขายบัตรชมภาพยนตร 692,198 618,211 434,194 340,871
รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 125,950 106,554 76,882 49,310
รายไดจากการใหบริการโฆษณาและคาสนับสนุนธุรกิจ 246,100 169,995 66,643 97,003
รายไดจากการใหบริการโบวลล่ิงและคาราโอเกะ 143,313 150,086 22,301 23,219
รายไดจากการใหเชาและบริการ 78,463 110,398 30,899 11,149
รายไดจากการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 182,950 153,721 - -
รายไดจากการใหบริการศูนยออกกําลังกาย - 5,498 - -
รายไดเงินปนผล 16 - - - 3,669
รายไดอื่น 24,294 46,948 83,443 76,930
รวมรายได 1,493,268 1,361,411 714,362 602,151

คาใชจาย
ตนทุนการจัดแสดงภาพยนตร 608,328 552,353 378,019 294,187
ตนทุนการขายอาหารและเครื่องดื่ม 48,330 35,724 29,764 16,461
ตนทุนการใหบริการโฆษณา 10,821 5,728 - -
ตนทุนการใหบริการโบวลล่ิงและคาราโอเกะ 94,630 81,637 12,524 17,264
ตนทุนการเชาและบริการ 41,541 62,001 3,902 1,727
ตนทุนขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 139,489 118,609 - -
ตนทุนการใหบริการศูนยออกกําลังกาย - 6,196 - -
คาใชจายในการขายและบริหาร 309,035 278,153 178,322 118,498
รวมคาใชจาย 1,252,174 1,140,401 602,531 448,137

กําไรจากการดําเนินงาน 241,094 221,010 111,831 154,014
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 12,475                   56,377 - -

กําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 253,569 277,387 111,831 154,014
ดอกเบี้ยจาย (25,199) (41,730) (33,217) (33,408)
ภาษีเงินได (53,500) (46,693) (21,878) (15,932)
กําไรกอนสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 174,870 188,964 56,736 104,674
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย - สุทธิ (6,122) (145) - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 168,748 188,819 56,736 104,674

บาท บาท บาท บาท
กําไรตอหุน 5
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.19 0.25 0.06 0.14
กําไรตอหุนปรับลด 0.19 0.24 0.06 0.13

5

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

หนวย : พันบาท

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

รายได
รายไดจากการขายบัตรชมภาพยนตร 2,206,044 1,817,451 1,287,602 1,005,341
รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 423,456 316,074 240,068 148,568
รายไดจากการใหบริการโฆษณาและคาสนับสนุนธุรกิจ 764,018 571,134 167,263 235,468
รายไดจากการใหบริการโบวลล่ิงและคาราโอเกะ 366,898 408,299 66,650 69,642
รายไดจากการใหเชาและบริการ 301,849 316,149 83,039 32,394
รายไดจากการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 403,995 410,195 - -
รายไดจากการใหบริการศูนยออกกําลังกาย 7,360 19,830 - -
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 4 726,271 - - -
รายไดเงินปนผล 16 - - 1,371,756 21,685
รายไดอื่น 55,272 85,681 252,785 209,909
รวมรายได 5,255,163 3,944,813 3,469,163 1,723,007

คาใชจาย
ตนทุนการจัดแสดงภาพยนตร 1,884,387 1,631,624 1,131,099 918,832
ตนทุนการขายอาหารและเครื่องดื่ม 166,882 114,535 95,725 53,395
ตนทุนการใหบริการโฆษณา 35,228 13,251 - -
ตนทุนการใหบริการโบวลล่ิงและคาราโอเกะ 250,908 229,666 38,967 49,384
ตนทุนการเชาและบริการ 161,744 179,559 8,950 5,116
ตนทุนขายวีซดีี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 352,112 219,828 - -
ตนทุนการใหบริการศูนยออกกําลังกาย 4,348 18,148 - -
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,021,738 818,697 461,430 340,735
รวมคาใชจาย 3,877,347 3,225,308 1,736,171 1,367,462

กําไรจากการดําเนินงาน 1,377,816 719,505 1,732,992 355,545
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 8 - 107,441 - 114,003
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 8 26,769 87,045 - -
กําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 1,404,585 913,991 1,732,992 469,548
ดอกเบี้ยจาย (89,565) (123,719) (89,046) (95,689)
ภาษีเงินได (228,382) (213,332) (86,896) (72,963)
กําไรกอนสวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย 1,086,638 576,940 1,557,050 300,896
ขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย - สุทธิ 16,756 1,293 - -
กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,103,394 578,233 1,557,050 300,896

บาท บาท บาท บาท
กําไรตอหุน 5
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 1.28 0.78 1.81 0.41
กําไรตอหุนปรับลด 1.28 0.76 1.81 0.39

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

ทุนที่ออกและ สวนเกิน เงินคาหุน สํารองตาม กําไรสะสม สวนของผูถือหุน
หมายเหตุ เรียกชําระแลว มูลคาหุน รับลวงหนา กฎหมาย ที่ยังไมไดจัดสรร สวนนอย รวม

ยอดคงเหลือตนงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 787,185 2,735,697 136,041 63,522 447,932 26,253 4,196,630
การออกหุนสามัญ 12 89,306 1,034,008 (86,285) - - - 1,037,029
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย  - - - 27,078 (27,078) - -
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด - - - - 1,103,394           (16,756) 1,086,638
เงินปนผลจาย 14 - - - - (814,552)            (500) (815,052)

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 876,491 3,769,705 49,756 90,600 709,696 8,997 5,505,245

ยอดคงเหลือตนงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 709,323 1,840,200 16 14,405 348,063 12,492 2,924,499
การออกหุนสามัญ 60,833 700,808 (16) - - - 761,625
เงินรับลวงหนาคาหุน - - 211,718              - - - 211,718
เงินคาหุนในบริษัทยอยรับจากผูถือหุนสวนนอย - - - - - 20,000 20,000
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย  - - - 33,828 (33,828) - -
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด - - - - 578,233              (1,293) 576,940
เงินปนผลจาย 14 - - - - (546,190)            (917) (547,107)

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 770,156 2,541,008 211,718 48,233 346,278 30,282 3,947,675

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
7

งบการเงินรวม (พันบาท)

       



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

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

ยอดคงเหลือตนงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 - ตามที่รายงานไวเดิม 787,185 2,735,697 136,041 63,522 447,932 4,170,377
การปรับปรุงยอนหลัง 2 - - - - (799,891) (799,891)
ยอดคงเหลือตนงวด - ตามที่ปรับใหม 787,185 2,735,697 136,041 63,522 (351,959) 3,370,486
การออกหุนสามัญ 12 89,306 1,034,008 (86,285) - - 1,037,029
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย  - - - 27,078 (27,078) -
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 1,557,050 1,557,050
เงินปนผลจาย 14 - - - - (814,552) (814,552)

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 876,491 3,769,705 49,756 90,600 363,461 5,150,013

ยอดคงเหลือตนงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 - ตามที่รายงานไวเดิม 709,323 1,840,200 16 14,405 348,063 2,912,007
การปรับปรุงยอนหลัง 2 - - - - (449,822) (449,822)

ยอดคงเหลือตนงวด - ตามที่ปรับใหม 709,323 1,840,200 16 14,405 (101,759) 2,462,185
การออกหุนสามัญ 60,833 700,808 (16) - - 761,625
เงินรับลวงหนาคาหุน - - 211,718 - - 211,718
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย  - - - 33,828 (33,828) -
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 300,896 300,896
เงินปนผลจาย 14 - - - - (546,190) (546,190)
ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 770,156 2,541,008 211,718 48,233 (380,881) 3,190,234

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 34 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

8

งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)

          



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

หนวย : พันบาท

ตามที่ไดปรับใหม

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 15 889,319 782,578 680,753 112,139

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจาก(จายเพื่อ)เงินลงทุนระยะสั้น 6 (202,904) 836 (202,904) -

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 16 (45,403) (600) (395,138) (524,868)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 16 15,296 - 167,202 266,363

เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทรวม 8 (840,200) (90,110) (840,200) (90,110)

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 8 1,000 149,255 1,000 149,255

เงินสดจายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ (743,213) (821,765) (470,073) (235,136)

เงินสดรับจากการขายและใหเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณ 4 1,813,649 2,804 49,299 32,817

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 42,256 18,015 1,194,916 21,685

เงินใหกูยืมแกพนักงาน (1,427) (1,655) (642) (2,162)

เงินสดจายเพื่อเงินมัดจําสัญญาเชาและบริการ (4,899) (181,457) (4,380) (111,572)

เงินสดจายเพื่อสิทธิการเชา 9 (43,840) (16,600) (7,985) -

เงินสดจายคาลิขสิทธ์ิภาพยนตร (197,442) (319,183) - -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (207,127) (1,260,460) (508,905) (493,728)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (1,285) 1,037 - -

เงินสดรับ (จายคืน) จากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการงิน (457,175) 215,300 (504,000) 4,000

จายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (8,787) (36,803) (7,392) (35,929)

เงินสดรับจากเงินกูยืมจากบริษัทยอย 16 - - 859,433 241,945

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 11 420,000 100,000 420,000 100,000

จายคืนเงินกูยืมจากบริษัทยอย 16 - - (257,074) (112,500)

จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 11 (1,076,750) (319,823) (1,007,000) (247,500)

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 13 987,273 761,625 987,273 761,625

เงินคาหุนรับลวงหนา 13 49,755 211,718 49,755 211,718

จายเงินปนผล 14 (814,284) (449,287) (814,284) (449,287)

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสวนนอย 14 (500) (917) - -

เงินคาหุนในบริษัทยอยรับจากผูถือหุนสวนนอย - 20,000 - -

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (901,753) 502,850 (273,289) 474,072

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (219,561) 24,968 (101,441) 92,483

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 404,698 282,555 241,038 145,647

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 185,137 307,523 139,597 238,130

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 34 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549

หนวย : พันบาท

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที ่30 กันยายน
เงินสดและเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม 234,593 375,945 139,597 265,886

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (49,456) (68,422) - (27,756)

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 185,137 307,523 139,597 238,130

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับกระแสเงินสดจายในระหวางงวด
ดอกเบี้ยจาย 89,565 128,255 74,093 91,348

ภาษีเงินไดจาย 225,145 227,903 95,051 126,080

รายการที่ไมใชเงินสด

รายการที่ไมใชเงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2549 มีดังนี้

หนวย : พันบาท

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

การลงทุนในอาคารและอุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน 53,609 65,175 29,786 25,501

การลงทุนในลิขสิทธ์ิภาพยนตรโดยยังมิไดชําระเงิน 28,144 78,256 -                       -

การลงทุนในอาคารและอุปกรณโดยทําสัญญาเชาการเงิน 17,320 7,717 13,767 6,912

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

      



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
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1 นโยบายการบัญชี 
 

1.1 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก 
(คือ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด) ไดจัดทําใหเปนรูปแบบสมบูรณตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หมายเหตุประกอบงบการเงินจัดทําเปนแบบยอใหสอดคลองกับ 
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล และไดเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศ 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินภาษาไทยที่จัดทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความ 
ขัดแยงกันหรือมีการตีความแตกตางกัน ใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

 
ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล นโยบายการบัญชีที่ใชเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับ
งวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ยกเวนนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับเงินลงทุน บริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดโดย 
สภาวิชาชีพบัญชี ตามประกาศฉบับที่ 26/2549 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 32/2549 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดย
เปลี่ยนวิธีการบัญชีจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ที่แสดงไวในงบการเงินเฉพาะบริษัท 
โดยใชวิธีปรับยอนหลังเพื่อบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนวิธีการบัญชีดังกลาว (หมายเหตุขอ 2) 

 
รายจายที่เกิดขึ้นเปนคร้ังคราวในระหวางงวดปบัญชีจะแสดงเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี โดยใชเกณฑเดียวกับการแสดง 
รายจายเปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 

 
คาใชจายภาษีเงินไดรับรูดวยประมาณการที่ดีที่สุดโดยคาดการณจากอัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรอบปบัญชี 

 
งบการเงินระหวางกาลนี้ควรใชควบคูกับงบการเงินของรอบปบัญชี พ.ศ. 2549 

 
งบการเงินรวมระหวางกาลไดรับการอนุมัติใหออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
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1 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
1.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญช ี

 

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีซึ่งมผีลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2550 
 

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 และเกี่ยวของกับ
กลุมบริษัท มีดังตอไปนี้ 

  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46 เร่ือง สวนไดเสียในกิจการรวมคา 

 

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตอรายการในงบการเงินเฉพาะบริษัทเทานั้นและไมไดมีผลกระทบตอการจัดทํา
งบการเงินรวมดังที่กลาวในหมายเหตุขอ 2 

 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีซึ่งมผีลบังคับใชสําหรับป พ.ศ. 2551 
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 และเกี่ยวของ
กับกลุมบริษัท มีดังตอไปนี้ 

 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 เร่ือง ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน (ปรับปรุงในป พ.ศ. 2550) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เร่ือง กําไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับงวด ขอผิดพลาดที่สําคัญและการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี  

(ปรับปรุงในป พ.ศ. 2550) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล (ปรับปรุงในป พ.ศ. 2550) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 เร่ือง สัญญากอสราง 
 
กลุมบริษัทจะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงดังกลาวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยคาดวาจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
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2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน 
 

การแกไขมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ฉบับที่ 45 เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม
และฉบับที่ 46 เร่ือง สวนไดเสียในกิจการรวมคา โดยกําหนดใหเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนสําหรับเงินลงทุนใน
บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาที่แสดงไวในงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามวิธีราคาทุน รายไดจากเงินลงทุนจะรับรูเมื่อมีการประกาศ
จายเงินปนผล  ประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป บริษัทไดปฏิบัติตามวิธีดังกลาวสําหรับเงินลงทุนใน
บริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการรวมคาที่แสดงไวในงบการเงินเฉพาะบริษัทการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลกระทบตอ      
งบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น และไมไดมีผลกระทบตอการจัดทํางบการเงินรวม  
 
ทั้งนี้ บริษัทเริ่มใชวิธีราคาทุนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยบริษัทไดใชวิธีปรับปรุงงบการเงินยอนหลังซึ่ง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง   
ที่มีตองบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่            
30 กันยายน พ.ศ. 2549 ดังตอไปนี้ 
 
  พันบาท 

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

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549  
- สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลง 82,685 
- ขาดทุนจากสํารองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 5,129 
- เงินปนผลรับเพิ่มขึ้น 3,669 
- กําไรสุทธิสําหรับงวดลดลง 84,145 
- กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดลดลง (บาท)  0.11 
  

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2549  
- สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลง 287,232 
- ขาดทุนจากสํารองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 18,352 
- เงินปนผลรับเพิ่มขึ้น 21,685 
- กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 6,562 
- กําไรสุทธิสําหรับงวดลดลง 277,337 
- กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดลดลง (บาท)  0.37 

 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550  
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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 กันยายน พ.ศ. 2550         

รายได 1,054 157 107 184 - (9) 1,493 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 219 16 56 30 (3) - 318 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (77) 

กําไรจากการดําเนินงาน       241 

        
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549         

รายได 843 154 148 246 6 (35) 1,362 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 129 34 78 85 2  328 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (107) 

กําไรจากการดําเนินงาน       221 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550  
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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 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2550         

รายได 3,388 394 422 403 8 (85) 4,530 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 659 9 234 (77) (6) - 819 

กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ       726 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (167) 

กําไรจากการดําเนินงาน       1,378 

        
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2549        

รายได 2,764 429 428 410 20 (106) 3,945 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 555 78 225 66 (3)  921 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (201) 

กําไรจากการดําเนินงาน       720 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
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3 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 

 
การดําเนินงานที่ยกเลิก 
 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษัทยอยบางแหงไดขายอุปกรณสาธารณูปโภคและใหเชาระยะยาวในที่ดินและอาคารบางแหงใหกับ  
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล ซึ่งจะมีผลใหรายไดสวนงานธุรกิจใหเชาและบริการของกลุมบริษัทลดลง
ประมาณ 93 ลานบาทในครึ่งปหลังของป พ.ศ. 2550 อยางไรก็ตามกลุมบริษัทจะมีรายไดคาบริหารเพิ่มขึ้นประมาณ 12 ลานบาท ตามสัญญา   
การใหบริการที่ทํากับกองทุนรวมดังกลาว นอกจากนี้คาใชจายสําหรับคาเชาและคาบริการจะเพิ่มขึ้นประมาณ 48 ลานบาทในครึ่งปหลัง 

 
4 รายการที่มีสาระสําคัญท่ีเกิดขึ้นอยางไมสม่ําเสมอซึ่งรวมอยูในกําไรจากการดําเนินงาน 

 
รายการที่ไมไดเกิดขึ้นเปนประจําซึ่งรวมอยูในกําไรจากการดําเนินงานสําหรับงวดระหวางกาลมีดังนี้ 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 

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

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 725,698 - - - 
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย 59,172 - - - 
หนี้สงสัยจะสูญ 23,262 5,630 - 379 
 
ในระหวางงวด บริษัทยอยบางแหงไดขายอุปกรณสาธารณูปโภคและใหเชาระยะยาวในที่ดินและอาคารบางแหง (หมายเหตุขอ 9) ใหกับ    
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล (หมายเหตุขอ 8) โดยมีอายุของสัญญาเชา 20 ป 8 เดือน และ 30 ป และมีสัญญาเชา
อาคารแหงหนึ่งสามารถตออายุไดอีก 30 ป การใหเชาระยะยาวของที่ดินถือเปนการเชาดําเนินงาน สวนการใหเชาระยะยาวของอาคารมีสาระ        
ของสัญญาเปนการเชาการเงิน  กลุมบริษัทไดรับเงินจากการขายและใหเชาสินทรัพยดังกลาวจํานวน 1,802.67 ลานบาท ซึ่งรวมเงินรับลวงหนา       
คาเชาที่ดินจํานวน 34.91 ลานบาท และเงินมัดจําคํามั่นใชสิทธิในการตอสัญญาเชาจํานวน 120.94 ลานบาท ที่ไดแสดงไวเปนคาเชารับลวงหนาและ
เงินมัดจําในงบดุล ตามลําดับ กลุมบริษัทรับรูกําไรจากการจําหนายสินทรัพยจํานวน 725.70 ลานบาท (หลังจากการตัดกําไรในรายการ 
ระหวางกันจํานวน 363.13 ลานบาท (หมายเหตุขอ 8)) 
 
ในระหวางงวด กลุมบริษัทไดปรับเปลี่ยนพื้นที่ของโรงภาพยนตรในบางสาขาใหเปนพื้นที่ใหเชาและไดตัดจําหนายมูลคาตามบัญชีของ  
สวนปรับปรุงโรงภาพยนตรที่เกี่ยวของเปนคาใชจายในงวดนี้จํานวน 59.2 ลานบาท 

 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
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5 กําไรตอหุน 

 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ชําระแลวและ    
ออกจําหนายอยูในระหวางงวด  
 
ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กําไรสุทธิปรับปรุงสําหรับการคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักไดใชขอสมมติวามีการแปลง
หุนสามัญปรับลดเต็มที่ ซึ่งไดแกใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดในหมายเหตุขอ 13 
 

 หนวย : พันหุน 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

 30 กันยายน  30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 

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

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ใชในการคํานวณ :       
   - กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  876,491 770,156 862,042 742,529 
   - กําไรตอหุนปรับลด 876,978 791,966 862,529 765,307 

 
6 เงินลงทุนชั่วคราว 

 
เงินลงทุนชั่วคราวเปนเงินลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเปดแหงหนึ่งจํานวน 202.9 ลานบาท 

 
7 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

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

รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ - คาโฆษณา 19,601 51,420 - - 
ตั๋วเงินรับ 6,184 58,663 328 3,227 
ลูกหนี้การคา      

- คาโฆษณา 609,129 353,552 82,256 101,107 
- จากการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 333,626 280,396 - - 
- อื่น ๆ 123,298 163,741 41,981 60,942 

รวม 1,091,838 907,772 124,565 165,276 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (51,686) (56,516) (1,083) (1,083) 

 1,040,152 851,256 123,482 164,193 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
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7 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ (ตอ) 

 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับขางตนสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

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

รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ - คาโฆษณา 19,601 51,420 - - 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 504,607 466,168 41,927 42,301 
คางชําระนอยกวา 3 เดือน 260,850 255,888 31,108 69,372 
คางชําระ 3 - 6 เดือน 117,397 43,107 22,443 38,481 
คางชําระมากกวา 6 เดือน 189,383 91,189 29,087 15,122 

รวม 1,091,838 907,772 124,565 165,276 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (51,686) (56,516) (1,083) (1,083) 

 1,040,152 851,256 123,482 164,193 

 
8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

    ตามที่ไดปรับใหม 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

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

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

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

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

เงินลงทุนในบริษัทรวม 1,047,886 587,739 1,304,808 465,008 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 1,047,886 587,739 2,954,388 2,114,588 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 
 

ก) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ 
 

 งบการเงิน 
 เฉพาะบริษัท 

 พันบาท 

เงินลงทุนในบริษัทยอย  
ราคาสุทธิตามบัญชีตนงวด - ตามที่รายงานไวเดิม 2,279,789 

รายการปรับปรุงปกอน (หมายเหตุขอ 2) (630,209) 

ราคาสุทธิตามบัญชีตนงวด - ตามที่ไดปรับใหม 1,649,580 

ซื้อเพิ่มเงินลงทุน - 

ราคาสุทธิตามบัญชีปลายงวด 1,649,580 

 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

เงินลงทุนในบริษัทรวม   
ราคาตามบัญชีตนงวด - ตามที่รายงานไวเดิม  589,153 

รายการปรับปรุงปกอน (หมายเหตุขอ 2)  (124,145) 

ราคาตามบัญชีตนงวด - ตามที่ไดปรับใหม 587,739 465,008 
ซื้อเพิ่มเงินลงทุน 842,386 842,386 
จําหนายเงินลงทุน (3,619) (2,586) 
เงินปนผลรับ (42,256) - 

สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 26,769 - 

 1,411,019 1,304,808 

หัก  กําไรในรายการระหวางกันที่เกิดจากการขายสินทรัพยใหกับกองทุนรวม (หมายเหตุขอ 4) (363,133) - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 1,047,886 1,304,808 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 

 
ก) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ (ตอ) 

 
บริษัท เมเจอร ออนไลน จํากัด และบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด 
 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 บริษัทไดรับโอนหุนสามัญของบริษัทรวม คือ บริษัท เมเจอร ออนไลน จํากัด จํานวน 5,993 หุน โดยมี
มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 จากผูถือหุนอีกฝายหนึ่งโดยไมมีมูลคา การรับโอนหุนดังกลาวทําใหบริษัท    
ถือหุนทั้งหมดในบริษัท เมเจอร ออนไลน จํากัด จํานวน 10,000 หุน บริษัทมีกําไรจากการรับโอนหุนดังกลาวจํานวน 2.19 ลานบาท 
 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญในราคาที่ตราไวของบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด คิดเปนสัดสวน      
รอยละ 50 ในบริษัทดังกลาวเปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท บริษัทถือวาบริษัทดังกลาวเปนบริษัทรวม เนื่องจากมีขอตกลงกับผูถือหุน         
อีกฝายหนึ่ง ไดแก บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทรวมอีกแหงหนึ่งของบริษัท โดยตามขอตกลง        
บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) จะเปนผูบริหารการดําเนินธุรกิจในบริษัทดังกลาว และจะรวมงบการเงินของบริษัท 
รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ในการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
ตอมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2550 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในหุนสามัญของบริษัท เมเจอร ออนไลน จํากัด จํานวน 
10,000 หุนใหแกบริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1 ลานบาท โดยมีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 
2.62 ลานบาท และ 1.59 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามลําดับ 
 
บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด 
 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษัทไดซื้อหุนสามัญในบริษัท ไทยทิคเก็ตมาสเตอร.คอม จํากัด ในสัดสวนรอยละ 40 เปนจํานวนเงิน   
ทั้งสิ้น 31.20 ลานบาท บริษัท ไทยทิคเก็ตมาสเตอร.คอม จํากัด ประกอบธุรกิจในการเปนตัวแทนจัดจําหนายตั๋ว บัตรเขาชมการแสดง
และคอนเสิรต มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับ ณ วันที่ซื้อมีจํานวน 6.87 ลานบาท คาความนิยมที่เกิดขึ้นจํานวน 24.33 ลานบาท   
จะถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา 10 ป  ตอมาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษัท ไทยทิคเก็ตมาสเตอร.คอม จํากัด ไดเปลี่ยนชื่อ
เปนบริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด 
 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทไดออกและเสนอขายหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ      
ไลฟสไตล  (“กองทุนรวม”) จํานวน 230 ลานหนวย ใหกับประชาชนทั่วไปในราคาที่ตราไวหนวยละ 10 บาท โดยมีมูลคาของกองทุนรวม   
2,300 ลานบาท 
 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษัทไดลงทุนในกองทุนรวมในสัดสวนรอยละ 33 ของหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมดของ   
กองทุนรวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 759 ลานบาท กองทุนรวมดังกลาวมีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดจากการระดมทุนมาลงทุนโดยการ
ซื้อ เชา และ/หรือเชาชวงอสังหาริมทรัพย โดยอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนนั้น ไดแก สิทธิการเชาที่ดินและอาคารโครงการ       
เมเจอรรัชโยธินและรังสิต ซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยของบริษัท รัชโยธินเรียลตี้ จํากัด บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด บริษัท รัชโยธิน 
ซีนีมา จํากัด บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พร็อพเพอรตี้ จํากัด และบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท  



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 

 
ก) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ (ตอ) 
 

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด 
 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทรวม คือ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด 
(มหาชน) จํานวน 16.55 ลานหุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 149.26 ลานบาท  บริษัทมีกําไรจากการขายเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 107.44        
ลานบาท ภายหลังการจําหนายเงินลงทุนดังกลาว บริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทรวมดังกลาวลดลงจากรอยละ 25.15 เปน            
รอยละ 21.25 

 
ข) รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ 
 

  ลักษณะ สัดสวนความ 
 ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ เปนเจาของ 

บริษัทยอย    
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคาร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด ใหบริการดานสาธารณูปโภค ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด ใหบริการดานสาธารณูปโภค ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคาร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด ใหบริการดานการบนัเทิง ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด ใหบริการโฆษณาและบริการ ถือหุนโดยตรง 99.93 
    ใหคําปรึกษาธุรกจิ   
บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.94 
บริษัท อุดร ไฟวสตาร  ซีนีเพล็กซ  จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 90.00 
บริษัทสยามซีนีเพลก็ซ จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
   (“EGV”) 

ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.97 

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

   วีซีด ีและดีวีด ี
  

 
    

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 

 

ข) รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ (ตอ) 
 

  ลักษณะ สัดสวนความ 
 ประเภทธุรกจิ ความสัมพนัธ เปนเจาของ 

บริษัทยอยภายใต EGV    
บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดนท วิลเลจ ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและ ถือหุนทางออม 99.96 
   เอ็กซิบิชั่น จํากัด     การโฆษณา   
บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและการ ถือหุนทางออม 99.96 
    โฆษณารวมทั้งใหบริการเชาพื้นที่   
บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและการโฆษณา ถือหุนทางออม 89.97 
บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด ศูนยออกกําลังกาย ถือหุนทางออม 59.98 
    
บริษัทยอยภายใต PMEG    
บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด จําหนายเทป ซีด ีวีดโีอเทป วีซีด ีดีวีด ี ถือหุนทางออม 79.98 
    
บริษัทรวม    
บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพเีรียนซ ศูนยออกกําลังกายและ ถือหุนโดยตรง 36.75 
   จํากัด (มหาชน)    บริการอื่นที่เกี่ยวของ   
    

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท  ใหเชาพื้นที่ในอาคารและใหบริการ ถือหุนโดยตรง 21.25 
   จํากัด (มหาชน) (“SF”)    ดานสาธารณูปโภค   
    

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคารและใหบริการ 
   ดานสาธารณูปโภค 

ถือหุนโดยตรง 50.00 

  ถือหุนทางออม 10.63 
  ผาน SF  
    

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ  
   ไลฟสไตล  

ใหเชาพื้นที่และใหบริการ 
   ดานสาธารณูปโภค 

ถือหุนโดยตรง 33.00 

    

บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด เปนตัวแทนจัดจาํหนายตั๋ว 
   บัตรเขาชมการแสดง 

ถือหุนโดยตรง 40.00 

    

บริษัทรวมภายใต PMEG    
บริษัท มีเดีย โลจิสติก จํากัด ใหบริการขนสง ถือหุนทางออม 39.99 

 

บริษัทยอยและบริษัทรวมเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเปนการลงทุนในหุนสามัญและหนวยลงทุนในกรณี
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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9 รายจายลงทุนและภาระผูกพัน 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 ท่ีดิน อาคาร  ท่ีดิน อาคาร  
 และอุปกรณ สิทธิการเชา และอุปกรณ สิทธิการเชา 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550     
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 4,956,303 693,835 1,543,932 191,610 
ซื้อสินทรัพย 824,185 43,840 552,837 7,985 
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ (565,554) (38,637) (49,299) - 
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ (59,172) - - - 

คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย (465,029) (25,080) (186,749) (6,255) 

ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ 4,690,733 673,958 1,860,721 193,340 

 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทไดขายอุปกรณสาธารณูปโภคและใหเชาระยะยาวในที่ดินและอาคารบางแหงใหกับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล สินทรัพยดังกลาวมีมูลคาตามบัญชีสุทธิจํานวน 523 ลานบาท 
 
นอกจากนี้ กลุมบริษัทไดยกเลิกสิทธิการเชาที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของอาคารที่ใหกองทุนรวมเชาดังที่กลาวขางตน เพื่อใหกองทุนรวมไดสิทธิการเชา     
ในที่ดินดังกลาว กลุมบริษัทไดรับคาตอบแทนในการยกเลิกสิทธิการเชาที่ดินจํานวน 38.69 ลานบาท และไดตัดจําหนายมูลคาตามบัญชีของ
สิทธิการเชาที่ดินดังกลาวจํานวน 38.64 ลานบาท 
 

10 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

  งบการเงินรวม (พันบาท) 

   ลิขสิทธิ์  
   ภาพยนตร คาความนิยม 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550     
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ   294,133 140,705 
ซื้อสินทรัพย   182,107 - 
คาตัดจําหนาย   (135,567) (18,852) 

ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ   340,673 121,853 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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11 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

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

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป     
   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 11,683 2,823 10,201 2,823 

   -  เงินกูยืมจากธนาคาร 294,427 587,927 262,000 488,000 

รวมเงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 306,110 590,750 272,201 490,823 

     
สวนท่ีไมหมุนเวียน     
   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 5,637 3,854 3,566 3,216 
   -  เงินกูยืมจากธนาคาร 737,688 1,100,938 711,000 1,072,000 
รวมเงินกูยืมไมหมุนเวียน 743,325 1,104,792 714,566 1,075,216 

     

รวมเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,049,435 1,695,542 986,767 1,566,039 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร (ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน) สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550   
ราคาตามบัญชีตนงวด 1,688,865 1,560,000 
กูยืมเพิ่มในระหวางงวด 420,000 420,000 
จายคืนเงินกูยืมในระหวางงวด (1,076,750) (1,007,000) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 1,032,115 973,000 

 
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50 ถึงรอยละ 7.00 ตอป เงินกูยืมดังกลาวใชที่ดิน อาคารและสิทธิการเชาเปนหลักทรัพย       
ค้ําประกัน 



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

 

  ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 

 จํานวนหุน จํานวนหุน  สวนเกิน 
 จดทะเบียน สามัญ หุนสามัญ มูลคาหุน 
 พันหุน พันหุน พันบาท พันบาท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2550    
ณ วันตนงวด 906,777 787,185 787,185 2,735,697 
ลดทุน (20,777) - - - 
เพิ่มทุน 20,000 - - - 
การออกหุน - 89,306 89,306 1,034,008 

ณ วันสิ้นงวด 906,000 876,491 876,491 3,769,705 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 906 ลานหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 : 906.8 ลานหุน) ซึ่งมีมูลคา        
ที่ตราไวหุนละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 : 1 บาทตอหุน) 
 

ในที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก       
หุนสามัญจํานวน 907 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 886 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และ         
ไดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุนสามัญจํานวน 886 ลานหุน เปนหุนสามัญจํานวน 906 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ       
1 บาท บริษัทไดจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2550 
 

หุนที่ออกใหมในระหวางงวดเปนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 13 
 

13 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 
 

ก) ใบสําคัญแสดงสิทธซิื้อหุนสามัญท่ีจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบรษัิท (ESOP) 
 

บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย โดยเปนใบสําคัญแสดงสิทธิ
จดทะเบียนและไมสามารถโอนใหบุคคลอื่นได ไมมีราคาเสนอขายและมีอายุไมเกิน 4 ป และ 5 ป นับตั้งแตวันที่ออก   
 

อัตราการใชสิทธิซื้อหุนสามัญและราคาการใชสิทธิ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

  จํานวนที่ออก ราคาการใชสิทธ ิ กําหนดเวลาการใชสิทธิ 

 วันท่ีออก ลานหนวย บาท/หนวย เริ่ม สิ้นสุด 
      

ESOP-W1 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 19.5 11.878 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
ESOP-W2 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 3.5 14.732 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
 

ข) ใบสําคัญแสดงสิทธซิื้อหุนสามัญท่ีออกและเสนอขายใหแกบุคคลท่ัวไป (MAJOR-W1) 
 

ในป พ.ศ. 2547 บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 146,926,992 หนวย โดยไมมีราคาเสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซื้อหุนสามัญไดจดทะเบียนและสามารถเปลี่ยนมือไดโดยมีอายุ 3 ป นับตั้งแตวันที่ออก 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
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13 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (ตอ) 

 
ข) ใบสําคัญแสดงสิทธซิื้อหุนสามัญท่ีออกและเสนอขายใหแกบุคคลท่ัวไป (MAJOR-W1) (ตอ) 

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

 เดิม ใหม เดิม ใหม 
     

ESOP-W1 1.086 1.108 12.120 11.878 
ESOP-W2 1.000 1.037 15.280 14.732 
MAJOR-W1 1.016 1.033 12.796 12.589 
 
ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ผูถือสิทธิใน ESOP-W1 ESOP-W2 และ MAJOR-W1 ไดใชสิทธิเปน
จํานวนรวมทั้งสิ้น 1.52 ลานหนวย 3 ลานหนวย และ 74.71 ลานหนวย ตามลําดับ โดยบริษัทไดรับชําระเงินคาหุนจากการใชสิทธิ 
ดังกลาวจํานวน 987 ลานบาท 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 มีผูถือสิทธิใน ESOP-W1 และผูถือสิทธิใน ESOP-W2 ไดใชสิทธิเปนจํานวนรวม 298,181 หนวยและ     
3 ลานหนวย ตามลําดับ ซึ่งบริษัทไดรับเงินคาหุนรับลวงหนาจํานวน 49.76 ลานบาท และไดจดทะเบียนเปนหุนสามัญกับกระทรวง
พาณิชยเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

 
14 เงินปนผล 

 
ในที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน           
ของงวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 จํานวน 0.43 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 376.31 ลานบาท โดยจายในวันที่       
20 เมษายน พ.ศ. 2550 
 
ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจาก 
ผลการดําเนินงานในงวดตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 จํานวน 0.50 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 438.25 ลานบาท 
โดยจายในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2550 
 
ในที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน
ของงวดตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 0.39 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 276.64 ลานบาท  
โดยจายในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 
 
ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจาก 
ผลการดําเนินงานของงวดตั้งแตเดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2549 จํานวน 0.35 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 269.55 ลานบาท  
โดยจายในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2549 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
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15 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 
การกระทบยอดกําไรสุทธิสําหรับงวดใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

    ตามที่ไดปรับใหม 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 

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

     
กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,103,394 578,233 1,557,050 300,896 
รายการปรับปรุง     
   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (หมายเหตุขอ 9 และ 10) 644,528 641,383 193,004 169,128 
   รับรูรายไดรับลวงหนา (21,728) (79,816) (8,250) (66,482) 
   หนี้สงสัยจะสูญ 23,262 5,630 - 379 
   คาเผื่อสินคารับคนื (กลับรายการ)  (7,513) (21,525) - - 
   (กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณและ     
        สิทธิการเชา (725,698) 592 - - 
   ขาดทุนจากการตัดจําหนายอาคารและอุปกรณ 59,172 - - - 
   สวนแบงกําไรในบริษัทรวม (หมายเหตุขอ 8) (26,769) (87,045) - - 
   รายไดเงินปนผล - - (1,371,756) (21,685) 
   ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 434 (107,441) (600) (114,003) 
   คาเผื่อหนี้สินจากการรับรูสวนไดเสียในบริษัทยอย 16,071 - 13,958 - 
   ขาดทุนในบริษัทยอยสวนทีเ่ปนของผูถือหุนสวนนอย (16,756) (1,293) - - 
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนีส้ินดําเนนิงาน     
   -  ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ (212,158) (296,122) 40,711 (104,650) 
   -  ลูกหนี้จากการสนับสนุนธุรกิจ 28,798 - 63,708 - 
   -  ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (18,060) (38) (154,817) (74,633) 
   -  สินคาคงเหลือ 6,225 (66,911) 75 (4,748) 
   -  ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ (17,200) (67,601) (18,784) (2,048) 
   -  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (26,920) (30,821) 50,617 (39,918) 
   -  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 13,459 (18,327) 5,402 (73,057) 
   -  เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย (36,171) 178,036 122,348 83,170 
   -  เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 13,745 - 157,229 7,003 
   -  คาใชจายคางจาย 2,565 25,457 1,072 7,700 
   -  เจาหนี้อื่น (43,591) 102,850 (35,804) 38,658 
   -  ภาษีเงินไดคางจาย 3,237 (14,571) (8,155) (53,117) 
   -  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 95,389 (11,114) 56,746 13,518 
   -  รายไดรับลวงหนาคาสนับสนุนธุรกิจ 11,888 45,667 11,888 45,667 
   -  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 19,716 7,355 5,111 361 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 889,319 782,578 680,753 112,139 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
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16 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
ในระหวางงวด กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคาที่สําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน รายการคาดังกลาวเปนไปตามเกณฑ  
ที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการ 
 
รายการคาที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน สามารถสรุปไดดังนี้ : 

 
ก) การขายสินคาและบริการ และอื่น ๆ 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
     

รายไดคาบริหารจัดการ     
บริษัทยอย - - 32,100 40,158 
บริษัทรวม 8,012 - 8,012 - 
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 1,200 1,200 1,200 1,200 

 9,212 1,200 41,312 41,358 
     

รายไดคาโฆษณา     
บริษัทยอย - - 52,020 30,840 
     

ดอกเบ้ียรับ     
บริษัทยอย - - 35,681 26,256 
บริษัทรวม 791 - 791 - 

 791 - 36,472 26,256 
     

รายไดคาเชาอุปกรณ     
บริษัทยอย - - 12,300 13,500 
     

รายไดคาเชาพื้นท่ีและบริการ     
บริษัทรวม 9,100 13,950 51 - 
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 3,207 - 430 - 

 12,307 13,950 481 - 
     

เงินปนผลรับ     
บริษัทยอย - - - 3,669 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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16 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ก) การขายสินคาและบริการ และอื่น ๆ (ตอ) 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2549 
     

รายไดคาบริหารจัดการ     
บริษัทยอย - - 112,416 120,474 
บริษัทรวม 13,611 - 13,611 - 
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 3,600 3,600 3,600 3,600 

 17,211 3,600 129,627 124,074 
     

รายไดคาโฆษณา     
บริษัทยอย - - 114,000 92,552 
     

ดอกเบ้ียรับ     
บริษัทยอย - - 107,552 70,591 
บริษัทรวม 1,342 - 1,342 - 

 1,342 - 108,894 70,591 
     

รายไดคาเชาอุปกรณ     
บริษัทยอย - - 39,300 40,500 
     

รายไดคาเชาพื้นท่ีและบริการ     
บริษัทรวม 36,018 33,022 51 - 
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 7,621 - 430 - 

 43,639 33,022 481 - 
     

เงินปนผลรับ     
บริษัทยอย - - 1,329,500 3,669 
บริษัทรวม - - 42,256 18,016 

 - - 1,371,756 21,685 
     

ขายอุปกรณและใหเชาท่ีดินและอาคาร     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 1,802,674 - - - 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
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16 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ข) การซือ้สินคาและบริการ และอื่น ๆ 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 

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

คาเชาพื้นท่ีและคาบริการ     
บริษัทยอย - - 6,180 13,921 

บริษัทรวม 32,238 2,151 21,613 1,125 

บริษัทที่เกี่ยวของกนั 15,005 14,996 12,863 12,857 

 47,243 17,147 40,656 27,903 
     

คาเชาอุปกรณ     
บริษัทยอย - - 9,000 9,000 
บริษัทรวม 953 1,009 - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกนั 5,400 5,400 5,400 5,400 

 6,353 6,409 14,400 14,400 
     

ดอกเบ้ียจาย     
บริษัทยอย - - 16,809 4,230 
     

คาบริการท่ีปรึกษา     
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 5,850 5,850 5,850 5,850 
     

คาบริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร     
บริษัทรวม - 4,979 - 3,926 
     
ซื้อสินทรัพยถาวร     
บริษัทยอย - - 7,253 - 
     
คาโฆษณาและสงเสริมการตลาด     
บริษัทยอย - - 40,000 - 
     



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
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16 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ข) การซือ้สินคาและบริการ และอื่น ๆ (ตอ) 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 

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

คาเชาพื้นท่ีและคาบริการ     
บริษัทยอย - - 35,717 41,962 
บริษัทรวม 44,649 6,631 28,591 3,391 

บริษัทที่เกี่ยวของกนั 44,856 43,443 38,469 37,312 

 89,505 50,074 102,777 82,665 
     

คาเชาอุปกรณ     
บริษัทยอย - - 27,000 27,000 
บริษัทรวม 2,434 2,682 - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 16,200 16,967 16,200 16,200 

 18,634 19,649 43,200 43,200 
     

ดอกเบ้ียจาย     
บริษัทยอย - - 29,147 9,077 
     

คาบริการท่ีปรึกษา     
บริษัทที่เกี่ยวของกนั 17,550 17,550 17,550 17,550 
     

คาบริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร     

บริษัทรวม 1,651 11,972 1,338 9,968 
     
ซื้อสินทรัพยถาวร     
บริษัทยอย - - 47,491 - 
     
คาโฆษณาและสงเสริมการตลาด     
บริษัทยอย - - 40,000 - 
     
เงินมัดจําคาเชา     
บริษัทรวม - 109,000 - 109,000 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
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16 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ค) ยอดคงเหลอืท่ีเกดิจากการซือ้ขายสินคาและบรกิาร และอื่น ๆ 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

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

ลูกหนี้การคา (รวมอยูใน “ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ”)     
บริษัทยอย - - 84,556 102,986 
บริษัทรวม 16,817 7,983 - - 

บริษัทที่เกี่ยวของกนั 400 - 62 - 

 17,217 7,983 84,618 102,986 
     

ลูกหนี้อื่น      
บริษัทยอย - - 468,908 328,282 
บริษัทรวม 22,505 4,456 15,318 1,127 

บริษัทที่เกี่ยวของกนั 11 - - - 

 22,516 4,456 484,226 329,409 
     

เงินปนผลคางรับ     

บริษัทยอย - - 176,840 - 

 
เจาหนี้การคา (รวมอยูใน “เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย”)     
บริษัทยอย - - 165,977 82,745 
บริษัทรวม - 10,372 - 2,752 

บริษัทที่เกี่ยวของกนั 7,056 - - - 

 7,056 10,372 165,977 85,497 
     

เจาหนี้อื่น     
บริษัทยอย - - 185,698 40,039 
บริษัทรวม 20,946 6,661 12,535 365 

บริษัทที่เกี่ยวของกนั 60 600 - 600 

 21,006 7,261 198,233 41,004 
     

เงินรับลวงหนาจากการใหเชาท่ีดิน     

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 34,648 - - - 
     

เงินมัดจํารับ     

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 120,003 - - - 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 
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16 รายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ง) เงินใหกูยืมแกกจิการที่เกี่ยวของกนั 
 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550   

บริษัทยอยและบริษัทรวม   
ยอดคงเหลือตนงวด 2,950 1,741,790 
เงินใหกูยืมในระหวางงวด 45,403 395,138 
รับคืนเงินใหกูยืมในระหวางงวด (15,296) (167,202) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 33,057 1,969,726 

 
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทรวมมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 7.13 ถึงรอยละ 8.00 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 

 
จ) เงินกูยมืจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  งบการเงิน 
  เฉพาะบริษัท 
  พันบาท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550   

บริษัทยอย   
ยอดคงเหลือตนงวด  220,346 
เงินกูยืมในระหวางงวด  859,433 
จายคืนเงินกูยืมในระหวางงวด  (257,074) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  822,705 

 
เงินกูยืมจากบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 7.13 ถึงรอยละ 8.00 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 

 
17 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 
ก) หนังสือค้าํประกันของธนาคาร  

 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันโดยการค้ําประกันจากธนาคารจํานวน 111 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม       
พ.ศ. 2549 : 102 ลานบาท) 
 

ข) การค้าํประกนั 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 บริษัทค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคารใหแกบริษัทยอย ไดแก บริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด                  
เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด และบริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด เปนจํานวนทั้งสิ้น 808.2 ลานบาท   
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 : 808.2 ลานบาท) 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 

 
17 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น (ตอ) 
 

ค) ภาระผกูพนัตามสญัญาเชาดาํเนนิงาน - กรณีกลุมบริษัทเปนผูเชา 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวกับบุคคลภายนอก เกี่ยวกับการเชาที่ดิน     
พื้นที่อาคารและสัญญาบริการ โดยมียอดรวมของจํานวนเงินคาเชาและคาบริการขั้นต่ําภายใตสัญญาที่ไมสามารถยกเลิกไดดังนี้ 

 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

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

ไมเกิน 1 ป 556 454 241 147 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 2,356 1,948 1,019 630 
เกินกวา 5 ป 6,611 5,445 1,999 1,000 

 9,523 7,847 3,259 1,777 

 
18 เหตุการณภายหลังในวันท่ีในงบการเงิน 

 
การซื้อและจําหนายเงินลงทุน 
 
จากการประชุมของคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหจําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในหุนสามัญ
ของบริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด จํานวน 799,993 หุนใหแกบริษัท ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ในราคาที่เสนอขายหุนละ 320 บาท
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 256 ลานบาท  โดยจะรับชําระคาหุนดังกลาวดวยเงินสดทั้งจํานวน หรือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทราฟฟกคอรนเนอร     
และ/หรือเงินสด ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุนดังกลาวขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งขึ้นอยูกับผลการตรวจสอบขอมูลบริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด      
นอกจากนี้ บริษัทจะลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ทราฟฟกคอรนเนอร โดยมีสัดสวนการถือหุนไมเกินรอยละ 50  อยางไรก็ตาม บริษัทจะตอง 
ไดรับอนุมัติการเขาลงทุนจากคณะกรรมการซึ่งพอใจในผลการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและพอใจในราคาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอร 
 
การลงทุนเพิ่มในบริษัทยอย 
 
จากการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และวันที่  
24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.5 ลานหุน เปน 10 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท รวมเปน 
ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100  ลานบาท  โดยเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน 8.5 ลานหุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนจาํนวนทัง้สิน้ 85 ลานบาท
ใหแกบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทในบริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท 
กรุป จํากัด เปลี่ยนแปลงจากเดิมรอยละ 79.99 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 96.99 

34 



 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จาํกัด (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะของบริษัท
(ยังไมไดตรวจสอบ) 
 

0 วันท่ี 30 กันยายน  พ.ศ. 255
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