
รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

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

งวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 

สวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ 

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

(“บริษัท”) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน งบการเงินระหวางกาลเหลานี้ สวนขาพเจาเปน

ผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เก่ียวกับการสอบทาน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อใหได

ความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินระหวางกาลแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญ

ใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ  และการใชวิธีวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน  จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงิน ระหวางกาลดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสํา คัญตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

 

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

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของ เฉพาะบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

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

ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาวและขาพเจา

มิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังวันที่ในรายงานนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

 

กรุงเทพมหานคร 

13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 



 

 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะของบริษัท 

(ยังไมไดตรวจสอบ) 

วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552 

 



   

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล

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

หนวย : พันบาท

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 281,394 241,388 215,000 106,858

เงินลงทุนชั่วคราว 18 201,560 170,444 201,560 170,444

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 7 667,715 1,115,355 310,412 337,452

ลูกหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 20 18,265 17,222 616,326 773,924

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 136,849 132,106 41,883 32,132

ภาพยนตรระหวางผลิต 70,559 - - -

คาเชาจายลวงหนาที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป 10 33,372 33,329 9,473 9,429

ลูกหนี้อื่น 8 137,000 - - -

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 369,023 294,893 85,896 104,327

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,915,737 2,004,737 1,480,550 1,534,566

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 5,862 6,123 - -

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 17 - - 1,860,641 1,662,580

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 17 1,545,010 1,506,766 1,565,955 1,687,897

สวนไดเสียในกิจการรวมคา 17 45,040 29,507 45,520 35,407

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 20 26,219 62,490 1,884,567 1,595,663

รายไดคางรับ 73,086 133,750 - -

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 9 5,303,559 4,932,677 2,108,746 2,046,176

คาความนิยม 306,330 84,032 - -

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 9 435,009 133,784 10,083 -

คาเชาจายลวงหนาระยะยาว 10 623,323 647,107 199,662 205,521

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 101,101 118,170 42,169 39,582

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 8,464,539 7,654,406 7,717,343 7,272,826

รวมสินทรัพย 10,380,276 9,659,143 9,197,893 8,807,392

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

2

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



   

งบดุล (ตอ)

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

หนวย : พันบาท

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 1,259,202 837,469 765,524 617,633

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 463,769 659,024 287,391 341,930

เจาหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 20 24,685 52,157 133,244 187,273

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  11 395,285 424,104 380,537 383,708

ภาษีเงินไดคางจาย 16,065 88,561 - 70,176

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 595,276 689,388 163,023 272,634

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,754,282 2,750,703 1,729,719 1,873,354

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทยอย 20 - - 34,649 408,964

เงินกูยืมระยะยาว 11 410,381 1,011,670 410,152 1,011,355

หุนกู 11 1,500,000 - 1,500,000 -

สํารองหนี้สินจากการขาดทุนในบริษัทยอย - - 69,560 124,713

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 485,340 475,063 22,571 20,631

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,395,721 1,486,733 2,036,932 1,565,663

รวมหนี้สิน 5,150,003 4,237,436 3,766,651 3,439,017

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

3

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบดุล (ตอ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



   

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

หนวย : พันบาท

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

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 12

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

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

สวนเกินมูลคาหุน 12 3,839,674 3,839,674 3,839,674 3,839,674

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 878 445 878 445

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

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

   สํารองเพื่อหุนทุนซื้อคืน 12 267,920 15,549 267,920 15,549

ยังไมไดจัดสรร 309,977 615,598 618,193 555,759

หัก หุนทุนซื้อคืน 12 (267,920) (15,549) (267,920) (15,549)

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 5,123,026 5,428,214 5,431,242 5,368,375

สวนของผูถือหุนสวนนอย 19 107,247 (6,507) - -

รวมสวนของผูถือหุน 5,230,273 5,421,707 5,431,242 5,368,375

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 10,380,276 9,659,143 9,197,893 8,807,392

4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



   

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

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

หนวย : พันบาท

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

รายได 4

รายไดจากการใหบริการ 993,447 1,081,128 532,569 503,847

รายไดจากการขาย 308,458 265,540 100,583 90,270

รายไดอื่น 31,725 20,670 54,229 98,498

รวมรายได 1,333,630 1,367,338 687,381 692,615

คาใชจาย

ตนทุนการใหบริการ 729,116 718,979 425,117 388,452

ตนทุนขาย 190,869 177,013 37,772 35,559

คาใชจายในการขาย 73,736 66,037 26,302 26,909

คาใชจายในการบริหาร 257,175 204,283 62,707 108,070

คาตอบแทนผูบริหาร 7,034 10,802 6,645 9,464

รวมคาใชจาย 1,257,930 1,177,114 558,543 568,454

กําไรจากการดําเนินงาน 75,700 190,224 128,838 124,161

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 17 82,120 - 300,288 -

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 27,311 7,113 - -

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 185,131 197,337 429,126 124,161

ตนทุนทางการเงิน (32,143) (26,150) (32,915) (29,018)

ภาษีเงินได (15,580) (50,213) (5,536) (18,623)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 137,408 120,974 390,675 76,520

การปนสวนของกําไร

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 137,042 122,397 390,675 76,520

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 366 (1,423) - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 137,408 120,974 390,675 76,520

บาท บาท บาท บาท

กําไรตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ 6

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.16 0.14 0.46 0.09

กําไรตอหุนปรับลด 0.16 0.14 0.46 0.09

5

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท



   

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

หนวย : พันบาท

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

รายได 4

รายไดจากการใหบริการ 2,937,253 3,178,755 1,580,424 1,475,366

รายไดจากการขาย 970,619 767,849 300,975 251,492

รายไดอื่น 99,421 154,852 235,856 725,357

รวมรายได 4,007,293 4,101,456 2,117,255 2,452,215

คาใชจาย

ตนทุนการใหบริการ 2,169,042 2,112,157 1,208,601 1,128,470

ตนทุนขาย 626,910 498,725 116,332 98,928

คาใชจายในการขาย 252,787 229,293 140,556 118,763

คาใชจายในการบริหาร 735,702 625,111 276,571 339,048

คาตอบแทนผูบริหาร 23,544 31,497 20,857 27,552

รวมคาใชจาย 3,807,985 3,496,783 1,762,917 1,712,761

กําไรจากการดําเนินงาน 199,308 604,673 354,338 739,454

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 17 83,587 114,667 301,755 182,690

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 17 35,756 149,525 - -

กําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 318,651 868,865 656,093 922,144

ตนทุนทางการเงิน (92,980) (70,703) (99,778) (92,076)

ภาษีเงินได (62,535) (217,493) (25,638) (126,326)

กําไรสุทธิสําหรับงวด 163,136 580,669 530,677 703,742

การปนสวนของกําไร

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 162,622 583,363 530,677 703,742

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 514 (2,694) - -

กําไรสุทธิสําหรับงวด 163,136 580,669 530,677 703,742

บาท บาท บาท บาท

กําไรตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ 6

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.19 0.66 0.62 0.80

กําไรตอหุนปรับลด 0.19 0.66 0.62 0.80
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



       

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

หนวย : พันบาท

ทุนที่ออกและ สวนเกิน กําไร(ขาดทุน) สํารองตาม สํารอง สวนของผูถือหุน

หมายเหตุ เรียกชําระแลว มูลคาหุน ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง กฎหมาย หุนทุนซื้อคืน ยังไมไดจัดสรร หุนทุนซื้อคืน สวนนอย รวม

ยอดยกมาตนงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 881,897 3,839,674 445 90,600          15,549 615,598 (15,549) (6,507) 5,421,707

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

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 162,622 - 514 163,136

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

การซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - - - - 113,240 113,240

เงินปนผลจาย 14 - - - - - (215,872)          - - (215,872)

เงินลงทุนเผื่อขาย

ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน 18 - - 433 - - - - - 433

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 881,897 3,839,674 878 90,600 267,920 309,977 (267,920) 107,247 5,230,273

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

การออกหุนสามัญ 12 1,964 23,656 - - - - - - 25,620

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

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

เงินปนผลจาย 14 - - - - - (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

7

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวาง

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

จัดสรรแลว

กําไรสะสม



       

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

หนวย : พันบาท

ทุนที่ออกและ สวนเกิน กําไร(ขาดทุน) สํารองตาม สํารอง

หมายเหตุ เรียกชําระแลว มูลคาหุน ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง กฎหมาย หุนทุนซื้อคืน ยังไมไดจัดสรร หุนทุนซื้อคืน รวม

ยอดยกมาตนงวด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 881,897 3,839,674 445 90,600 15,549 555,759 (15,549) 5,368,375

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

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 530,677 - 530,677

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

เงินปนผลจาย 14 - - - - - (215,872) - (215,872)

เงินลงทุนเผื่อขาย

   ผลกําไรที่รับรูในสวนของผูถือหุน 18 - - 433 - - - - 433

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 881,897 3,839,674 878 90,600 267,920 618,193 (267,920) 5,431,242

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

การออกหุนสามัญ 12 1,964 23,656 - - - - - 25,620

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - 703,742 - 703,742

เงินปนผลจาย 14 - - - - - (828,476) - (828,476)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

กําไรสะสม

จัดสรรแลว



       

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

หนวย : พันบาท

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 16 982,293 861,711 636,326 436,072

จายดอกเบี้ย (91,332) (71,980) (170,497) (61,056)

จายภาษีเงินได (125,495) (264,832) (80,038) (187,991)

765,466 524,899 385,791 187,025

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะของบริษัทรวมเปนบริษัทยอย 510 - - -

เงินสดจายสําหรับเงินลงทุนชั่วคราว 18 (1,670,000) (340,000) (1,670,000) (340,000)

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว 1,641,467 649,596 1,641,467 649,596

เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (5,756) (41,000) (589,057) (114,996)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 40,760 15,798 269,931 364,193

เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทยอย (8,498) - (103,899) -

เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทรวม (148,391) (69,641) (148,391) (69,641)

เงินสดจายเพื่อลงทุนในกิจการรวมคา 17 (10,113) (25,730) (10,113) (25,730)

เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (725,548) (461,725) (309,490) (369,545)

เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 4,964 140,945 10 145,165

เงินใหกูยืมแกพนักงาน (1,460) (499) (1,460) (128)

เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 17 55,612 81,092 55,612 92,902

เงินสดจายเพื่อสินทรัพยไมมีตัวตน (440,146) (35,597) (10,083) -

เงินสดจายเพื่อคาเชาจายลวงหนา - (3,750) - -

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไปใน)จากกิจกรรมลงทุน (1,266,599) (90,511) (875,473) 331,816

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากสถาบันการเงิน 33,566 - - -

เงินสดที่มีภาระผูกพันลดลง 261 898 - -

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 126,885 230,000 154,885 200,000

จายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (6,743) (11,679) (5,374) (10,379)

เงินสดรับจากเงินกูยืมจากบริษัทยอย 20 - - 126,050 44,000

จายคืนเงินกูยืมจากบริษัทยอย 20 - - (103,500) (68,166)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว - 300,000 - 300,000

จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 11 (623,600) (228,250) (599,000) (226,000)

เงินสดรับจากการออกหุนกู 11 1,500,000 - 1,500,000 -

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ - 25,620 - 25,620

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 14 (215,872) (828,340) (215,872) (828,340)

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสวนนอย - (400) - -

เงินสดจายเพื่อหุนทุนซื้อคืน 12 (252,371) - (252,371) -

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 562,126 (512,151) 604,818 (563,265)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้



       

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

หนวย : พันบาท

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 60,993 (77,763) 115,136 (44,424)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 199,320 169,648 99,225 67,085

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 260,313 91,885 214,361 22,661

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 281,394 157,641 215,000 49,806

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (21,081) (65,756) (639) (27,145)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 260,313 91,885 214,361 22,661

รายการที่ไมใชเงินสด

รายการที่ไมใชเงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 มีดังนี้

หนวย : พันบาท

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

การลงทุนในอาคารและอุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน 134,453 49,479 27,167 51,982

การลงทุนในลิขสิทธิ์ภาพยนตรโดยยังมิไดชําระเงิน 47,079 90,143 - -

การลงทุนในอาคารและอุปกรณโดยทําสัญญาเชาการเงิน 235 1,630 - 1,630

การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยโดยการแลกเปลี่ยนหุนสามัญ 386,237 - 386,237 -

การลงทุนในบริษัทรวมโดยการแลกเปลี่ยนหุนสามัญ - 255,998 - 255,998

การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยโดยการหักกลบกับเงินกูยืม

จากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 364,865 -

ภาพยนตรระหวางผลิตยังไมชําระเงิน 22,833 - - -

การหักกลบเงินปนผลรับกับเงินกูยืมจากบริษัทยอย - - 32,000 391,000

การหักกลบเจาหนี้บริษัทที่เกี่ยวของกันกับเงินใหกูยืมแก

กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 45,211 60,485

การหักกลบสินทรัพยกับเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 14,988 -
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 11 ถึง 33 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552 
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1 ขอมูลท่ัวไป 

 

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

 

1839-1839/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 

บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึ งรวมเรียกบริษัทและบริษัทยอยวา

“กลุมบริษัท” 

 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลที่นําเสนอนี้ไดมีการสอบทานแตยังไมไดตรวจสอบ 

 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 บริษัทไดตกลงแลกเปลี่ยนหุนสามัญจํานวน 19,999,995 หุนของบริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท แปซิฟค

มารเก็ตต้ิง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป  จํากัด) กับหุนสามัญของบริษัท เอ็ม  พิคเจอร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“MPIC”) ตาม

รายละเอียดที่ระบุไวในหมายเหตุ 17 ทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท MPIC จากรอยละ 40.81 เปนรอยละ 65.93 ของทุนจดทะเบียน

ของ MPIC และทําให MPIC และบริษัทยอยของ MPIC เปนบริษัทยอยของบริษัท  นับต้ังแตการแลกเปลี่ยนหุนคร้ังนี้บริษัทไดนํางบการเงิน

ของ MPIC และบริษัทยอยภายใต MPIC มารวมในการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัท 

 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 

จํานวนเงินที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงเปนหนวยพันบาทเวนแตไดระบุไวเปนอยางอื่น 

 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปใ นประเทศไทยภายใต

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

ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก (คือ งบดุล 

งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว นของ ผูถือหุน  และงบกระแสเงินสด ) ไดจัดทําให เปนรูปแบบสมบูรณตาม ประกาศของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สวนหมายเหตุประกอบงบการเงินจัดทําเปนแบบยอใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีไทย

ฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล และไดเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินระหวางกาลเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินระหวางกาลภาษาไทยที่จัดทําตาม

กฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความแตกตางกัน ใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

 

ตัวเลขเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดขั้นตํ่าของประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาวาดวยรูปแบบงบการเงิน พ.ศ. 2552 

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

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนโยบายการบัญชีที่ใชเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงินสําหรับงวดปบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  
 

มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีการปรับปรุง  และมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชี  เร่ิมตนในหรือหลัง  

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 และแมบทการบัญชีที่มีการปรับปรุง 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เร่ืองการดอยคาของสินทรัพย (ปรับปรุง 2550) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เร่ืองสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก (ปรับปรุง 2550)  

 (ฉบับที่ 54 เดิม)  

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

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแมบทการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงิน  
 

มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม  และมาตรฐานการ บัญชีใหมซึ่งมีผลบั งคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่   

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

มีผลบังคับใชวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24  เร่ืองการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ปรับปรุง 2550) (ฉบับที่ 47 เดิม) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40  เร่ืองอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 

มีผลบังคับใชวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20  เร่ืองการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
 

ผูบริหารของบริษัทไดประเมินและคาดวามาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม และมาตรฐานการบัญชีใหมดังกลาวจะไมมีผลกระทบที่เปน

สาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ 
 

วันที่ 26 มิถุนายน  พ.ศ. 2552 สภาวิชาชีพไดประกาศแนวปฏิบัติทางการบั ญชี 2 ฉบับ ไดแกแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชี

สิทธิการเชาและแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชี  

สิทธิการเชากําหนดใหผูเชาตองบันทึกสิทธิการเชาเปนคาใชจายจายลวงหนาและ ใหตัดจําหนายเปนคาเชาไปตลอดอายุสัญญาเชา  ดังนั้นกลุม

บริษัทจึงจัดประเภทสิทธิการเชาเปนคาเชาจายลวงหนาซึ่งเดิมไดเคยจัดประเภทไวเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยไมมีตัวตน ผลกระทบของ การ 

จัดประเภทสิทธิการเชาเปนดังตอไปนี้ 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

 พันบาท พันบาท 

คาเชาจายลวงหนาสวนที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป เพิ่มขึ้น 33,329 9,429 

คาเชาจายลวงหนาระยะยาว เพิ่มขึ้น 647,107 205,521 

สินทรัพยไมมีตัวตนลดลงสุทธิ (680,436) (214,950) 
 

มาตรฐานการบัญชีไทยไดถูกจัดเรียงเลขระบุฉบับใหมโดยประกาศสภาวิชาชีพเมื่อวันที่  26 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เพื่อใหตรงกับหมายเลขระบุ

ฉบับที่ใชกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 
 

รายจายที่เกิดขึ้นเปนคร้ังคราวในระหวางงวดปบัญชีจะแสดงเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี โดยใชเกณฑเดียวกับการ แสดงรายจาย

เปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 
 

คาใชจายภาษีเงินไดรับรูดวยประมาณการที่ดีที่สุดจากฝายบริหารจากอัตราภาษีเงินไดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของรอบปบัญช ี
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4 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปนี้  

                                                                             งบการเงินรวม                                                                          หนวย : ลานบาท 

    ธุรกิจจําหนาย   

 ธุรกิจ ธุรกิจโบวลลิ่ง ธุรกิจ วีซีดี ดีวีดี และ ธุรกิจ  

 โรงภาพยนตร และคาราโอเกะ ใหเชาและบริการ ลิขสิทธิ์ภาพยนตร ผลิตภาพยนตร รวม 
       

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552       

รายได       

   รายไดตามสวนงานธุรกิจรวม 1,063 139 127 192 - 1,521 

   รายการระหวางสวนงานธุรกิจ (130) (12) (13) (32) - (187) 

รายไดสุทธิ 933 127 114 (160) - 1,334 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 105 1 50 (17) (3) 136 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได      (60) 

กําไรจากการดําเนินงาน      76 

       

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551       

รายได       

   รายไดตามสวนงานธุรกิจรวม 1,183 183 108 125 - 1,599 

   รายการระหวางสวนงานธุรกิจ (198) (9) (24) (1) - (232) 

รายไดสุทธิ 985 174 84 124 - 1,367 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 205 23 25 (14) - 239 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได      (49) 

กําไรจากการดําเนินงาน      190 
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4 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 

 
                                                                       งบการเงินรวม                                                                      หนวย : ลานบาท 

    ธุรกิจจําหนาย   

 ธุรกิจ ธุรกิจโบวลลิ่ง ธุรกิจ วีซีดี ดีวีดี และ ธุรกิจ  

 โรงภาพยนตร และคาราโอเกะ ใหเชาและบริการ ลิขสิทธิ์ภาพยนตร ผลิตภาพยนตร รวม 
       

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552       

รายได       

   รายไดตามสวนงานธุรกิจรวม 3,228 424 378 566 - 4,596 

   รายการระหวางสวนงานธุรกิจ (477) (37) (33) (42) - (589) 

รายไดสุทธิ 2,751 387 345 524 - 4,007 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 266 (3) 151 (26) (3) 385 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได      (186) 

กําไรจากการดําเนินงาน      199 

       

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551       

รายได       

   รายไดตามสวนงานธุรกิจรวม 3,840 504 327 400 - 5,071 

   รายการระหวางสวนงานธุรกิจ (932) (28) (83) (25) - (1,068) 

รายไดสุทธิ 2,908 476 244 375 - 4,003 

ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 568 44 74 (25) - 661 

กําไรจากการยกเลิกสัญญาเชา (หมายเหตุขอ 9)      98 

ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได      (154) 

กําไรจากการดําเนินงาน      605 
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5 กําไรจากการดําเนินงาน 

 

รายการที่ไมไดเกิดขึ้นเปนประจําซึ่งรวมอยูในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงานสําหรับงวดระหวางกาลมีดังนี้  

 

 หนวย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน   30 กันยายน  30 กันยายน  30 กันยายน  

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

กําไรจากการยกเลิกสัญญาเชา  - 98,441 - 98,441 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุขอ 17) 81,423 107,976 299,491 175,999 

ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  

    และสินทรัพยไมมีตัวตน (หมายเหตุขอ 9) 

 

28,202 

 

- 

 

- 

 

- 

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

ขาดทุนจากการขายลดลูกหนี ้(หมายเหตุขอ 8) 20,835 - - - 

 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ .ศ. 2551 บริษัทตกลงยกเลิกการเชาพื้นที่โรงภาพยนตรและโบวลลิ่งที่อาคารเซ็นทรัลเวิลดและคื นพี้นที่ใหแกผูใหเชา   

ผูใหเชาตกลงจายเงินชดเชยการยกเลิกการเชาใหกับบริษัทเปนจํานวนเงิน 139 ลานบาท บริษัทตัดจําหนายอาคารและอุปกรณที่เก่ียวของซึ่งมี

มูลคาตามบัญชีสุทธิจํานวน 40.6 ลานบาท และรับรูกําไรจากการยกเลิกสัญญาเชาพื้นที่ดังกลาวจํานวน 98.4 ลานบาท  

 

6 กําไรตอหุน 

 

กําไรตอหุน สวนที่เปนของบริษัทใหญ คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิ สวนที่เปนของ บริษัทใหญ ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

ที่ชําระแลวตามจํานวนหุนที่ ออกจําหนายอยูในระหวาง งวด 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญคงเหลือ  ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2552 เปนใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการ

และพนักงานของบริษัท  และบริษัทยอย  (หมายเหตุขอ  13) ซึ่งไมมีผลตอการคํานวณกําไรตอหุนปรับลดเนื่องจากราคาตามสิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูสูงกวาราคาตลาดเฉลี่ยของหุนสามัญของบริษัทในระหว างงวดสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน  พ.ศ. 2552 

 

 หนวย : พันหุน 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 

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

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ใชในการคํานวณ     

   กําไรตอหุน :     

   - ขั้นพื้นฐาน  840,990 881,897 856,073 880,988 

   - ปรับลด 840,990 881,897 856,073 880,988 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

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

ต๋ัวเงินรับ 72,970 24,778 5,489 40 

ลูกหนี้การคา     

   - บุคคลภายนอก 573,399 1,085,491 66,168 105,710 

   - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุ 20) 23,948 7,574 238,755 231,702 

 597,347 1,093,065 304,923 337,412 

รายไดที่ยังไมเรียกเก็บ     

   - บุคคลภายนอก 53,452 17,107 - - 

รวม 723,769 1,134,950 310,412 337,452 

หัก (56,054)   คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (19,595) - - 

ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ - สุทธิ 667,715 1,115,355 310,412 337,452 

 

ลูกหนี้การคา และต๋ัวเงินรับ ขางตนสามารถวิเคราะหไดดังนี้  

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

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

รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ  53,452 17,107 - - 

ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ     

   ยังไมถึงกําหนดชําระ 391,370 434,557 128,590 169,363 

   คางชําระไมเกิน 3 เดือน 127,053 214,083 30,733 53,088 

   3 - 6 เดือน 45,392 338,182 7,065 42,153 

   เกินกวา 6 เดือน 106,502 131,021 144,024 72,848 

รวม 723,769 1,134,950 310,412 337,452 

หัก (56,054)   คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (19,595) - - 

ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ - สุทธิ 667,715 1,115,355 310,412 337,452 

 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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8 ลูกหนี้อื่น 

 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 บริษัท เมเจอร ซีนีแอด  จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งของบริษัท (“ผูขาย”) ไดตกลงในสัญญาซื้อขายหนี้กับ

บริษัทแหงหนึ่ง (“ผูซื้อ”) ซึ่งประกอบธุรกิจรับซื้อลูกหนี้ โดยไดขายลูกหนี้กลุมหนึ่งเปนจํานวนเงิน 208.35 ลานบาท ใหกับบริษัทดังกลาวในราคา 

187.51 ลานบาท โดยจายชําระในวันทําสัญญาจํานวน 50.51 ลานบาท จํานวนที่เหลือแบงชําระเปนรายเดือนรวม 7 งวด งวดละ 20 ลานบาท และ 

งวดสุดทายจํานวน 17 ลานบาท ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553  โดยผูซื้อไมมีสิทธิเรียกรองเงินที่ไดจายใหแกผูขายแลวไมวา

กรณใีดก็ตาม 

 

9 ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

 หนวย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย 

 และอุปกรณ ไมมีตัวตน และอุปกรณ ไมมีตัวตน 
     

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552     

ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 4,932,677 133,784 2,046,176 - 

เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะของบริษัทรวมเปนบริษัทยอย 12,819 221,710 - - 

ซื้อสินทรัพย 860,646 487,224 268,645 10,083 

จําหนายสินทรัพย - สุทธิ (9,867) (3,671) (6,536) - 

คาเสื่อมราคา/คาตัดจําหนาย (469,716) (398,836) (199,539) - 

การดอยคาของสินทรัพย (23,000) (5,202) - - 

ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุทธิ 5,303,559 435,009 2,108,746 10,083 

 

บริษัทไดจัดประเภทใหมในเร่ืองคาใชจายใ นการไดมาซึ่งสิทธิการเชาไปเป นคาเชาจายลวงหนา ตามที่อธิบาย ไวในหมายเหตุประกอบ  

งบการเงินขอ 3 

 

รายจายฝายทุนที่ถือเปนภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบดุล แตยังไมไดรับรูในงบการเงิน มีดังตอไปนี้ 

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

 สกุลเงิน พัน พัน พัน พัน 
      

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ไทยบาท 248,059 394,742 75,873 -   

สินทรัพยไมมีตัวตน ไทยบาท 24,913 -   24,913 - 

 ดอลลารสหรัฐฯ 2,862 5,183 - 1,376 

รวม ไทยบาท 272,972 394,742 100,786 - 

 ดอลลารสหรัฐฯ 2,862 5,183 - 1,376 

รวมเปนเงินบาททั้งสิ้น  369,413 569,395 100,786 46,367 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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10 คาเชาจายลวงหนา 

 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552   

ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 680,436 214,950 

คาเชาจายเพิ่ม 1,310 1,310 

คาตัดจําหนาย (25,051) (7,125) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 656,695 209,135 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

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

สวนที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป 33,272 33,329 9,473 9,429 

สวนที่เกินกวาหนึ่งป 623,323 647,107 199,662 205,521 

รวมคาเชาจายลวงหนา 656,695 680,436 209,135 214,950 

 

11 เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม 

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

สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป     

   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 885 7,104 537 5,708 

   -  เงินกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน 394,400 417,000 380,000 378,000 

รวมเงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 395,285 424,104 380,537 383,708 

     

สวนท่ีไมหมุนเวียน     

   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 20,381 20,670 20,152 20,355 

   -  เงินกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน 390,000 991,000 390,000 991,000 

รวมเงินกูยืมไมหมุนเวียน 410,381 1,011,670 410,152 1,011,355 

     

รวมเงินกูยืมระยะยาว 805,666 1,435,774 790,689 1,395,063 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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11 เงินกูยืมระยะยาวและหุนกู (ตอ) 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืม ระยะยาว (ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ) สามารถวิเคราะห ไดดังนี้ 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552   

ยอดคงเหลือตนงวด 1,408,000 1,369,000 

จายคืนเงินกู (623,600) (599,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 784,400 770,000 

 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551   

ยอดคงเหลือตนงวด 986,438 937,000 

กูยืมในระหวางป 300,000 300,000 

จายคืนเงินกู (228,250) (226,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,058,188 1,011,000 

 

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ  4.50 ถึงรอยละ  6.50 ตอป เงินกูยืมดังกลาวมีที่ดิน อาคาร  สิทธิการเชาและสัญญาเชา

ดําเนินงานเปนหลักทรัพยค้ําประกัน 
 

หุนกู 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552   

ยอดคงเหลือตนงวด - - 

การออกหุนกู 1,500,000 1,500,000 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,500,000 1,500,000 

 

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

ไมดอยสิทธิที่มูลคาตราไว 1,000 บาทตอหนวย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

  หุนกู อัตราดอกเบ้ียคงท่ี 

อายุหุนกู วันครบกําหนด ลานบาท รอยละตอป 
    

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

ดอกเบี้ยมีกําหนดการจายทุก 3 เดือน บริษัทตองดํารงไวซึ่งอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในอัตราสวนที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 
 

วงเงินกูยืม 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากสถาบันการเงินซึ่งยังมิไดใชเปนจํานวน 1,545.76 ลานบาทและ

จํานวน 1,328.78 ลานบาท ตามลําดับ วงเงินสินเชื่อสวนใหญสิ้นสุดอายภุายใน 3 ป และจะมีการทบทวนตามวาระ วงเงินสินเชื่อสวนใหญมีไวใช

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



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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12 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

  ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 

 จํานวนหุน จํานวน  สวนเกิน 

 จดทะเบียน หุนสามัญ หุนสามัญ มูลคาหุน 

 พันหุน พันหุน พันบาท พันบาท 
     

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552     

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

การออกหุน - - - - 

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

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551     

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

การออกหุน - 1,964 1,964 23,656 

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

 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 906 ลานหุน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 : 906 ลานหุน) ซึ่งมีมูลคาที่ตราไว  

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

 

ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2552 บริษัทไดซื้อคืนหุนสามัญจํานวน 38.66 ลานหุน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยจายเงินเพื่อซื้อคืนหุนเปนจํานวนเงิน 252.37 ลานบาท และไดแสดงเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุน หุนทั้งหมดที่ซื้อคืนถือไวเพื่อ  

รอการจําหนายอีกคร้ังหนึ่งในเวลาตอไป  บริษัทไดกันกําไรสะสมไวเปนสํารองเพื่อหุนทุนซื้อคืนจํานวน 267.92 ลานบาท  (31 ธันวาคม   

พ.ศ. 2551 :15.55 ลานบาท) ตามที่กําหนดไวในมาตรา 66/1 (2) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองกัน

กําไรสะสมไวเปนเงินสํารองเทากับจํานวนเงินที่ไดซื้อหุนคืน 

 

13 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 

บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย (ESOP) โดยเปนใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

จดทะเบียนและไมสามารถโอนใหบุคคลอื่นได ไมมีราคาเสนอขายและมีอายุไมเกิน 5 ป นับต้ังแตวันที่ออก   

 

อัตราการใชสิทธิซื้อหุนสามัญและราคาการใชสิทธิ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

  จํานวนท่ีออก ราคาการใชสิทธ ิ กําหนดเวลาการใชสิทธ ิ

 วันท่ีออก ลานหนวย บาท/หนวย เริ่ม สิ้นสุด 
      

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

 

ราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิมีผลต้ังแตวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เปนตนไป มีดังนี้ 

 อัตราการใชสิทธ ิ

(หุน/หนวย) 

ราคาการใชสิทธิ  

(บาท/หนวย) 
   

ESOP-W3 1.020 16.447 
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14 เงินปนผล 

 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552 

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ .ศ. 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนจากผลการ ดําเนินงาน ในงวด  

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

ใหแกผูถือหุนแลวในระหวางงวด 

 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 

 

ในที่ประชุมสามัญประจําป ของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่  4 เมษายน  พ.ศ. 2551 ผูถือหุนไดมีมติใหจายเงินปนผลจากการดําเนินงานของ  

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

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 

 

ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ .ศ. 2551 คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจาก  

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

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

 

15 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 

ก) หนังสือค้ําประกันจากธนาคารและเลตเตอรออฟเครดิต  

 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทมีภาระผูกพัน จากการค้ําประกันโดยธนาคารและเลตเตอรออฟเครดิตใหกับบุคคลภายนอก

จํานวน 186.31 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 : 148.11 ลานบาท) 

 

ข) การค้ําประกัน 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2552 บริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่งได ค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคารให แกบริษัทที่เก่ียวของกันจํานวน  

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

 

ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน - กรณีกลุมบริษัทเปนผูเชา 

 

บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวกับบุคคลภายนอก เก่ียวกับการเชาที่ดิน  พื้นที่อาคารและสัญญาบริการ  

โดยมียอดรวมของจํานวนเงินคาเชาและคาบริการขั้นตํ่าภายใตสัญญาที่ไมสามารถยกเลิกไดดังนี้ 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม 

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

ไมเกิน 1 ป 576 561 238 225 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 2,267 2,196 921 876 
เกินกวา 5 ป 5,684 5,956 1,761 1,852 

 8,527 8,713 2,920 2,953 

 

นอกจากจํานวนเงินคาเชาและคาบริการขั้นตํ่าขางตน กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ ซึ่งคิดตามเกณฑ

การแบงรายไดใหกับผูใหเชา  
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16 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 

การกระทบยอดกําไรสุทธิกอนภาษีเงินไดใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

  หนวย : พันบาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิน้สดุวนัที่  30 กันยายน  30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 

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

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได  225,671 798,162 556,315 830,068 

รายการปรับปรงุ      

คาเสือ่มราคาและคาตัดจาํหนาย  9, 10 893,603 649,389 206,664 181,196 

หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ  22,945 219 - - 

คาเผื่อสินคารับคืน (กลับรายการ)  5 209 (4,762) - - 

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย(กลับรายการ)  - - (100) - 

คาเผื่อเงินมัดจาํ  (300) - - - 

ขาดทุนจากการขายลดลูกหน้ี  20,835 - - - 

ขาดทุนจากการดอยคา 9 28,202 - - - 

ขาดทุน(กําไร)จากการจาํหนายอุปกรณ  (249) 339 524 (293) 

ขาดทุนจากการตัดจาํหนายอุปกรณ      

   และสินทรัพยไมมีตัวตน  8,658 884 4,968 - 

(กําไร)จากการยกเลิกสญัญาเชา 5 - (98,441) - (98,441) 

(กําไร)ขาดทุนจากการจาํหนายเงนิลงทุนใน      

   บริษัทยอยและบริษัทรวม 5 (81,423) (107,976) (299,491) (175,999) 

(กําไร)จากการจาํหนายเงนิลงทุนช่ัวคราว  (2,164) (6,691) (2,164) - 

รับรู(กําไร)จากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวม 17 (7,663) (10,424) - - 

สวนแบง(กําไร)ขาดทุนในบริษัทรวมและกิจการรวมคา 17 (35,756) (149,525) - - 

คาเผื่อหน้ีสินจากการรับรูสวนไดเสียในบริษัทยอย      

   (กลับรายการ)  - - (55,154) 14,968 

รายไดเงินปนผลรับ  - - (87,612) (394,692) 

ตนทุนทางการเงนิ  92,980 70,703 99,778 92,076 

การเปล่ียนแปลงในสนิทรพัยดาํเนินงานและหน้ีสนิดําเนินงาน      

-  ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ  550,814 (164,429) 27,040 (49,561) 

-  ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน  (682) (5,402) 135,968 (26,110) 

-  สินคาคงเหลือ  6,048 (9,921) (9,751) 561 

- ภาพยนตรระหวางผลิต  (47,726) - - - 

-  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน  (164,554) 471 (4,392) (17,271) 

-  สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน  83,117 7,687 (1,127) 3,275 

-  เจาหน้ีการคาและต๋ัวเงินจาย  (301,632) 8,267 (54,539) 49,947 

-  เจาหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกัน  (48,165) (39,777) 188,691 106,028 

-  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (264,868) (62,997) (71,233) (69,295) 

-  หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน  4,393 (14,065) 1,941 (3,694) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  982,293 861,711 636,326 436,072 
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17 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา 

 

ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี ้

 งบการเงิน 

 เฉพาะบริษัท 

 พันบาท 
  

เงินลงทุนในบริษัทยอย  

ราคาสุทธิตามบัญชีตนงวด  1,662,580 

เงินลงทุนเพิ่ม 490,137 

เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะของบริษัทรวมเปนบริษัทยอย 270,333 

จําหนายเงินลงทุน (562,409) 

ราคาสุทธิตามบัญชีปลายงวด 1,860,641 

 

การซื้อและขายเงินลงทุน  

 

บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด 

 

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

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

จดทะเบียนของ EGVF ในราคาหุนละ 12.50 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท จากการซื้อหุนสามัญเพิ่มเติมคร้ังนี้ ทําใหสัดสวนการถือหุน

ของบริษัทเปนรอยละ 99.99 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของ EGVF ที่บริษัทซื้อ ณ วันที่ซื้อหุนจากผูถือหุนสวนนอยคร้ังนี้มีจํานวน 

5.02 ลานบาท บริษัทมีคาความนิยมติดลบที่เกิดจากการซื้อคร้ังนี้จํานวน 0.02 ลานบาท 

 

บรษิทั เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

 

เมื่อวันที ่1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2552  บริษัทไดตกลงทํารายการขายเงินลงทุนทั้งหมดในหุนสามัญของบริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด (“MVD”) (เดิมชื่อ 

บริษัท แปซิฟคมารเก็ตต้ิง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด) จํานวน 19,999,995 หุน ใหกับบริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท 

จํากัด (มหาชน) (“MPIC”) ในราคาหุนละ 19.60 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 392 ลานบาท บริษัทมีกําไรจากการขายเงินลงทุนในหุนสามัญ

ของ MVD จํานวน 123.10 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะบริษัท (วิธีราคาทุน) นอกจากนี้บริษัทไดตกลงซื้อหุนสามัญที่ออกใหมของ MPIC 

จํานวน 275,883,475 หุน ในราคาหุนละ 1.40 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 386.24 ลานบาท ซึ่งชําระโดยการแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญ  

ของ MVD ที่มูลคายุติธรรม จํานวน 392 ลานบาท และ รับชําระเปนเงินสดเพิ่มจํานว น 5.76 ลานบาท  ภายหลังจากการลงทุน  บริษัท 

มีสัดสวนการถือหุนใน MPIC จากรอยละ 40.81 เปนรอยละ 65.93 กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนใน MVD จํานวน 81.42 ลานบาท 

จะรับรูในงบกําไร ขาดทุนรวมในงวดปจจุบันเพียงเทากับสัดสวนของหุน MPIC ที่ถือโดยบุคคลภายนอก  โดยกําไรที่เปนสัดสวนของ

บริษัทถูกตัดรายการกับคาความนิยมที่เกิดขึ้นในการซื้อเงินลงทุนใน MPIC 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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17 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ) 

 

การซื้อและขายเงินลงทุน (ตอ) 

 

บรษิทั เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (ตอ) 

 

รายละเอียดของการแลกเปลี่ยนหุนมีดังนี้ 

 

 หนวย : พนับาท 
   

ราคาที่ตกลงซื้อขายโดยการออกหุนสามัญเพื่อแลกเปลี่ยน 386,237  

เงินสดรับเพิ่มจากการขายเงินลงทุน 5,763 392,000 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัท MVD  (153,013) 

กําไรจากการขายเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  238,987 

สัดสวนที่ถือโดยบุคคลภายนอก  รอยละ 34.07 

กําไรจากการขายเงินลงทุนที่รับรูในงบการเงินรวม  81,423 

 

มูลคาตามบัญชีสุทธิของสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ที่ไดนํามาจัดทํางบการเงินรวม 

ณ วันที่รับโอนมีดังนี ้

 

  หนวย : พนับาท 
   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  510 

สินทรัพยหมุนเวียน  196,926 

สินทรัพยไมหมุนเวียน  377,296 

หนี้สินหมุนเวียน  (363,953) 

หนี้สินไมหมุนเวียน  (5,885) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ  204,894 

 

การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“EGV”) ซึ่งเปนบริษัทยอย

ของบริษัท ใหแกบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด , บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด , บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด และ

บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด ซึ่งบริษัทดังกลาวทั้งหมดเปนบริษัทยอยของบริษัท และรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน

เฉพาะบริษัทจํานวน 176 ลานบาท 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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17 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ) 

 

 หนวย : พนับาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

เงินลงทุนในบริษัทรวม   
   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   

มูลคาของเงินลงทุน  1,849,052 1,687,897 

หัก (342,286)   กําไรที่ยังไมรับรูจากสินทรัพยที่จําหนายใหกับกองทุนรวม - 

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

   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552   

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

เงินลงทุนเพิ่ม 148,391 148,391 

ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะของบริษัทรวมเปนบริษัทยอย (92,534) (270,333) 

รับรูกําไรจากสินทรัพยที่จําหนายใหกับกองทุนรวม 7,663 -  

เงินปนผลรับ (55,612) - 

สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 30,336 - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด-สุทธิ 1,545,010 1,565,955 

   

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552   

มูลคาของเงินลงทุน 1,879,633 1,565,955 

หัก (334,623)   กําไรที่ยังไมรับรูจากสินทรัพยที่จําหนายใหกับกองทุนรวม - 

ราคาตามบัญชี-สุทธิ 1,545,010 1,565,955 

 

กลุมบริษัทมีกําไรในรายการระหวางกันที่เกิดจากการจําหนายสินทรัพยใหกับกองทุนรวม สิทธิการเชา อสังหาริมทรัพยซึ่ง จะรับรูใน  

งบกําไรขาดทุนรวมดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชาอาคารที่จําหนายไป ในระหวางงวดสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน  พ.ศ. 2552  

กลุมบริษัทรับรูกําไรในรายการระหวางกันดังกลาวเปนรายไดจํานวน 7.66 ลานบาท 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เงินลงทุนในบริษัทรวมรวมคาความนิยมสุทธิในงบการเงินรวมที่มีมูลคาตามบัญชีจํานวน 120 ลานบาท  

(31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 : 390 ลานบาท)  

 

เงินลงทุนเพิ่มในบริษัทรวม 

 

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

จํานวน 124 ลานหุน ในราคาหุนละ 1.20 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 148.4 ลานบาท การซื้อหุนสามัญเพิ่มเติมคร้ังนี้เพื่อรักษาระดับสัดสวน 

การถือหุนในอัตรารอยละ 24.10 ใหคงเดิม 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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17 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ก) การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ) 

 

 หนวย : พนับาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบรษิทั 

สวนไดเสียในกิจการรวมคา   

ราคาสุทธิตามบัญชีตนงวด 29,507 35,407 

เงินลงทุนเพิ่ม 10,113 10,113 

สวนไดเสีย 5,420 - 

ราคาสุทธิตามบัญชีปลายงวด 45,040 45,520 

 

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี้ 

 

  ลักษณะ สัดสวนความ 

บริษัทยอย ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ เปนเจาของ 
    

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรต้ี จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคาร ถือหุนโดยตรง 99.99 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด ใหบริการดานสาธารณูปโภค ถือหุนโดยตรง 99.99 

บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 

บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด ใหบริการดานสาธารณูปโภค ถือหุนโดยตรง 99.99 

บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 

บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคาร ถือหุนโดยตรง 99.99 

บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด ใหบริการดานโบวลลิ่ง ถือหุนโดยตรง 99.99 

    และคาราโอเกะและการบันเทิง   

บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด ใหบริการโฆษณาและบริการใหคําปรึกษาธุรกิจ ถือหุนโดยตรง 99.93 

บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.94 

บริษัท อุดร ไฟวสตาร  ซีนีเพล็กซ  จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 

บริษัท สยามซีนีเพล็กซ จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 99.99 

บริษัท อีจวีี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  

   (“EGV”) 

ใหบริการจัดแสดงภาพยนตร ถือหุนโดยตรง 

ถือหุนทางออม 

60.36 

39.61 

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท  สื่อสิ่งพิมพและโฆษณาและจัดจําหนาย ถือหุนโดยตรง 65.93 

   จํากัด (มหาชน) (“MPIC”)    ลิขสิทธิ์ภาพยนตร   

    

บริษัทยอยภายใต EGV    

บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดนท วิลเลจ ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและการโฆษณา ถือหุนทางออม 99.96 

   เอ็กซิบิชั่น จํากัด     

บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและ ถือหุนทางออม 99.96 

     การโฆษณารวมทั้งใหบริการเชาพื้นที่   

บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด ใหบริการจัดแสดงภาพยนตรและการโฆษณา ถือหุนทางออม 99.96 

บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด ศูนยออกกําลังกาย ถือหุนทางออม 59.98 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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17 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา (ตอ) 

 

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและสวนไดเสียในกิจการรวมคา มีดังนี้ (ตอ) 

 

  ลักษณะ สัดสวนความ 

บริษัทยอย ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ เปนเจาของ 
    

บริษัทยอยภายใต MPIC    
    

บริษัท ทีวี ฟอรัม จํากัด สื่อและโฆษณาทางโทรทัศน ถือหุนทางออม 65.92 

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด จัดจําหนายลิขสิทธิ์ภาพยนตรเพื่อฉายในโรง

ภาพยนตร เพื่อจัดทําวิซีดีและดีวีดี และเพื่อ

ถายทอดทางโทรทัศน 

ถือหุนทางออม 65.92 

บริษัท เอ็มวีดี จํากัด (“MVD”) จําหนายแผน วีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์

ภาพยนตร 

ถือหุนทางออม 65.92 

    

บริษัทยอยภายใต MVD    

บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด จําหนายเทป ซีดี วีดีโอเทป วีซีดี ดีวีดี ถือหุนทางออม 65.53 

บริษัท เอ็ม เทอรต้ีไนน จํากัด ผลิตภาพยนตร ถือหุนทางออม 65.92 

 

  ลักษณะ สัดสวนความ 

บริษัทรวม ประเภทธุรกจิ ความสัมพันธ เปนเจาของ 
    

บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ ศูนยออกกําลังกายและบริการอื่น ถือหุนโดยตรง 36.79 

   จํากัด (มหาชน)    ที่เก่ียวของ   
    

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท  ใหเชาพื้นที่ในอาคารและใหบริการ ถือหุนโดยตรง 24.10 

   จํากัด (มหาชน) (“SF”)    ดานสาธารณูปโภค   
    

บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคารและใหบริการ ถือหุนโดยตรง 50.00 

    ดานสาธารณูปโภค ถือหุนทางออม  

  ผาน SF 12.05 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย     

เมเจอร ซีนีเพล็กซ (เดิมชื่อ “กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย เมเจอรซินีเพล็กซ ไลฟ

สไตล”) 

ใหเชาพื้นที่และใหบริการ 

   ดานสาธารณูปโภค 

ถือหุนโดยตรง 33.00 

    

บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด เปนตัวแทนจัดจําหนายต๋ัว 

   บัตรเขาชมการแสดง 

ถือหุนโดยตรง 40.00 

    

  ลักษณะ สัดสวนความ 

กิจการรวมคา ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ เปนเจาของ 

บริษัท พีวีอาร บลูโอ เอ็นเตอรเทนเมนท   

จํากัด 

ใหบริการโบวลลิ่ง คาราโอเกะ 

   และการบันเทิง 

ถือหุนโดยตรง 49.00 

 

บริษัทยอยและบริษัทรวมเปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย  ยกเวนกิจการรวมคาซึ่งจัด ต้ังขึ้นในประเทศอินเดีย  เงินลงทุนทั้งหมด

เปนการลงทุนในหุนสามัญและหนวยลงทุนในกรณีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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18 เงินลงทุนชั่วคราว 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนชั่วคราวในระหวางงวดมีดังนี้ 

 หนวย : พนับาท 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษัท  
  

ราคาตามบัญชีตนงวด  170,444 

การลงทุนเพิ่มในระหวางงวด 1,670,000 

จําหนายเงินลงทุน (1,639,317) 

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม 433 

ราคาตามบัญชีปลายงวด  201,560 

 

19 สวนของผูถือหุนสวนนอย 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ขาดทุนของผูถือหุนสวนนอยที่รับรูเกินเงินลงทุนแสดงถึงผลขาดทุนสะสมของบริษัทยอยแหงหนึ่ง ผลขาดทุน

ดังกลาวเกินกวาเงินลงทุนของผูถือหุนสวนนอยและไดถูกปนสวนไปในจํานวนที่ผูถือหุนสวนนอยมีภาระค้ําประกันใหบริษัทยอยดังกลาว 

 

20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอย บริ ษัทรวม และสวนไดเสียในกิจการรวมคาที่สําคัญ เปดเผยในหมายเหตุ ขอ 17 

 

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 17 บริษัทไดทําการแลกเปลี่ยนหุนสามัญของบริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท แปซิฟคมารเก็ตต้ิง แอนด 

เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด ) กับหุนสามัญของบริ ษัท เอ็ม  พิคเจอร เอ็นเตอรเทนเมน ท จํากัด (มหาชน ) (“MPIC”) ทําใหบริษัทมีสัดสวน

การถือหุนในบริษัท MPIC จากรอยละ 40.81 เปนรอยละ  65.93 ของทุนจดทะเบียนของ MPIC และทําให MPIC และบริษัทยอยของ MPIC 

เปลี่ยนสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท   นับต้ังแตการแลกเปลี่ ยนหุนคร้ังนี้ รายการระหวางกันกับ MPIC และบริษัทยอยภายใต MPIC  

ที่เดิมแสดงไวเปนรายการกับบริษัทรวมไดแสดงเปนรายการกับบริษัทยอย  

 

บริษัทที่เก่ียวของกันอื่นเปนบริษัทของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดังนั้นจึงถือเปนกิจการที่เก่ียวของกัน  

 

รายการคาที่ สําคัญกับกิจการที่เก่ียวของกัน สามารถสรุปไดดังนี้  : 

 

ก) การขายสินคาและบริการ และอื่น  ๆ

 หนวย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 

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

รายไดจากการใหบริการ     

บริษัทยอย - - 41,880 70,673 

บริษัทรวม 23,422 20,656 9,461 9,668 

บริษัทที่เก่ียวของกันนอกเหนือจากขางตน 5,247 5,885 1,551 1,421 

 28,669 26,541 52,892 81,762 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหวางกาลสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552 

29 

 

20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

ก) การขายสินคาและบริการ และอื่น ๆ (ตอ) 

 

 หนวย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 

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

รายไดจากการขายและอื่น ๆ     

บริษัทยอย - - 18,121 29,610 

กิจการรวมคา - 2,295 - 4,500 

บริษัทรวม 235 612 17,692 17,119 

 235 2,907 35,813 51,229 

 

 หนวย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 

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

รายไดจากการใหบริการ     

บริษัทยอย - - 137,640 209,789 

บริษัทรวม 72,966 49,665 33,124 25,041 

บริษัทที่เก่ียวของกันนอกเหนือจากขางตน 27,330 16,324 4,453 4,158 

 100,296 65,989 175,217 238,988 

     

รายไดจากการขายและอื่น ๆ     

บริษัทยอย - - 103,349 419,149 

กิจการรวมคา 4,500 2,295 4,500 4,500 

บริษัทรวม 1,450 1,267 57,062 82,359 

 5,950 3,562 164,911 506,008 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

ข) การซื้อสินคาและบริการ และอื่น  ๆ 

 หนวย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 

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

การรับบริการ     

บริษัทยอย - - 8,070 15,332 

บริษัทรวม 40,810 38,262 29,285 25,905 

บริษัทที่เก่ียวของกันนอกเหนือจากขางตน 21,239 26,051 19,943 23,904 

 62,049 64,313 57,298 65,141 

     

ซื้อสินคาและอื่น ๆ     

บริษัทยอย - - 6,992 7,909 

บริษัทรวม 1,589 - 397 - 

บริษัทที่เก่ียวของกันนอกเหนือจากขางตน 3,265 - 265 - 

 4,854 - 7,654 7,909 

 

 หนวย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี  30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 

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

การรับบริการ     

บริษัทยอย - - 22,147 46,646 

บริษัทรวม 118,935 111,980 85,978 75,479 

บริษัทที่เก่ียวของกันนอกเหนือจากขางตน 63,300 78,342 59,372 71,891 

 182,235 190,322 167,497 194,016 

     

ซื้อสินคาและอื่น ๆ     

บริษัทยอย - - 52,522 55,647 

บริษัทรวม 3,035 - 1,187 - 

บริษัทที่เก่ียวของกันนอกเหนือจากขางตน 3,791 - 791 - 

 6,826 - 54,500 55,647 

 

ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ .ศ. 2552  คาเชาและคาจัดการบริหารที่เรียกเก็บระหวางบริษัทที่เก่ียวของกันไดมี  

การเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะตลาดและสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซื้อขายสินคาและบริการ และอื่น  ๆ

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

ณ วันท่ี 30 กันยายน  31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม 

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

ลูกหนี้การคา     

   (รวมอยูใน “ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ”)     

บริษัทยอย - - 232,248 230,946 

บริษัทรวม 18,424 2,895 5,692 608 

บริษัทที่เก่ียวของกันนอกเหนือจากขางตน 5,524 4,679 815 148 

 23,948 7,574 238,755 231,702 

     

ลูกหนี้อื่น     

บริษัทยอย - - 598,370 758,143 

กิจการรวมคา 6,207 5,662 6,207 5,662 

บริษัทรวม 3,508 11,560 3,199 10,119 

บริษัทที่เก่ียวของกันนอกเหนือจากขางตน 8,550 - 8,550 - 

 18,265 17,222 616,326 773,924 

     

เงินมัดจํา     

   (รวมอยูใน “สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น”)     

บริษัทรวม 2,076 - 2,076 - 

บริษัทที่เก่ียวของกันนอกเหนือจากขางตน 11,784 12,200 11,784 12,200 

 13,860 12,200 13,860 12,200 

     

เจาหนี้การคา     

   (รวมอยูใน “เจาหนี้การคาและต๋ัวเงินจาย”)     

บริษัทยอย - - 96,660 111,029 

บริษัทรวม - 99,633 - - 

บริษัทที่เก่ียวของกันนอกเหนือจากขางตน 7,112 19,059 - 7,359 

 7,112 118,692 96,660 118,388 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซื้อขายสินคาและบริการ และอื่น ๆ (ตอ) 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

ณ วันท่ี 30 กันยายน  31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม 

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

เจาหนี้อื่น     

บริษัทยอย - - 126,724 139,736 

บริษัทรวม 7,739 30,501 4,906 26,781 

บริษัทที่เก่ียวของกันนอกเหนือจากขางตน 6,828 18,356 371 17,456 

กรรมการ 10,118 3,300 1,243 3,300 

 24,685 52,157 133,244 187,273 

     

เงินรับลวงหนาจากการใหเชาท่ีดิน     

   (รวมอยูใน “หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น”)     

บริษัทรวม 32,554 33,339 - - 

     

เงินมัดจํารับ     

(รวมอยูใน “หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น”)     

บริษัทรวม 123,666 120,003 - - 

บริษัทที่เก่ียวของกันนอกเหนือจากขางตน 799 - - - 

 124,465 120,003 - - 

     

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน     

   (รวมอยูใน “เงินกูยืมระยะยาวจาก 

    สถาบันการเงิน”) 

    

บริษัทรวม 11,754 12,077 11,754 12,077 

บริษัทที่เก่ียวของกันนอกเหนือจากขางตน 7,836 8,052 7,836 8,052 

 19,590 20,129 19,590 20,129 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ) 

 

ง) เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552   

บริษัทยอย บริษัทรวมและพนักงาน   

ยอดคงเหลือตนงวด 62,490 1,595,663 

เงินใหกูยืมในระหวางงวด 5,756 604,045 

รับคืนเงินใหกูยืมในระหวางงวด (42,027) (315,141) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 26,219 1,884,567 

 

เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือบริษัทที่เก่ียวของกันมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 6.25 ถึงรอยละ 8.50 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 

 

จ) เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทยอย 

  หนวย : พนับาท 

  งบการเงิน 

  เฉพาะบรษิทั 
   

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2552   

ยอดคงเหลือตนงวด  408,964 

เงินกูยืมในระหวางงวด  126,050 

จายคืนเงินกูยืมในระหวางงวด  (500,365) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  34,649 

 

เงินกูยืมจากบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 6.25 ถึงรอยละ 7.00 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 

 

21 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน   

 

ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ .ศ. 2552 คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท  พีวีอาร จํากัด 

(“PVR”) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของปร ะเทศอินเดีย โดยคณะกรรมการอนุมัติใหลงทุนในวงเงินไมเกิน 450 ลานบาท 

และไมเกิน รอยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของ PVR โดยการลงทุนคร้ังนี้ทาง PVR จะเรียกประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนไมเกิน

กลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 และบริษัทจะชําระคาหุนหลังจากผูถือหุนของ PVR ไดอนุมัติการเพิ่มทุนแลว 
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