
รายงานการสอบทานงบการเงนิระหวางกาลโดยผูสอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 งบกําไรขาดทนุรวมและงบกําไรขาดทนุเฉพาะบริษทั สาํหรับงวด  

สามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง 

สวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท  และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ 

พ.ศ. 2550 ที่แนบมาน้ี ของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินระหวางกาลเหลาน้ี สวนขาพเจาเปน

ผูรบัผดิชอบในการรายงานตองบการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงาน สอบทาน เ พ่ือให ได

ความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงิน ระหวางกาล แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัด  โดย    

สวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการใชวิธีวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน  จึงใหความเช่ือมั่นนอยกวาการตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังน้ันขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเช่ือไดวางบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาล ดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม พ .ศ. 2550 ของบริษัท  เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)  ตามลําดับ  ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

และไดเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ พ .ศ. 2551 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท  ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550  

ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาวและขาพเจา

มิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังวันที่ในรายงานน้ัน 

 

 

 

 

 

 

ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

 

กรุงเทพมหานคร 

14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 



   

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

หนวย : พันบาท

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 157,641 215,815 49,806 78,567

เงินลงทุนชั่วคราว - 302,905 - 302,905

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 6 1,048,820 1,094,321 253,276 200,571

ลูกหนี้จากการสนับสนุนธุรกิจ 62,756 71,250 59,920 63,064

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 17 11,808 5,930 829,308 794,351

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 143,573 133,652 24,638 25,199

ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ 190,810 173,996 60,352 36,636

เงินปนผลคางรับ 17 - - 36,630 125,840

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 115,873 158,013 48,311 52,817

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,731,281 2,155,882 1,362,241 1,679,950

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 6,083 6,981 - -

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และ

กิจการรวมคา - สุทธิ 15 1,530,753 1,168,550 3,310,758 3,039,388

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 17 50,587 25,385 1,548,231 1,857,913

เงินใหกูยืมแกพนักงาน 11,367 10,868 8,837 8,709

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 4,759,847 4,759,164 1,966,065 1,775,068

สิทธิการเชา - สุทธิ 7 645,313 665,889 185,000 191,255

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 8 207,165 391,846 - -

เงินมัดจํา 80,770 87,292 38,603 41,711

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 6,828 22,083 2,752 2,919

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 7,298,713 7,138,058 7,060,246 6,916,963

รวมสินทรัพย 9,029,994 9,293,940 8,422,487 8,596,913

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



   

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

หนวย : พันบาท

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม

จากสถาบันการเงิน 910,156 913,692 687,145 471,482

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 587,436 510,715 384,678 334,731

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 17 10,962 5,821 364,176 287,985

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  9 347,718 327,873 299,782 279,953

เจาหนี้อื่น 173,858 182,304 80,608 84,331

ภาษีเงินไดคางจาย 68,339 115,678 14,963 76,628

รายไดคาเชาและบริการรับลวงหนา

ที่ถึงกําหนดรับรูภายในหนึ่งป 21,887 22,470 3,227 4,023

คาใชจายคางจาย 122,804 158,407 35,722 58,527

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 212,394 249,695 88,734 64,883

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,455,554 2,486,655 1,959,035 1,662,543

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมจากบริษัทยอย 17 - - 393,539 808,705

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 9 720,275 678,419 718,940 673,519

รายไดคาเชาและบริการรับลวงหนา 294,604 308,451 - -

รายไดรับลวงหนาจากผูใหการสนับสนุนธุรกิจ - 13,333 - 13,333

เงินมัดจํา 179,441 180,475 18,786 21,541

สํารองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัทยอย - - 75,706 60,738

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 189 4,408 - 939

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,194,509 1,185,086 1,206,971 1,578,775

รวมหนี้สิน 3,650,063 3,671,741 3,166,006 3,241,318

หมายเหตุในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



   

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดลุ (ตอ)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

หนวย : พันบาท

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 10

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

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

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

กําไรสะสม

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

ยังไมไดจัดสรร 588,154 833,267 444,310 569,044

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 5,400,325 5,619,818 5,256,481 5,355,595

สวนของผูถือหุนสวนนอย 16 (20,394) 2,381 - -

รวมสวนของผูถือหุน 5,379,931 5,622,199 5,256,481 5,355,595

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 9,029,994 9,293,940 8,422,487 8,596,913

0 0 0 0

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



   

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

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

หนวย : พันบาท

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

รายได

รายไดจากการขายบัตรชมภาพยนตร 627,523 692,198 423,946 434,194

รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 142,211 125,950 90,270 76,882

รายไดจากการใหบริการโฆษณาและคาสนับสนุนธุรกิจ 216,197 246,100 49,739 66,643

รายไดจากการใหบริการโบวลลิ่งและคาราโอเกะ 153,162 143,313 2,890 22,301

รายไดจากการใหเชาและบริการ 84,246 78,463 27,272 30,899

รายไดจากการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 123,329 182,950 - -

รายไดเงินปนผล - - 16,698 -

รายไดอื่น 20,670 24,294 81,800 83,443

รวมรายได 1,367,338 1,493,268 692,615 714,362

คาใชจาย

ตนทุนการจัดแสดงภาพยนตร 566,436 608,328 381,461 378,019

ตนทุนการขายอาหารและเครื่องดื่ม 56,609 48,330 35,559 29,764

ตนทุนการใหบริการโฆษณา 7,456 10,821 - -

ตนทุนการใหบริการโบวลลิ่งและคาราโอเกะ 97,316 94,630 2,501 12,524

ตนทุนการเชาและบริการ 47,771 41,541 4,490 3,902

ตนทุนขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 120,404 139,489 - -

คาใชจายในการขายและบริหาร 281,122 309,035 144,443 178,322

รวมคาใชจาย 1,177,114 1,252,174 568,454 602,531

กําไรจากการดําเนินงาน 190,224 241,094 124,161 111,831

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 7,113                   12,475                 - -

กําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 197,337 253,569 124,161 111,831

ดอกเบี้ยจาย (26,150) (25,199) (29,018) (33,217)

ภาษีเงินได (50,213) (53,500) (18,623) (21,878)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 120,974 174,870 76,520 56,736

การปนสวนของกําไร(ขาดทุน)

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 122,397 168,748 76,520 56,736

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย (1,423) 6,122 - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 120,974 174,870 76,520 56,736

บาท บาท บาท บาท

กําไรตอหุน 5

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.14 0.19 0.09 0.06

กําไรตอหุนปรับลด 0.14 0.19 0.09 0.06

5

งบการเงินรวม

หมายเหตุในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท



   

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หนวย : พันบาท

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

รายได

รายไดจากการขายบัตรชมภาพยนตร 1,853,588 2,206,044 1,243,067 1,287,602

รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 397,123 423,456 251,492 240,068

รายไดจากการใหบริการโฆษณาและคาสนับสนุนธุรกิจ 657,167 764,018 138,871 167,263

รายไดจากการใหบริการโบวลลิ่งและคาราโอเกะ 422,124 366,898 8,977 66,650

รายไดจากการใหเชาและบริการ 245,876 301,849 84,451 83,039

รายไดจากการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 370,726 403,995 - -

รายไดจากการใหบริการศูนยออกกําลังกาย - 7,360 - -

กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 4 - 726,271 - -

รายไดเงินปนผล - - 394,692 1,371,756

รายไดอื่น 154,852 55,272 330,665 252,785

รวมรายได 4,101,456 5,255,163 2,452,215 3,469,163

คาใชจาย

ตนทุนการจัดแสดงภาพยนตร 1,666,514 1,884,387 1,110,881 1,131,099

ตนทุนการขายอาหารและเครื่องดื่ม 158,042 166,882 98,928 95,725

ตนทุนการใหบริการโฆษณา 28,616 35,228 - -

ตนทุนการใหบริการโบวลลิ่งและคาราโอเกะ 279,746 250,908 7,590 38,967

ตนทุนการเชาและบริการ 137,281 161,744 9,999 8,950

ตนทุนขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 340,683 352,112 - -

ตนทุนการใหบริการศูนยออกกําลังกาย - 4,348 - -

คาใชจายในการขายและบริหาร 885,901 1,021,738 485,363 461,430

รวมคาใชจาย 3,496,783 3,877,347 1,712,761 1,736,171

กําไรจากการดําเนินงาน 604,673 1,377,816 739,454 1,732,992

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 15 114,667 - 182,690 -

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 15 149,525 26,769 - -

กําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 868,865 1,404,585 922,144 1,732,992

ดอกเบี้ยจาย (70,703) (89,565) (92,076) (89,046)

ภาษีเงินได (217,493) (228,382) (126,326) (86,896)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 580,669 1,086,638 703,742 1,557,050

การปนสวนของกําไร(ขาดทุน)

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 583,363 1,103,394 703,742 1,557,050

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย (2,694) (16,756) - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 580,669 1,086,638 703,742 1,557,050

บาท บาท บาท บาท

กําไรตอหุน 5

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.66 1.26 0.80 1.81

กําไรตอหุนปรับลด 0.66 1.26 0.80 1.81
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หมายเหตุในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



       

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หนวย : พันบาท

ทุนที่ออกและ สวนเกิน เงินคาหุน สํารองตาม กําไรสะสม สวนของผูถือหุน

หมายเหตุ เรียกชําระแลว มูลคาหุน รับลวงหนา กฎหมาย ที่ยังไมไดจัดสรร สวนนอย รวม

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

การออกหุนสามัญ 10 1,964 23,656 - - - - 25,620

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด - - - - 583,363                  (2,694) 580,669

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

เงินปนผลจาย 12 - - - - (828,476)                 (400) (828,876)

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 881,897 3,839,674 - 90,600 588,154 (20,394) 5,379,931

ยอดยกมาตนงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 787,185 2,735,697 136,041 63,522 447,932 26,253 4,196,630

การออกหุนสามัญ 89,306 1,034,008 (86,285) - - - 1,037,029

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย  - - - 27,078 (27,078) - -

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด - - - - 1,103,394               (16,756) 1,086,638

เงินปนผลจาย 12 - - - - (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

หมายเหตุในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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งบการเงินรวม



          

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หนวย : พันบาท 

ทุนที่ออกและ สวนเกิน เงินคาหุน สํารองตาม กําไรสะสม

หมายเหตุ เรียกชําระแลว มูลคาหุน รับลวงหนา กฎหมาย ที่ยังไมไดจัดสรร รวม

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

การออกหุนสามัญ 10 1,964 23,656 - - - 25,620

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 703,742 703,742

เงินปนผลจาย 12 - - - - (828,476) (828,476)

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 881,897 3,839,674 -                           90,600 444,310 5,256,481

ยอดยกมาตนงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 787,185 2,735,697 136,041 63,522 (351,959) 3,370,486

การออกหุนสามัญ 89,306 1,034,008 (86,285) - - 1,037,029

จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย  - - - 27,078 (27,078) -

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - 1,557,050 1,557,050

เงินปนผลจาย 12 - - - - (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

หมายเหตุในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้
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งบการเงินเฉพาะบริษัท 



      

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หนวย : พันบาท

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 14 524,899 884,420 187,025 728,277

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว (340,000) (202,904) (340,000) (202,904)

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว 649,596 - 649,596 -

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 17 (41,000) (45,403) (114,996) (395,138)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 17 15,798 15,296 364,193 115,298

เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทรวม 15 (69,641) (840,200) (69,641) (840,200)

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 15 - 1,000 - 1,000

เงินสดจายเพื่อลงทุนในกิจการรวมคา 15 (25,730) - (25,730) -

เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (461,725) (743,213) (369,545) (470,073)

เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 140,945 1,813,649 145,165 49,299

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 81,092 42,256 92,902 1,093,754

เงินใหกูยืมแกพนักงาน (499) (1,427) (128) (642)

เงินสดจายเพื่อสิทธิการเชา (3,750) (43,840) - (7,985)

เงินสดจายคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร (35,597) (197,442) - -

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (90,511) (202,228) 331,816 (657,591)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 898 (1,285) - -

เงินสดรับจาก(จายคืน)เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 230,000 (457,175) 200,000 (504,000)

จายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (11,679) (8,787) (10,379) (7,392)

เงินสดรับจากเงินกูยืมจากบริษัทยอย 17 - - 44,000 859,433

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 9 300,000 420,000 300,000 420,000

จายคืนเงินกูยืมจากบริษัทยอย 17 - - (68,166) (155,912)

จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 9 (228,250) (1,076,750) (226,000) (1,007,000)

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 25,620 987,273 25,620 987,273

เงินคาหุนรับลวงหนา - 49,755 - 49,755

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 12 (828,340) (814,284) (828,340) (814,284)

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสวนนอย (400) (500) - -

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (512,151) (901,753) (563,265) (172,127)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (77,763) (219,561) (44,424) (101,441)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 169,648 404,698 67,085 241,038

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 91,885 185,137 22,661 139,597
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บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



      

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หนวย : พันบาท

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 157,641 234,593 49,806 139,597

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (65,756) (49,456) (27,145) -

91,885 185,137 22,661 139,597

รายการที่ไมใชเงินสด

รายการที่ไมใชเงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 มีดังนี้

การลงทุนในอาคารและอุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน 49,479 53,609 51,982 29,786

การลงทุนในลิขสิทธิ์ภาพยนตรโดยยังมิไดชําระเงิน 90,143 28,144 - -                          

การลงทุนในอาคารและอุปกรณโดยทําสัญญาเชาการเงิน 1,630 19,430 1,630 13,767

การลงทุนในบริษัทรวมโดยการแลกเปลี่ยนหุนสามัญ (หมายเหตุ 15) 255,998 - 255,998 -

การหักกลบเงินปนผลรับกับเงินกูยืมจากบริษัทยอย - - 391,000 101,162

การหักกลบเจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกันกับเงินใหกูยืมแกกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน - - 60,485 51,904

10

หมายเหตุในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2551 
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1 นโยบายการบญัชี 

 

1.1 เกณฑการจดัทาํงบการเงนิระหวางกาล 

 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวางกาลไดจดัทาํข้ึนตามหลักการบญัชีทีร่บัรองทัว่ไปใ นประเทศไทย 

ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจดัทาํและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก 

คือ งบดุล งบกําไรขาดทนุ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสว นของ ผูถือหุน  และงบกระแสเงินสด  ไดจัดทําให เปน รูปแบบที่สมบูรณ  

ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สวนหมายเหตุประกอบงบการเงินจัดทําเปนแบบยอใหสอดคลอง

กับมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล และไดเพ่ิมหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาอังกฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินระหวางกาลฉบบัภาษาไทย  

ที่จัดทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเน้ือความขัดแยงกันหรือมกีารตีความระหวางสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงิน ระหวางกาลฉบบั

ภาษาไทยเปนหลัก 

 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนโยบายการบัญชีที่ใชเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับ  

ปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550  

 

มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับใหม และมาตรฐานการบัญชีไทยที่มีการแกไขโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังตอไปน้ีมีผลบังคับใชกับงบการเงิน

ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551  

 

มาตรฐานการบญัชีไทยทีม่กีารแกไข 

มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 25 เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 29 เร่ือง สัญญาเชา 

มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 31 เร่ือง สินคาคงเหลือ 

มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 33 เร่ือง ตนทุนการกูยืม 

มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 35 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 39 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาดทางบัญชี 

มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 43 เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 49 เร่ือง สัญญากอสราง 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม 

มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 51 เร่ือง สินทรัพยไมมีตัวตน 
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1 นโยบายการบญัชี (ตอ) 

 

1.1 เกณฑการจดัทาํงบการเงนิระหวางกาล (ตอ) 

 

มาตรฐานที่ประกาศใชไมมีผลอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท เวนแตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 และฉบับที่ 43 

 

งบการเงินระหวางกาลฉบับน้ีไดเปล่ียนแปลงการนําเสนองบการเงินในสวนของผูถือหุนสวนนอย และการแสดงรายการใน  

งบกระแสเงินสด และเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ  2 เก่ียวกับประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ  

ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจของฝายบริหาร และการจัดการความเสี่ยงในสวนของทุนซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย  

ฉบับที่ 35 เร่ือง การนําเสนองบการเงิน 

 

มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 43 (ปรับปรุง พ.ศ. 2550) กําหนดใหสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชงานไมจํากัดตองถูกทดสอบ  

การดอยคาเปนประจําทุกป และไมใชวิธีการตัดจําหนาย การเปล่ียนแปลงในนโยบายการบัญชีดังกลาวใหใชวิธีการเปล่ียนทันที  

เปนตนไป โดยไมปรับยอนหลังกับงบการเงินปกอน 

 

รายจายที่เกิดข้ึนเปนคร้ังคราวในระหวางงวดปบญัชีจะรับรูเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี โดยใชเกณฑเดียวกับการรับรู

รายจายเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 

 

คาใชจายภาษีเงินไดรับรูดวยประมาณการที่ดีที่สุดโดยคาดการณจากอัตราภาษีเงินไดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของรอบปบัญชี 

 

งบการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินของรอบปบญัชี พ.ศ. 2550 

 

ตัวเลขที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงเพ่ือใหเปรียบเทียบไดกับการแสดงรายการที่เปล่ียนแปลงไปในงวดปจจุบัน 

 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทไดรับการอนุมัติใหออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

เมื่อวันที่ 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 

 

2 ขอมูลเพ่ิมเติม 

 

2.1 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 

 

ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินและทบทวนอยางตอเน่ืองในเร่ืองของ การประมาณการ ขอสมมติฐาน  และการใชดุลยพินิจ โดย  

การประเมินอยูบนพ้ืนฐานของประสบการณในอดีต และปจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณเหตุการณในอนาคตที่ผูบริหารเช่ือวา

กระทาํอยางมเีหตุผลภายใตสถานการณในขณะน้ัน 

 

1 การดอยคาของลูกหน้ีการคา 

 

กลุมบริษัทไดกําหนดคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือใหสะทอนถึงการดอยคาลงของลูกหน้ีการคาซึ่งเก่ียวพันกับประมาณการ  

ผลขาดทุนอันเปนผลมาจากการที่ลูกคาไมมีความสามารถในการชําระหน้ี คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญน้ันเปนผลมาจากการที่  

กลุมบริษัทไดประเมินกระแสเงินสดไหลเขาในอนาคต ซึ่งการประเมินน้ันอยูบนพ้ืนฐานเก่ียวกับประสบการณในอดีตของ  

การติดตามทวงถาม ความมชีือ่เสยีง และการผดิชําระหน้ี และการพิจารณาแนวโนมของตลาด 
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2 ขอมูลเพ่ิมเติม (ตอ) 

 

2.1 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ (ตอ) 

 

2 การดอยคาของคาความนิยม 

 

ในแตละป กลุมบริษัทจะทดสอบ คาความนิยมวาจะมผีลกระทบจาก การดอยคา หรือไม  จํานวนเงินที่คาดวาจะ ได รับคืนจาก  

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดจะพิจารณาจากการคํานวณมูลคาที่ใชงาน ซึ่งเกิดจากการประมาณการของผูบริหาร 

 

3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน 

 

ฝายบริหารเปนผูประมาณการอายุการใชงาน และมลูคาซาก  สําหรับอาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนของ กลุมบริษัท  

โดยฝายบริหารจะทบทวนคาเสื่อมราคาเมื่อ อายุการใชงาน มคีวามแตกตาง ไปจากประมาณการ เดิม  หรือตัดจําหนายสินทรัพย  

ที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือเลิกใช 

 

2.2 การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน  

 

วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทน้ันเพ่ือดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน่ืองของ  

กลุมบริษัทเพ่ือสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพ่ือดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม

เพ่ือลดตนทุนทางการเงินของทุน 

 

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมบริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแกผูถือหุน  

การออกหุนใหมหรือการขายทรัพยสินเพ่ือลดภาระหน้ี 
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3 ขอมูลจาํแนกตามสวนงาน  

 

ขอมลูทางการเงินจาํแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปน้ี  

 

                                                                                                             งบการเงนิรวม                                                                              หนวย : ลานบาท 

    ธุรกิจจาํหนาย    

 ธุรกิจ 

โรงภาพยนตร 

ธุรกิจโบวลลิ่ง 

และคาราโอเกะ 

ธุรกิจ 

ใหเชาและบริการ 

วีซีดี ดีวีดี และ 

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

ธุรกิจ 

ศูนยออกกําลังกาย 

รายการบญัชี 

ระหวางกัน 

 

รวม 
        

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2551         

รายได 989 159 104 125 - (10) 1,367 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 194 8 50 (14) (2) - 236 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได        (46) 

กําไรจากการดําเนินงาน        190 

        

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2550         

รายได 1,054 157 107 184 - (9) 1,493 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 219 16 56 30 (3) - 318 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (77) 

กําไรจากการดําเนินงาน        241 
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3 ขอมูลจาํแนกตามสวนงาน  (ตอ) 

 

                                                                                                        งบการเงนิรวม                                                                              หนวย  : ลานบาท 

    ธุรกิจจาํหนาย    

 

ธุรกิจ 

โรงภาพยนตร 

ธุรกิจโบวลลิ่ง 

และคาราโอเกะ 

ธุรกิจ 

ใหเชาและบริการ 

วีซีดี ดีวีดี และ 

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

ธุรกิจ 

ศูนยออกกําลังกาย 

รายการบญัชี 

ระหวางกัน 

 

รวม 
        

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2551         

รายได 2,897 440 320 377 - (31) 4,003 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 512 12 159                         (23)  (6) - 654 

กําไรจากการยกเลิกสญัญาเชา       98 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (147) 

กําไรจากการดําเนินงาน        605 
        

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 

 

การดําเนินงานที่ยกเลิก 

 

ต้ังแตไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2550 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดหยุดใหบริการศูนยออกกําลังกาย กลุมบริษัทจึงไมมีรายไดจากสวนงานธุรกิจศูนยออกกําลังกายในป พ.ศ. 2551  
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4 รายการที่มีสาระสําคัญที่เกิดขึ้นอยางไมสมํ่าเสมอซึ่งรวมอยูในกําไรจากการดําเนินงาน 

 

รายการที่ไมไดเกิดข้ึนเปนประจําซึ่งรวมอยูในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานสําหรับงวดระหวางกาลมีดังน้ี 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน  30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  - 725,698 - - 

กําไรจากการยกเลิกสญัญาเชา (หมายเหตุ 7) 98,441 - 98,441 - 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 15) 107,976 - 175,999 - 

ขาดทนุจากการตัดจาํหนายสนิทรัพย  - 59,172 - - 

หน้ีสงสัยจะสูญ - 23,262 - - 

 

5 กําไรตอหุน  

 

กําไรตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ คํานวณโดยการหารกําไรสทุธิ สวน ที่เปนของ บริษัทใหญ ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

ที่ชําระแลวตามจํานวนหุนที่ออกจําหนายอยูในระหวางงวด 

 

ในการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด กําไรสุทธิปรับปรุงสําหรับการคํานวณจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักไดใชขอสมมติวามีการ  

แปลงหุนสามัญปรับลดเต็มที่ ซึ่งไดแกใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดในหมายเหตุขอ 11 

 

 หนวย : พันหุน 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 

 30 กนัยายน  30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ใชในการคํานวณ :       

   - กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน   881,897 876,491 880,988 862,042 

   - กําไรตอหุนปรับลด 881,897 876,978 880,988 862,529 

 

 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2551 
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6 ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ  

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

รายไดที่ยังไมถึงกําหนดเรียกเก็บ - คาโฆษณา 15,311 19,601 - - 

ต๋ัวเงินรับ 12,882 10,816 40 56 

ลูกหน้ีการคา      

   - คาโฆษณา 799,629 669,196 224,935 166,423 

   - จากการขายวีซีดี ดีวีดีและลิขสิทธิ์ภาพยนตร 181,074 366,472 - - 

   - อื่น ๆ 59,023 47,350 28,301 34,092 

รวม 1,067,919 1,113,435 253,276 200,571 

หัก (19,099)   คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (19,114) - - 

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ - สุทธิ 1,048,820 1,094,321 253,276 200,571 

 

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับขางตนสามารถวเิคราะหไดดงัน้ี 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

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

รายไดที่ยังไมถึงกําหนดเรียกเก็บ - คาโฆษณา 15,311 19,601 - - 

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ     

  - ยังไมถงึกําหนดชําระ 239,425 648,477 36,108 117,965 

  - คางชําระไมเกิน 3 เดือน 598,462 242,391 47,889 60,718 

  - 3 - 6 เดือน 114,719 58,203 40,624 16,597 

  - เกินกวา 6 เดือน 100,002 144,763 128,655 5,291 

รวม 1,067,919 1,113,435 253,276 200,571 

หัก (19,099)   คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (19,114) - - 

ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ - สุทธิ 1,048,820 1,094,321 253,276 200,571 

 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2551 
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7 รายจายฝายทุนและภาระผูกพัน  

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ที่ดิน อาคาร  ที่ดิน อาคาร  

 และอุปกรณ สิทธิการเชา และอุปกรณ สิทธิการเชา 
     

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2551     

มูลคาตามบญัชีตนงวด - สุทธิ  4,759,164 665,889 1,775,068 191,255 

ซื้อสินทรัพย 512,834 3,750 423,157 - 

การขายเงินลงทุนในบริษัทยอย (6,734) - - - 

จําหนายสินทรัพย  - สุทธิ (46,626) - (57,219) - 

คาเสื่อมราคา/คาตัดจาํหนาย  (458,791) (24,326) (174,941) (6,255) 

มูลคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ  4,759,847 645,313 1,966,065 185,000 

 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2551 บริษัทตกลงยกเลิกการเชาพ้ืนที่โรงภาพยนตรและโบวล่ิงที่อาคารเซ็นทรัลเวิลด และคืนพ้ืนที่ใหแกผูเชา  

ผูใหเชาตกลงจายเงินชดเชยการยกเลิกการเชาใหกับบริษัทเปนจํานวนเงิน 139 ลานบาท บริษัทตัดจําหนายอาคารและอุปกรณที่เก่ียวของ  

ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีสุทธิจํานวน 40.6 ลานบาท และรับรูกําไรจากการยกเลิกสัญญาเชาพ้ืนที่ดังกลาวจํานวน 98.4 ลานบาท 

 

8 สินทรัพยไมมีตัวตน  

 

 งบการเงินรวม (พันบาท) 

 ลิขสิทธิ์   

 ภาพยนตร คาความนิยม  รวม 
    

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2551    

มูลคาตามบญัชีตนงวด - สุทธิ  310,071 81,775 391,846 

ซื้อสินทรัพย 125,740 - 125,740 

การขายเงินลงทุนในบริษัทยอย (144,149) - (144,149) 

คาตัดจาํหนาย /คาเผื่อการดอยคา  (166,272) - (166,272) 

มูลคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ  125,390 81,775 207,165 

 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2551 
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9 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

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

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป      

   -  หน้ีสนิตามสญัญาเชาการเงิน  8,280 13,435 6,782 11,953 

   -  เงินกูยมืจากธนาคาร 339,438 314,438 293,000 268,000 

รวมเงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 347,718 327,873 299,782 279,953 

     

สวนที่ไมหมุนเวียน     

   -  หน้ีสนิตามสญัญาเชาการเงิน  1,525 6,419 940 4,519 

   -  เงินกูยมืจากธนาคาร 718,750 672,000 718,000 669,000 

รวมเงินกูยืมไมหมุนเวียน 720,275 678,419 718,940 673,519 

     

รวมเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,067,993 1,006,292 1,018,722 953,472 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร (ไมรวมหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน) สามารถวเิคราะหไดดังน้ี 

 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงนิรวม เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2551   

ยอดคงเหลือตนงวด 986,438 937,000 

กูยืมในระหวางป 300,000 300,000 

จายคืนเงินกูยืมในระหวางงวด (228,250) (226,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,058,188 1,011,000 

 

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารเปนเงินกูยืมในสกุลเงินบาทมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.38 ถึงรอยละ 7.50 ตอป เงินกูยืมดังกลาวใชที่ดิน อาคารและ

สิทธิการเชาเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินคํ้าประกันโดยสิทธิในสินทรัพยภายใตสัญญาเชา ซึ่งจะโอนกลับไปยังผูใหเชา

ทันทีที่ผิดนัดชําระหน้ี 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2551 
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10 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน  

  ทุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 

 จํานวนหุน จาํนวน  สวนเกิน 

 จดทะเบียน หุนสามัญ หุนสามัญ มูลคาหุน 

 พันหุน พันหุน พันบาท พันบาท 
     

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ .ศ. 2551     

ณ วนัตนงวด  906,000 879,933 879,933 3,816,018 

การออกหุน  - 1,964 1,964 23,656 

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

 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 906 ลานหุน (31 ธนัวาคม พ.ศ. 25 50 : 906 ลานหุน) ซึ่งมีมูล คาที่ตราไว  

หุนละ 1 บาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 : 1 บาทตอหุน) 

 

หุนที่ออกใหมในระหวางงวดเปนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่กลาวถึงในหมายเหตุขอ 11 

 

11 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 

บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (ESOP) โดยเปนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จดทะเบียนและไมสามารถโอนใหบุคคลอื่นได ไมมีราคาเสนอขายและมีอายุไมเกิน 4 ป และ 5 ป นับต้ังแตวันที่ออก   

 

อตัราการใชสิทธิซื้อหุนสามัญและราคาการใชสิทธิ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

  จํานวนที่ออก ราคาการใชสทิธิ กําหนดเวลาการใชสิทธ ิ

 วันที่ออก ลานหนวย บาท/หนวย เริ่ม สิ้นสุด 
      

ESOP-W1 14 มิถุนายน พ.ศ. 2546  19.5 11.649 30 กันยายน พ.ศ. 2546 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

ESOP-W2 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  3.5 14.732 30 กันยายน พ.ศ. 2547 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

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

 

ราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิมีผลต้ังแตวันที่ 2 มถินุายน พ.ศ.2551 เปนตนไป มีดังน้ี 

 

 อัตราการใชสิทธิ 

(หนวย/หุน)  

ราคาการใชสทิธ ิ 

(บาท/หนวย)  
   

ESOP-W1 1.130 11.649 

ESOP-W2 1.037 14.732 

ESOP-W3 1.020 16.447 

 

ในระหวางงวด มีผูถือสิทธิใน ESOP-W1 และ ESOP-W3 ไดใชสิทธิเปนจํานวนรวม 1,296,703 หนวย และ 510,080 หนวยตามลําดับ  



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2551 
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12 เงนิปนผล 

 

ในที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2551 ผูถือหุนไดมีมติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของ

งวดเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 จาํนวน 0.55 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 484.54 ลานบาท (พ.ศ. 2550 : จาํนวน 

0.43 บาทตอหุน รวม 376.31 ลานบาท) โดยจายใหกับผูถือหุนในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551  

 

ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 13 สงิหาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจาก  

การดําเนินงานของงวดเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2551 จาํนวน 0.39 บาทตอหุนรวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 343.94 ลานบาท (พ.ศ. 2550 : 

จาํนวน 0.50 บาทตอหุน รวม 438.24 ลานบาท) โดยจายใหกับผูถือหุนในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2551 

 

13 ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

ก) หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร  

 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 หนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารเพ่ือคํ้าประกันกลุมบริษัทในการดําเนินงานปกติจํานวน  145.85 

ลานบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 : 151.0 ลานบาท) 

 

ข) การคํ้าประกัน 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทคํ้าประกันเงินกูยืมจากธนาคารใหแกบริษัทยอยและบริษัทที่เก่ียวของกัน ไดแก บริษัท แปซิฟค 

มารเก็ตต้ิง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด  บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด และบริษัท รัชโยธิน 

อเวนิว จํากัด เปนจํานวนทั้งสิ้น 1,260.2 ลานบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 : 1,140.2 ลานบาท) 

 

ค) ภาระผกูพันตามสญัญาเชาดาํเนินงาน - กรณีกลุมบริษัทเปนผูเชา 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวกับบุคคลภายนอก เก่ียวกับการเชาที่ดิน  

พ้ืนที่อาคารและสัญญาบริการ โดยมียอดรวมของจํานวนเงินคาเชาและคาบริการข้ันตํ่าภายใตสัญญาที่ไมสามารถยกเลิกไดดังน้ี 

 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

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

ไมเกิน 1 ป 538 547 221 243 

เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 2,191 2,316 877 1,011 

เกินกวา 5 ป 5,989 6,330 1,845 1,945 

 8,718 9,193 2,943 3,199 

 

นอกจากจํานวนเงินคาเชาและคาบริการข้ันตํ่าขางตน กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาพ้ืนที่อาคารและสัญญาบริการ ซึ่งคิดตาม

เกณฑ การแบงรายไดใหกับผูเชา  

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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14 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน  
 

การกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน  30 กนัยายน 30 กนัยายน  30 กนัยายน 

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

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได  798,162 1,315,020 830,068 1,643,946 

รายการปรับปรุง      

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 649,389 644,528 181,196 193,004 

   ดอกเบี้ยจาย 70,703 89,565 92,076 89,046 

   หน้ีสงสัยจะสูญ 219 23,262 - - 

   คาเผื่อสินคารับคืน (กลับรายการ)   (4,762) (7,513) - - 

   ขาดทนุ(กําไร)จากการจาํหนายอาคารและอปุกรณและสทิธกิารเชา 339 (725,698) (293) - 

   กําไรจากการยกเลิกสญัญาเชา (หมายเหตุ 7) (98,441) - (98,441) - 

   ขาดทนุจากการตัดจาํหนายอาคารและอปุกรณ 884 59,172 - - 

   รับรูกําไรจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวม      

       (หมายเหตุ 15) (10,424) - - - 

   สวนแบงกําไรในบริษัทรวม (หมายเหตุ 15) (149,525) (26,769) - - 

   รายไดเงินปนผลรับ - - (394,692) (1,371,756) 

   (กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย      

       และบริษทัรวม  (107,976) 434 (175,999) (600) 

   กําไรจากการจาํหนายเงินลงทนุช่ัวคราว (6,691) - (6,691) - 

   คาเผื่อหน้ีสินจากการรับรูสวนไดเสียในบริษัทยอย  - 16,071 14,968 13,958 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน     

   -  ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ (172,923) (212,158) (52,705) 40,711 

   -  ลูกหน้ีจากการสนับสนุนธุรกิจ 8,494 28,798 3,144 63,708 

   -  ลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน  (5,402) (18,060) (26,110) (154,817) 

   -  สนิคาคงเหลือ  (9,921) 6,225 561 75 

   -  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  471 (44,120) (17,271) 31,833 

   -  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  7,687 13,459 3,275 5,402 

   -  เจาหน้ีการคาและต๋ัวเงินจาย  8,267 (36,171) 49,947 122,348 

   -  เจาหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน (39,777) 13,745 106,028 193,548 

   -  คาใชจายคางจาย และหน้ีสินหมุนเวียนอื่น  (62,997) 45,154 (69,295) 26,284 

   -  หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น  (14,065) 14,817 (3,694) 731 

 861,711 1,199,761 436,072 897,421 

การจายดอกเบี้ย (71,980) (90,196) (61,056) (74,093) 

การจายภาษเีงินได (264,832) (225,145) (187,991) (95,051) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 524,899 884,420 187,025 728,277 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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15 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

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

เงินลงทนุในบริษัทยอย  - - 1,672,680 1,752,679 

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

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

เงินลงทนุในบริษัทรวม 1,505,023 1,168,550 1,630,448 1,304,809 

เงินลงทุนในกิจการรวมคา 25,730 - 25,730 - 

รวมเงินลงทนุในบริษัทยอย  บริษัทรวมและ     

   กิจการรวมคา - สุทธิ 1,530,753 1,168,550 3,310,758 3,039,388 

 

ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย  

 

 งบการเงิน 

 เฉพาะบริษัท 

 พันบาท 
  

เงินลงทุนในบริษัทยอย  

ราคาสุทธิตามบญัชีตนงวด   1,734,579 

จาํหนายเงินลงทนุ (79,999) 

ราคาสุทธิตามบญัชีปลายงวด 1,654,580 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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15 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ข) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

เงินลงทุนในบริษัทรวม   
   

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550   

มูลคาของเงินลงทุน  1,524,734 1,304,809 

หัก (356,184)   กําไรที่ยังไมรับรูจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวมฯ  - 

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

   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2551   

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

ซื้อเงินลงทุนเพ่ิม   

   - บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 270,333 270,333 

   - บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน)  55,306 55,306 

รับรูกําไรจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวมฯ 10,424 - 

เงินปนผลรับ (81,092) - 

สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 149,525 - 

 1,573,046 1,630,448 

หัก (68,023)   กําไรในรายการระหวางกันที่เกิดจากการจําหนายเงินลงทุนใหกับบริษัทรวม - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด-สุทธิ 1,505,023 1,630,448 

   

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2551   

มูลคาของเงินลงทุน  1,850,784 1,630,448 

หัก (345,761)   กําไรที่ยังไมรับรูจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวมฯ  - 

ราคาตามบญัชี -สุทธ ิ 1,505,023 1,630,448 

 

กลุมบริษัทมีกําไรในรายการระหวางกันที่เกิดจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยซึ่งจะรับรูในงบกําไรขาดทุนรวม

ดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชาอาคารที่จําหนายไป  

 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมรวมคาความนิยมสุทธิที่มีมูลคาตามบัญชีจํานวน 389.70 ลานบาท 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 : 120.13 ลานบาท)  

 



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

 

ข) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวม (ตอ) 

 

บริษัท ทราฟฟก คอรนเนอร โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 

 

เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2551 บริษัทไดขายเงินลงทุนทั้งหมดในหุนสามัญของบริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด  (“MP”) ซึ่งเปนบริษัท ยอย

จาํนวน 799,993 หุนใหบริษัท ทราฟฟก คอรนเนอร โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) (“TRAF”) ในราคาหุนละ 320 บาท  เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 

256 ลานบาท บริษัทมีกําไรจากการขายเงินลงทุนในหุนสามัญของ  MP จาํนวน 176 ลานบาท นอกจากน้ี บริษัท ไดตกลงซื้อ หุนสามัญ  

ที่ออกใหม ของ  TRAF จาํนวน 146,920,114 หุนในราคาหุนละ 1.84 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 270.3 ลานบาท ซึง่ชําระโดยการ

แลกเปล่ียนกับหุนสามัญของ MP ที่มูลคายุติธรรม จํานวน 256 ลานบาท และชําระเปนเงินสดเพ่ิมจํานวน 14 ลานบาท ภายหลังจากการทาํ

รายการดังกลาวบริษทัมีสัดสวนการถือหุนใน TRAF รอยละ 40.81 โดยมีคาความนิยมที่เกิดข้ึนจากการซื้อเงินลงทุนจํานวน 269.57 ลานบาท 

กําไรจากการจาํหนายเงินลงทนุใน MP จาํนวน 108 ลานบาท รับรูในงบกําไรขาดทุนรวมเพียงเทากับสัดสวนของหุนของ TRAF ที่ถือ

โดยบคุคลภายนอก 

 

รายละเอียดของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาและคาความนิยมที่เกิดข้ึน มีดังตอไปน้ี 

 

 หนวย: พันบาท 
  

สิ่งตอบแทนที่ใชในการซื้อ   

-  เงินสดจาย 14,335 

-  มูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัท เอ็มพิคเจอรส จํากัด 255,998 

รวมสิ่งตอบแทนที่ใชในการซื้อทั้งสิ้น 270,333 

หัก (768)   มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับ 

คาความนิยม 269,565 

 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551 บริษัท ทราฟฟก คอรนเนอร โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) ไดเปล่ียนช่ือเปน บริษัท เอ็ม พิคเจอรส  

เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) 

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 บริษัทไดลงทุนเพ่ิมในหุนเพ่ิมทุนของบริษัทรวมคือ บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด 

(มหาชน) จาํนวน 36.75 ลานหุน ในราคาหุนละ 1.50 บาท เพ่ือรักษาสัดสวนการลงทุนเดิมที่รอยละ 36.75 เปนจาํนวนเงิน ลงทุนทั้ง สิ้น 

55.125 ลานบาท นอกจากน้ีบริษัทยังไดซื้อหุนเพ่ิมอีกจํานวน 120,679 หุน ในราคาหุนละ 1.50 บาท เปนจาํนวนเงิน 181,019 บาท ทาํให

สัดสวนในการลงทุนเพ่ิมจากเดิมรอยละ 36.75 เปนรอยละ 36.79 



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

 

ค) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในกิจการรวมคา 

 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

เงินลงทุนในกิจการรวมคา   
   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2551   

ราคาตามบญัชีตนงวด  - - 

เงินลงทุนในกิจการรวมคา   

   - บริษัท พีวีอาร บลูโอ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด  25,730 25,730 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 25,730 25,730 

 

บริษัท พีวีอาร บลูโอ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 

 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติใหบริษัท ลงทุนรวมกับบริษัท พีวีอาร จํากัด  ซึ่งเปนบริษัทที่  

จัดต้ังและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศอินเดีย โดยเปนการจัดต้ังในรูปของกิจการรวมคาซึง่จดทะเบยีนในนาม บริษัท พีวีอาร 

บลูโอ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ในประเทศอินเดีย เพ่ือประกอบธุรกิจใหบริการโบวลล่ิง คาราโอเกะ และไอซสเกต โดย มีทุนเรือนหุน

จาํนวน 90 ลานรูป โครงสรางการลงทุน คือ บริษัท พีวีอาร จํากัด ลงทุนรอยละ 51 และบริษัทลงทุนรอยละ 49 ของ ทุนจดทะเบียนใน 

กิจการรวมคา หรือคิดเปนเงินลงทุนประมาณ 38.6 ลานบาท จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551  บริษัทไดชําระเงินคาหุนจํานวน 25.73 ลานบาท 

ในสัดสวนของบริษัท  กิจการรวมคาอยูระหวางการติดต้ังอุปกรณและคาดวาจะเร่ิมดําเนินธุรกิจในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 

 

 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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15 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ง) รายละเอียดของ เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา มีดังน้ี 

 

  ลักษณะ สัดสวนความ 

 ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ เปนเจาของ 
    

บริษัทยอย    

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรต้ี จํากัด ใหเชาพ้ืนที่ในอาคาร ถือหุนโดยตรง 99.99 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด ใหบริการดานสาธารณปูโภค ถือหุนโดยตรง  99.99 

บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด ใหบริการจดัแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง  99.99 

บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด ใหบริการดานสาธารณปูโภค ถือหุนโดยตรง  99.99 

บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด ใหบริการจดัแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง  99.99 

บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด ใหเชาพ้ืนที่ในอาคาร ถือหุนโดยตรง  99.99 

บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด ใหบริการโบวลล่ิงและคาราโอเกะ ถือหุนโดยตรง  99.99 

    และการบนัเทงิ   

บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด ใหบริการโฆษณาและบริการ ถือหุนโดยตรง  99.93 

    ใหคําปรึกษาธุรกิจ   

บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด  ใหบริการจดัแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง  99.94 

บริษัท อุดร ไฟวสตาร  ซีนีเพล็กซ  จํากัด ใหบริการจดัแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง  90.00 

บริษัทสยามซีนีเพล็กซ จํากัด ใหบริการจดัแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง  99.99 

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  

   (“EGV”) 

 

ใหบริการจดัแสดงภาพยนตร 

 

ถือหุนโดยตรง  

 

99.97 

บริษัท แปซิฟค มารเก็ตต้ิง แอนด จําหนายแผน วีซีดี ดีวีดี ถือหุนโดยตรง  96.99 

   เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด  (“PMEG”)    และลิขสทิธิภ์าพยนตร   

    

บริษัทยอยภายใต EGV    

บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดนท วิลเลจ ใหบริการจดัแสดงภาพยนตรและ ถือหุนทางออม 99.96 

   เอ็กซิบิช่ัน จํากัด     การโฆษณา   

บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิช่ัน จํากัด ใหบริการจดัแสดงภาพยนตรและ ถือหุนทางออม  99.96 

    การโฆษณารวมทั้งใหบริการเชาพ้ืนที่   

บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด ใหบริการจดัแสดงภาพยนตรและการโฆษณา ถือหุนทางออม  89.97 

บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด ศูนยออกกําลังกาย ถือหุนทางออม  59.98 

    

บริษัทยอยภายใต PMEG    

บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด จําหนายเทป ซีดี วีดีโอเทป วีซีดี ดีวีดี ถือหุนทางออม  96.41 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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15 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ง) รายละเอียดของ เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา มีดังน้ี (ตอ) 

  ลักษณะ สัดสวนความ 

 ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ เปนเจาของ 

บริษัทรวม    

บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ ศูนยออกกําลังกายและ ถือหุนโดยตรง  36.79 

   จาํกัด (มหาชน)     บริการอื่นที่เก่ียวของ   
    

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท  ใหเชาพ้ืนที่ในอาคารและใหบริการ  ถือหุนโดยตรง  21.07 

   จาํกัด (มหาชน) (“SF”)    ดานสาธารณปูโภค    
    

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ใหเชาพ้ืนที่ในอาคารและใหบริการ  

   ดานสาธารณปูโภค  

ถือหุนโดยตรง 50.00 

  ถือหุนทางออม 10.57 

  ผาน SF  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ  

   ไลฟสไตล   

ใหเชาพ้ืนที่และใหบริการ  

   ดานสาธารณปูโภค 

ถือหุนโดยตรง 33.00 

    

บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด เปนตัวแทนจัดจําหนายต๋ัว 

   บตัรเขาชมการแสดง 

ถือหุนโดยตรง 40.00 

    

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด     

    (มหาชน)  

สื่อสิ่งพิมพและโฆษณาและจัดจําหนาย 

   ลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

ถือหุนโดยตรง  40.81 

    

บริษัทรวมภายใต PMEG    

บริษัท มีเดีย โลจิสติก จํากัด  ใหบริการขนสง  ถือหุนทางออม  47.51 

    

กจิการรวมคา    

บริษัท พีวีอาร บลูโอ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด  ใหบริการโบวลล่ิงและคาราโอเกะและ 

   การบนัเทงิ 

ถือหุนโดยตรง 49.00 

 

บริษัทยอยและบริษัทรวมเปนบริษัทที่จัดต้ังข้ึนในประเทศไทย ยกเวนกิจการรวมคาซึ่งจัดต้ังข้ึนในประเทศอินเดีย  เงินลงทนุทัง้หมด

เปนการลงทุนในหุนสามัญและหนวยลงทุนในกรณีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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16 สวนของผูถือหุนสวนนอย 

 

ณ วันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2551 ขาดทนุของผูถือหุนสวนนอย ที่รับรูเกินเงินลงทุนแสดงถึง ผลขาดทุนสะสมของบริษัทยอยแหงหน่ึง   ผลขาดทนุ

ดังกลาวเกินกวาเงินลงทนุของผูถือหุนสวนนอยและไดถูกปนสวนไปในจํานวนที่ผูถือหุนสวนนอยมีภาระคํ้าประกันใหกับบริษัทยอยดังกลาว 

 

17 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

ในระหวางงวด กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคา ที่สําคัญ กับบริษัทยอย บริษัทรวม  กิจการรวมคาและบริษัทที่เก่ียวของกัน  รายการคาดังกลาว

เปนไปตามเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการ 

 

รายการคาที่สําคัญกับ กิจการที่เก่ียวของกัน สามารถสรุปไดดังน้ี  

 

ก) การขายสินคาและบริการและอื่น ๆ   

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

รายไดจากการใหบริการ     

บริษัทยอย - - 70,673 132,524 

บริษัทรวม 20,657 17,112 9,668 8,063 

บริษัทที่เก่ียวของกัน  5,885 4,407 1,421 1,630 

 26,542 21,519 81,762 142,217 
     

เงินปนผลรับและรายไดอื่น     

บริษัทยอย - - 29,610 35,681 

บริษัทรวม 612 791 17,119 791 

กิจการรวมคา 2,295 - 4,500 - 

 2,907 791 51,229 36,472 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

ก) การขายสินคาและบริการและอื่น ๆ  (ตอ) 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

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

รายไดจากการใหบริการ     

บริษัทยอย - - 222,014 319,686 

บริษัทรวม 49,665 49,629 25,042 13,662 

บริษัทที่เก่ียวของกัน  16,324 11,221 4,158 4,030 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  - 593,272 - - 

 65,989 654,122 251,214 337,378 
     

เงินปนผลรับและรายไดอื่น     

บริษัทยอย - - 406,934 1,437,052 

บริษัทรวม 1,267 1,342 82,359 43,598 

กิจการรวมคา 2,295 - 4,500 - 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย - 1,209,402 - - 

 3,562 1,210,744 493,793 1,480,650 

 

ข) การซื้อสินคาและบริการ และอื่น  ๆ

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กนัยายน  30 กนัยายน  30 กนัยายน  30 กนัยายน  

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

คาบรกิารและอื่น ๆ     

บริษัทยอย - - 23,241 79,242 

บริษัทรวม 38,263 33,191 25,905 21,613 

บริษัทที่เก่ียวของกัน  26,051 26,255 23,904 24,113 

กรรมการบริษทั 2,660 1,786 2,660 1,786 

 66,974 61,232 75,710 126,754 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

ข) การซื้อสินคาและบริการ และอื่น ๆ  (ตอ) 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กนัยายน  30 กนัยายน  30 กนัยายน  30 กนัยายน  

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

คาบรกิารและอื่น ๆ     

บริษัทยอย - - 102,294 179,355 

บริษัทรวม 111,980 48,734 75,478 29,929 

บริษัทที่เก่ียวของกัน  78,342 78,606 71,891 72,219 

กรรมการบริษทั 9,450 8,088 9,450 7,788 

 199,772 135,428 259,113 289,291 

 

ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อขายสินคาและบริการ และอื่นๆ  

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ณ วันที่ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

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

ลูกหน้ีการคา     

   (รวมอยูใน “ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ”)     

บริษัทยอย - - 230,009 176,376 

บริษัทรวม 6,956 9,792 747 250 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 3,467 572 185 62 

 10,423 10,364 230,941 176,688 
     

ลูกหน้ีอื่น     

บริษัทยอย - - 815,969 788,847 

บริษัทรวม 6,063 5,917 5,389 5,503 

กิจการรวมคา 5,745 - 7,950 - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน - 13 - 1 

 11,808 5,930 829,308 794,351 
     

เงินปนผลคางรับ     

บริษัทยอย - - 36,630 125,840 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อขายสินคาและบริการ และอื่นๆ  (ตอ) 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ณ วันที่ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

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

เจาหน้ีการคา     

   (รวมอยูใน “เจาหน้ีการคาและต๋ัวเงินจาย”)     

บริษัทยอย - - 129,291 105,731 

บริษัทรวม - - - - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 13,529 7,056 4,002 - 

 13,529 7,056 133,293 105,731 
     

เจาหน้ีอื่น     

บริษัทยอย - - 356,702 284,670 

บริษัทรวม 5,742 3,167 5,074 722 

บริษัทที่เก่ียวของกัน 5,220 2,654 2,400 2,593 

 10,962 5,821 364,176 287,985 
     

เงินรับลวงหนาจากการใหเชาที่ดิน     

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 33,601 34,386 - - 
     

เงินมัดจํารับ     

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 120,003 120,003 - - 

 

ง) เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน  

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงนิรวม เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2551   

บริษัทยอยและบริษัทรวม   

ยอดคงเหลือตนงวด 25,385 1,857,913 

เงินใหกูยืมเพ่ิมข้ึนในระหวางงวด 41,000 114,996 

รับคืนเงินใหกูยืมในระหวางงวด (15,798) (424,678) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 50,587 1,548,231 

 

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยและบริษัทรวมมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 5.00 ถึงรอยละ 8.50 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

จ) เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

  เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2551   

บริษัทยอย   

ยอดคงเหลือตนงวด  808,705 

เงินกูยืมเพ่ิมข้ึนในระหวางงวด  44,000 

จายคืนเงินกูยืมในระหวางงวด  (459,166) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  393,539 

 

เงินกูยืมจากบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 7.13 ถึงรอยละ 7.50 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 

 

18 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

 

การซื้อและขายเงินลงทุน 

 

เมื่อวันที่ 27 มถินุายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติใหขายหุนสามญัทัง้หมดของบริษัท แปซิฟค มารเก็ตต้ิง แอนด  เอ็นเตอร

เทน เมนท กรุป จํากัด (“PMEG”) ใหแกบริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“MPIC”) ซึ่งเปนบริษัทรวม  โดยจะรับชําระ

คาหุนดังกลาวเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนที่ออกใหมของ MPIC อยางไรก็ตาม  จากผลกระทบ ของปญหาวิกฤตการเงินในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

และปญหาสภาพคลองที่มีตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพยไทยในระยะน้ี  คณะกรรมการของบริษทัและของ  MPIC ไดมี

มติใหยกเลิกสัญญาซื้อขายหุนระหวางกันออกไปกอน โดยจะพิจารณารายการซื้อขายหุนอีกคร้ังในชวงเวลาที่เหมาะสม  คณะกรรมการของ

กลุมบริษัทไดแจงการตัดสินใจดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

 

 



 

 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

งบการเงินรวมระหวางกาล และงบการเงินระหวางกาลเฉ พาะของบริษัท 

(ยังไมไดตรวจสอบ)  

วันที่ 30 กนัยายน  พ.ศ. 2551  
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