
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน         
เฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และ       
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันที่แนบมานี้ของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอ                 
ความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ของบริษัทและบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ที่นํามาแสดง
เปรียบเทียบ  ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นโดยไดแสดงความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาว ตามรายงานลงวันที่                  
20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหได            
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบ    
หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการ        
ใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ        
การแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดง          
ความเห็นของขาพเจา 
 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปส้ินสุด     
วันเดียวกันของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
 
 

ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 

กรุงเทพมหานคร 
23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                  
งบดุล
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 4 436,544,781 316,626,077 242,780,782 146,419,415
เงินลงทุนระยะสั้น - 1,030,290 - -
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 5 851,256,365 503,214,113 164,193,537 56,618,524
ลูกหนี้อื่น - จากการสนับสนุนธุรกิจ 156,774,820 57,823,292 82,177,224 7,729,197
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 23 4,455,789 50,413 329,408,576 337,319,167
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 6 147,146,067 78,960,597 19,217,813 8,811,568
ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ 140,520,048 116,846,891 14,615,770 12,962,892
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 7 152,434,699 56,838,328 85,656,527 16,804,070
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,889,132,569 1,131,390,001 938,050,229 586,664,833

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 5,639,927 6,655,348 - -
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 8 587,738,676 467,029,953 2,868,941,898 2,491,539,799
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 23 2,950,000 2,350,000 1,741,789,628 1,110,574,309
เงินใหกูยืมแกพนักงาน 10,192,868 8,117,739 8,353,404 5,362,378
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9 4,956,303,413 4,589,136,994 1,543,932,071 1,407,019,911
สิทธิการเชา - สุทธิ 10 693,834,834 589,519,787 191,609,673 86,270,098
คาลิขสิทธิ์ภาพยนตร - สุทธิ 11 294,133,243 292,197,879 - -
คาความนิยม - สุทธิ 11 140,705,143 163,462,442 - -
เงินมัดจํา 161,944,196 80,465,950 116,498,949 43,768,563
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 39,457,397 49,643,359 3,475,385 1,168,729
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 6,892,899,697 6,248,579,451 6,474,601,008 5,145,703,787

รวมสินทรัพย 8,782,032,266 7,379,969,452 7,412,651,237 5,732,368,620

2

กรรมการ  ______________________________________________       กรรมการ  ______________________________________________

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 48 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                  
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม
จากสถาบันการเงิน 12 1,341,547,229 812,072,292 915,742,864 570,772,078

เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 529,428,753 578,211,941 270,977,272 181,224,728
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 23 6,660,943 - 40,403,526 1,237,623
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  12 590,749,877 588,678,239 490,822,866 481,249,596

เจาหนี้อื่น 239,255,548 265,211,753 106,055,522 29,452,823
ภาษีเงินไดคางจาย 102,543,639 127,951,755 25,505,681 64,936,353
รายไดคาสิทธิการเชาและบริการรอตัดบัญชี
ที่ถึงกําหนดรับรูภายในหนึ่งป 17,761,600 17,587,469 - -

คาใชจายคางจาย 103,002,892 69,558,445 38,752,937 24,868,587
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 13 170,251,118 193,743,278 34,931,931 61,048,728
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,101,201,599 2,653,015,172 1,923,192,599 1,414,790,516

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมจากบริษัทยอย 23 - - 220,345,630 86,130,000
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 12 1,104,792,452 1,395,279,789 1,075,216,542 1,276,590,589
รายไดคาสิทธิการเชาและบริการรอตัดบัญชี 292,411,759 310,371,306 - -
รายไดรับลวงหนาจากผูใหการสนับสนุนธุรกิจ 5,250,004 22,000,000 5,250,004 22,000,000
เงินมัดจําคาเชา 59,386,289 63,212,716 17,342,079 16,139,293
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 22,359,952 11,591,684 927,306 4,710,919
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,484,200,456 1,802,455,495 1,319,081,561 1,405,570,801

รวมหนี้สิน 4,585,402,055 4,455,470,667 3,242,274,160 2,820,361,317

3
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 48 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                  
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 14
ทุนจดทะเบียน 906,776,533 897,000,000 906,776,533 897,000,000

ทุนที่ออกและชําระแลว 787,185,105 709,322,633 787,185,105 709,322,633
สวนเกินมูลคาหุน 14 2,735,696,694 1,840,199,567 2,735,696,694 1,840,199,567
เงินรับลวงหนาคาหุน 15 136,040,990 16,251 136,040,990 16,251
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 16 63,522,103 14,405,495 63,522,103 14,405,495
ยังไมไดจัดสรร 447,932,185 348,063,357 447,932,185 348,063,357

รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 4,170,377,077 2,912,007,303 4,170,377,077 2,912,007,303
สวนของผูถือหุนสวนนอย 26,253,134 12,491,482 - -
รวมสวนของผูถือหุน 4,196,630,211 2,924,498,785 4,170,377,077 2,912,007,303

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 8,782,032,266 7,379,969,452 7,412,651,237 5,732,368,620

-                      -                      -                      -                      

4

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม
หนวย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 48 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                  
งบกําไรขาดทุน 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548
รายได
รายไดคาเขาชมในโรงภาพยนตร 2,441,019,849 2,356,041,116 1,358,618,420 1,236,655,278
รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 413,978,094 347,102,071 194,056,959 169,427,608
รายไดจากการใหบริการโฆษณาและสนับสนุนธุรกิจ 729,280,560 686,090,387 311,764,259 205,941,677
รายไดจากการใหบริการโบวลลิ่งและคาราโอเกะ 535,053,725 467,608,850 92,149,845 145,467,007
รายไดจากการใหเชาพื้นที่และบริการ 424,250,517 304,547,621 40,753,468 43,555,010
รายไดจากการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 542,406,754 532,902,346 - -
รายไดจากการใหบริการศูนยออกกําลังกาย 24,108,211 22,644,638 - -
รวมรายได 5,110,097,710 4,716,937,029 1,997,342,951 1,801,046,580

คาใชจาย
ตนทุนการแสดงและโรงภาพยนตร 2,113,505,229 1,971,277,229 1,236,841,624 1,059,135,245
ตนทุนการขายอาหารและเครื่องดื่ม 154,030,686 135,423,386 71,527,695 68,870,574
ตนทุนการใหบริการโฆษณา 26,363,382 23,493,730 - -
ตนทุนการใหบริการโบวลลิ่งและคาราโอเกะ 309,738,269 308,740,440 66,400,664 106,785,835
ตนทุนการใหเชาพื้นที่และบริการ 241,437,623 208,844,013 8,380,549 7,577,877
ตนทุนการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 378,962,587 417,882,794 - -
ตนทุนการใหบริการศูนยออกกําลังกาย 18,916,430 31,637,609 - -
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,109,281,469 877,417,508 456,186,798 344,375,830
รวมคาใชจาย 4,352,235,675 3,974,716,709 1,839,337,330 1,586,745,361

กําไรจากการขายและการใหบริการ 757,862,035 742,220,320 158,005,621 214,301,219
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 8 107,441,262 - 107,441,262 -
รายไดอื่น 17 136,548,725 71,543,454 306,048,575 339,754,348
กําไรจากการดําเนินงาน 18 1,001,852,022 813,763,774 571,495,458 554,055,567
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 8 98,128,797 42,998,994 351,491,234 166,011,954
กําไรกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 1,099,980,819 856,762,768 922,986,692 720,067,521
ดอกเบี้ยจาย (169,856,421) (102,830,552) (136,736,206) (70,486,121)
ภาษีเงินได (236,369,051) (228,004,687) (91,074,071) (114,591,257)
กําไรกอนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 693,755,347 525,927,529 695,176,415 534,990,143
ขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย - สุทธิ 1,421,068 9,062,614 - -
กําไรสุทธิสําหรับป 695,176,415 534,990,143 695,176,415 534,990,143

กําไรตอหุน 19
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.92 0.75 0.92 0.75
กําไรตอหุนปรับลด 0.90 0.74 0.90 0.74

5

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 48 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : บาท

   



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

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

ยอดคงเหลือตนป วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 709,322,633 1,840,199,567 16,251 14,405,495 348,063,357 12,491,482 2,924,498,785
การออกหุนสามัญ 14 77,862,472 895,497,127 (16,251) - - - 973,343,348
เงินรับลวงหนาคาหุน 15 - - 136,040,990 - - - 136,040,990
เงินคาหุนของบริษัทยอยรับจากผูถือหุนสวนนอย 8 - - - - - 20,000,000 20,000,000
ซื้อหุนในบริษัทยอยจากผูถือหุนสวนนอย 8 - - - - - (3,900,000) (3,900,000)
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย  16 - - - 49,116,608 (49,116,608) - -
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป - - - - 695,176,415    (1,421,068) 693,755,347
เงินปนผลจาย 20 - - - - (546,190,979)   (917,280) (547,108,259)
ยอดคงเหลือปลายป วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 787,185,105 2,735,696,694 136,040,990 63,522,103 447,932,185 26,253,134 4,196,630,211

ยอดคงเหลือตนป วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 709,322,633 1,840,199,567 - - 40,275,499 22,453,172 2,612,250,871
เงินรับลวงหนาคาหุน - - 16,251 - - - 16,251
ซื้อหุนในบริษัทยอยจากผูถือหุนสวนนอย - - - - - (899,076) (899,076)
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย  - - - 14,405,495 (14,405,495) - -
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป - - - - 534,990,143 (9,062,614) 525,927,529
เงินปนผลจาย 20 - - - - (212,796,790) - (212,796,790)
ยอดคงเหลือปลายป วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 709,322,633 1,840,199,567 16,251 14,405,495 348,063,357 12,491,482 2,924,498,785

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 48 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

งบการเงินรวม
หนวย : บาท

       



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

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

ยอดคงเหลือตนป วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 709,322,633 1,840,199,567 16,251 14,405,495 348,063,357 2,912,007,303
การออกหุนสามัญ 14 77,862,472 895,497,127 (16,251) - - 973,343,348
เงินรับลวงหนาคาหุน 15 - - 136,040,990 - - 136,040,990
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย  16 - - - 49,116,608 (49,116,608) -
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - 695,176,415 695,176,415
เงินปนผลจาย 20 - - - - (546,190,979) (546,190,979)
ยอดคงเหลือปลายป วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 787,185,105 2,735,696,694 136,040,990 63,522,103 447,932,185 4,170,377,077

ยอดคงเหลือตนป วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 709,322,633 1,840,199,567 - - 40,275,499 2,589,797,699
เงินรับลวงหนาคาหุน - - 16,251 - - 16,251
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย  - - - 14,405,495 (14,405,495) -
กําไรสุทธิสําหรับป - - - - 534,990,143 534,990,143
เงินปนผลจาย 20 - - - - (212,796,790) (212,796,790)
ยอดคงเหลือปลายป วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 709,322,633 1,840,199,567 16,251 14,405,495 348,063,357 2,912,007,303

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 48 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

งบการเงินเฉพาะบริษัท
หนวย : บาท

          



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

หมายเหตุ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 21 898,588,659 1,122,277,682 323,774,220 683,251,177

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนระยะสั้น 1,009,280 1,588,809 - 1,592,895
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 23 (600,000) - (961,867,500)        (1,146,964,668)
เงินสดรับคืนจากเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 23 - 600,000 330,652,181          415,554,542
เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 8 149,240,536 - 149,240,536          -
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทรวม 8 7,714,553 - 7,714,553 -
เงินสดจายเพื่อซื้อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 8 (90,110,315) (2,252,605) (90,110,315)          (82,251,905)
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 8 (7,000,000) - (7,000,000) -
เงินสดรับคืนจากคาหุนจายลวงหนา - 65,000,000 - 65,000,000
เงินสดจายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ (1,085,370,310) (943,734,111) (340,585,157)        (357,346,888)
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 3,768,873 - - -
เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม 8 18,016,562 31,998,093 21,685,623            31,998,093
เงินใหกูยืมแกพนักงาน (2,075,129) 129,842 (2,991,026)            (906,297)
เงินสดจายเพื่อเงินมัดจําในที่ดิน สัญญาเชาและบริการ (75,963,114) (2,539,781) (75,789,260)          (1,564,288)
เงินสดจายเพื่อสิทธิการเชา (125,872,000) (80,686,382) (109,000,000)        (24,992,897)
เงินสดจายคาลิขสิทธิ์ภาพยนตร (395,838,143) (13,517,140) - -
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,603,079,207) (943,413,275) (1,078,050,365)     (1,099,881,413)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดที่มีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น) 1,015,421 (15,723) - -
เงินสดรับ(จายคืน)เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการงิน 531,700,000 (424,077,298) 344,000,000 170,000,000
จายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (37,842,709) (57,497,277) (36,800,777) (56,549,833)
เงินสดรับจากเงินกูยืมจากบริษัทยอย - - 222,215,630 244,050,000         
จายคืนเงินกูยืมจากบริษัทยอย - - (88,000,000) (280,598,800)        
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 12 200,000,000 840,000,000 200,000,000 840,000,000
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว 12 (450,572,990) (354,000,000) (355,000,000) (251,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 14 973,343,348 - 973,343,348 -
เงินคาหุนรับลวงหนา 15 136,040,990 16,251 136,040,990 16,251
จายเงินปนผล 20 (546,132,465) (212,706,220) (546,132,465) (212,706,220)
จายเงินปนผลในบริษัทยอยใหแกผูถือหุนสวนนอย (917,280) - - -
เงินคาหุนในบริษัทยอยรับจากผูถือหุนสวนนอย 8 20,000,000 - - -
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 826,634,315 (208,280,267) 849,666,726 453,211,398

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 122,143,767 (29,415,860) 95,390,581 36,581,162
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 282,553,785 311,969,645 145,647,337 109,066,175
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 4 404,697,552 282,553,785 241,037,918 145,647,337

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 48 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
      



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548

ขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับกระแสเงินสด

ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดจายในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 มีดังนี้

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

ดอกเบี้ยจาย 169,856,421 105,640,535 136,736,039 66,830,304
ภาษีเงินไดจาย 288,770,807 146,356,954 130,504,743 64,493,130

รายการที่ไมใชเงินสด

รายการที่ไมใชเงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 มีดังนี้

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548

ยอดหนี้คางชําระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ 88,237,149 207,851,545 36,742,690 7,721,191
ยอดหนี้คางชําระจากการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร 62,558,655 215,840,000 - -
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินจากการซื้ออาคารและอุปกรณ 6,677,168 44,519,886 6,039,408 42,840,185

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหนา 10 ถึง 48 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
      



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 

10 

 
1 ขอมูลท่ัวไป 

 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู        
ตามที่ไดจดทะเบียนดังนี้ 
 

1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 

บริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัท
และบริษัทยอยวา “กลุมบริษัท” 
 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการเปนผูใหบริการจัดแสดงภาพยนตร และใหบริการเกี่ยวกับความบันเทิง การประกอบธุรกิจ
ของกลุมบริษัทสามารถสรุปไดดังนี้  
 

• ธุรกิจโรงภาพยนตร รวมถึงการใหบริการสื่อและโฆษณา 

• การใหบริการโบวล่ิงและคาราโอเกะ 

• ธุรกิจใหเชาพื้นที่และบริการ 

• การจัดจําหนายวีซีดี ดีวีดีและลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

• การใหบริการศูนยสุขภาพและออกกําลังกาย 
 

กลุมบริษัทประกอบกิจการในประเทศไทย และมีจํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ทั้งสิ้น 3,470 คน            
(พ.ศ. 2548 : 3,025  คน) 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 
  

2 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปนี้ 
 

2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต  
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอ
รายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน (ตอ) 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบ
ของงบการเงิน  ยกเวนเงินลงทุนบางประเภทซึ่งใชมูลคายุติธรรมตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี 

 
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดใหฝายบริหารประมาณการ
และกําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ      
สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนอ   
งบการเงินดังกลาว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลข
ประมาณการขึ้นจากความเขาใจในเหตุการณและสิ่งที่ไดกระทําไปในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว 

 
ตัวเลขเปรียบเทียบไดปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอขอมูลในปปจจุบันเทาที่จําเปน 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย
ในกรณีที่มีความหมายขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับ       
ภาษาไทยเปนหลัก 

 
2.2 การแกไขมาตรฐานการบัญชีท่ีจะมีผลบังคับใชสําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 

 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ฉบับแกไขป พ.ศ. 2549) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท และฉบับที่ 45 
(ฉบับแกไขป พ.ศ. 2549) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม  มีผลใชบังคับกับการบัญชีของบริษัทสําหรับ
งวดเริ่มตั้งแตหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550  มาตรฐานนี้ใชปฏิบัติสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
โดยใหบันทึกดวยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะบริษัท (เดิมใชวิธีสวนไดเสีย)  ภายใตวิธีราคาทุน บริษัทตองบันทึก
รายไดจากเงินลงทุนในรูปเงินปนผลเมื่อมีการประกาศจาย  ทั้งนี้ใหใชปฏิบัติกับเงินลงทุนในกิจการรวมคาในงบการเงิน
เฉพาะบริษัทดวย  บริษัทจะใชมาตรฐานฉบับแกไขนี้ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.3 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม 
 

ก) บริษัทยอย 
 
บริษัทยอยหมายถึงกิจการที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน และโดย     
ทั่วไปแลวกลุมบริษัทจะถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง กลุมบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทยอย
ไวในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่กลุมบริษัทควบคุมบริษัทยอยจนกระทั่งอํานาจควบคุมจะหมดไป 
 
กลุมบริษัทบันทึกการซื้อบริษัทยอยดวยวิธีการซื้อและแสดงตนทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่จายไป
หรือดวยมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให หรือดวยภาระหนี้สินซึ่งกลุมบริษัทตองรับผิดชอบ ต้ังแตวันที่
ไดบริษัทยอยมา  สินทรัพยและหนี้สินที่ระบุได ซึ่งไดจากการซื้อบริษัทยอยจะถูกวัดมูลคาเริ่มแรกในวันที่ได
บริษัทยอยนั้น 
 
ตนทุนการไดบริษัทยอยที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่กลุมบริษัท      
จะไดรับจะบันทึกเปนคาความนิยม 
 
ตนทุนการไดบริษัทยอยที่ตํ่ากวามูลคายุติธรรมของสวนแบงของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย จะบันทึกเปน    
คาความนิยมติดลบ 
 
รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริง ซึ่งเปนผลจากรายการ
ระหวางกันของกิจการที่อยูในกลุมบริษัท จะถูกตัดบัญชีออกไป เวนแตรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริง      
ซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาแลววามีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา กลุมบริษัทจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชี   
ในกรณีที่จําเปน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของบริษัท 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงดวยราคาตามวิธีสวนไดเสีย 
 
รายช่ือของบริษัทยอยหลักของกลุมบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.3 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม (ตอ) 

 
ข) บริษัทรวม 

 
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทั่วไปก็คือการที่
กลุมบริษัทถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด  เงินลงทุน    
ในบริษัทรวมรับรูเริ่มแรกดวยราคาทุนและใชวิธีสวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวม และในงบการเงิน      
เฉพาะบริษัท  ตามวิธีสวนไดเสีย กลุมบริษัทรับรูเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งไดรวมคาความนิยมที่ระบุไว         
เมื่อไดมา (สุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม) สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมที่เกิดขึ้น     
ภายหลังการไดมาจะรวมไวในงบกําไรขาดทุน และความเคลื่อนไหวในบัญชีสวนเกินจากการตีมูลคายุติธรรม
ภายหลังการไดมาจะรวมไว เปนสวนหนึ่งของบัญชีสวนเกินจากการตีมูลคายุ ติธรรม ผลสะสมของ                   
การเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อสวนแบงขาดทุนของ         
กลุมบริษัทในบริษัทรวมมีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมนั้น          
กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไป  เวนแตกลุมบริษัทมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทรวมหรือรับวา
จะจายหนี้แทนบริษัทรวม 
 
รายการกําไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางกลุมบริษัทกับบริษัทรวมจะตัดบัญชีเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสีย    
ในบริษัทรวมนั้น  รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เวนแตรายการนั้น           
มีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการดอยคา  บริษัทรวมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเทาที่จําเปน     
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท 
 
รายช่ือของบริษทัรวมหลักไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 

 
2.4 เงินลงทุน (นอกจากบริษัทยอยและบริษัทรวม) 

 
เงินลงทุนเพื่อคาและเงินลงทุนเผื่อขาย วัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม รายการกําไรและรายการขาดทุนทั้งที่
เกิดขึ้นจริงและยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อคาจะรวมอยูในงบกําไรขาดทุน    
ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง สวนรายการกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมอยู      
ในสวนของผูถือหุน 
 
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณโดยอางอิงจากราคาเสนอซื้อใน   
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขณะปดทําการ ณ วันที่ในงบดุล 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.4 เงินลงทุน (นอกจากบริษัทยอยและบริษัทรวม) (ตอ) 
 

ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน  กรณีที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหนี้หรือ  
ตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก
ของราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว 

 
เงินลงทุนทั่วไปแสดงในงบดุลดวยราคาทุนหักดวยการดอยคา 
 

กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนตอเมื่อมีขอบงช้ีวาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้นถาราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาที่เกิดขึ้นบันทึกในงบกําไรขาดทุนทันที 

 

2.5 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
 

กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
และแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตรา     
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตรา           
ตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาว ไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน  

 

2.6 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้การคา            
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยูในงบดุลประกอบดวย เจาหนี้การคา เจาหนี้กิจการ                
ที่เกี่ยวของกัน สัญญาเชาการเงิน และเงินกูยืม ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผย
แยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ 

 

2.7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุน
ระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองสูงซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  เงินเบิกเกิน
บัญชีจะแสดงรวมไวในสวนของหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.8 ลูกหนี้การคา 
 

ลูกหนี้การคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผื่อ       
หนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคือผลตางระหวาง  
ราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวใน       
งบกําไรขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการขายและบริหาร 

 
2.9 สินคาคงเหลือ 

 

สินคาคงเหลือประกอบดวย อาหารและเครื่องดื่ม วัสดุสิ้นเปลืองที่ใชในโรงภาพยนตร และแผนวีซีดีและดีวีดี     
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของอาหารและเครื่องดื่ม
และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชในโรงภาพยนตรคํานวณตามวิธีเขากอนออกกอน ราคาทุนของแผนวีซีดีและดีวีดีคํานวณ  
โดยใชวิธีถัวเฉลี่ย  ตนทุนของการซื้อประกอบดวยราคาซื้อและคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของกับการซื้อสินคานั้น เชน 
คาขนสงหักดวยสวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายได
ตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นสําเร็จรูปและคาใชจายในการขาย กลุมบริษัทบันทึก
บัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัย หรือเสื่อมคุณภาพเทาที่จําเปน  

 

2.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาคํานวณโดยใชวิธี
เสนตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพย 
หรืออายุสัญญาเชาในกรณีที่อายุสัญญาเชาสั้นกวาดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซึ่งถือวาประมาณการอายุการให
ประโยชนมีไมจํากัด 

 

อาคาร 20 ป 
โรงภาพยนตร  10, 20 ป 
 และตามอายุสัญญาเชา 
สวนปรับปรุงอาคารและโรงภาพยนตร  10, 20 ป 
 และตามอายุสัญญาเชา 
ระบบสาธารณูปโภค 5, 10, 15 ป 
เครื่องมือและอุปกรณ 5, 10, 15, 20 ป 
เครื่องตกแตงและติดตั้ง 5 ป 
อุปกรณสํานักงาน 5 ป 
ยานพาหนะ (รวมยานพาหนะภายใตสัญญาเชาการเงิน) 5 ป 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 
 

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนทันที 

 
การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น  ตนทุนของการ     
ปรับปรุงใหดีขึ้นที่สําคัญจะรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพย หากคอนขางแนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตที่จะกลับเขามาสูกลุมบริษัทจะมีมูลคาสูงกวาการใหประโยชนเดิมของสินทรัพยที่มีไวต้ังแตตนเมื่อไดมา  
ซึ่งสินทรัพยที่มีอยูปจจุบัน การปรับปรุงหลักจะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของ          
สินทรัพยที่เกี่ยวของ 
 
รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายกําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี และ    
จะรวมไวในงบกําไรขาดทุน 

 
ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกูยืมเงินมาใชในการซื้อหรือสรางอาคารและอุปกรณ ไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุน
ของสินทรัพยนั้นตลอดชวงเวลาการกอสรางและเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค 

 
2.11 คาความนิยม 
 

คาความนิยมแสดงถึงสวนของตนทุนการไดมาที่มีมูลคาสูงกวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ มบริษัทมี          
ในสวนแบงในสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ณ วันที่ซื้อบริษัทยอยหรือบริษัทรวม คาความนิยม  
ที่เกิดจากการซื้อบริษัทยอยแสดงเปนสินทรัพยไมมีตัวตนในงบดุลรวม คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อบริษัทรวม
จะรวมไวในเงินลงทุนในบริษัทรวม  คาความนิยมจะตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชน 
โดยฝายบริหารเปนผูประมาณอายุการใหประโยชนของคาความนิยมซึ่งจะมีผลกระทบตอกลุมบริษัท ณ เวลา     
ที่ไดมาโดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน สวนแบงทางการตลาดในปจจุบัน ศักยภาพการเติบโตและปจจัยอื่น     
ในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่ไดมา 
 
คาความนิยมของกลุมบริษัทตัดจําหนายภายในระยะเวลาไมเกิน 10 ป 
 
ณ วันที่ในงบดุลของแตละงวดบัญชี กลุมบริษัทจะทบทวนวามีขอบงชี้การดอยคาที ่มีตอคาความนิยมแตละ     
รายการที่ไดรับรูไวหรือไม เมื่อมีขอบงชี้ที่แสดงชัดเจนวาอาจเกิดการดอยคาเกิดขึ้น กลุมบริษัทก็จะประเมินวา
มูลคาของคาความนิยมจะไดรับคืนเต็มจํานวนหรือไม ทั้งนี้กลุมบริษัทจะปรับลดราคาตามบัญชีไมใหเกินกวา   
มูลคาที่จะไดรับคืน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.11 คาความนิยม (ตอ) 

 
คาความนิยมติดลบคือตนทุนของเงินลงทุนที่ตํ่ากวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ มบริษัทมีสวนแบงใน       
สินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม  ณ วันที่ไดมาซึ่งบริษัทนั้น คาความนิยมติดลบแสดงในงบดุลดวย
การจัดประเภทแบบเดียวกับคาความนิยม กลุมบริษัทบันทึกคาความนิยมติดลบที่สัมพันธกับผลขาดทุนและคาใชจาย  
ในอนาคตแตยังไมเปนหนี้สินที่ระบุได ณ วันไดมา เฉพาะสวนที่ระบุในแผนซื้อธุรกิจและสามารถวัดมูลคา      
ไดอยางนาเชื่อถือเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนในจํานวนเงินไมเกินผลขาดทุนและคาใชจายในอนาคตที่ไดรับรู    
ในบัญชีแลว กลุมบริษัทบันทึกสวนของคาความนิยมติดลบที่เกินกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงิน       
ที่ระบุไดเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑที ่วางไวตลอดจํานวนถัวเฉลี ่ยถวงน้ําหนักของอายุการให
ประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยเหลานั้น กลุมบริษัทจะบันทึกสวนของคาความนิยมติดลบที่สูงกวามูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินที่ระบุไดเปนรายไดทันทีในงบกําไรขาดทุน 

 
2.12 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 
 

คาลิขสิทธ์ิภาพยนตร 
 
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร บันทึกตามราคาทุนที่ราคาซื้อและคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของในการซื้อลิขสิทธิ์  ตนทุนลิขสิทธิ์
ตัดจําหนายเปนตนทุนโดยตรงของการแสดงภาพยนตร วีซีดีและดีวีดี และการถายทอดทางโทรทัศน ตามอัตราสวน
ของรายไดที่คาดวาจะไดรับจากชองทางเหลานั้นตลอดระยะเวลาของลิขสิทธิ์ ในกรณีที่มีการขาดทุนเกิดขึ้นในแตละ
ลิขสิทธิ์  กลุมบริษัทจะตัดจายขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นออกจากมูลคาทางบัญชีของลิขสิทธิ์นั้น ๆ เปนคาใชจายใน  
งบกําไรขาดทุนทันที 

 
สิทธิการเชา 
 
สิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเชาพื้นที่อาคาร บันทึกตามราคาทุนและตัดจําหนายเปนคาใชจายตามอายุของ      
สัญญาเชาโดยวิธีเสนตรง 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 

18 

 
2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.13 การดอยคาของสินทรัพย 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยที่ไมเปนสินทรัพยทางการเงิน รวมทั้งคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน 
จะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงช้ีวาราคาตามบัญชีอาจต่ํากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งมูลคา         
ที่คาดวาจะไดรับคืนคือจํานวนที่สูงกวาระหวางราคาขายสุทธิเทียบกับมูลคาจากการใช สินทรัพยจะถูกจัดเปนกลุม     
ที่เล็กที่สุดซึ่งเปนหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดที่สามารถแยกออกมาไดเพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา 
ณ วันที่ในงบดุล กลุมบริษัทตองกลับบัญชีรายการขาดทุนจากดอยคาของสินทรัพยที่กลุมบริษัทรับรูในงวดกอน        
ที่ไมใชคาความนิยมเมื่อประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่       
กลุมบริษัทไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาแลว 

 
2.14 สัญญาเชาระยะยาว - กรณีท่ีกลุมบริษัทเปนผูเชา 

 
สัญญาเชาอาคารและอุปกรณ ซึ่งผูเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของทั้งหมดถือเปน
สัญญาเชาการเงิน  ซึ่งจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิ
ของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวาง
หนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา     
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักกับคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว  สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกใน         
งบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุของ
การใชงานทรัพยสินที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา  

 
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซึ่งผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ 
สัญญาเชานั้นถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาวจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธี
เสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น  
 
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหแกผูใหเชาจะ
บันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.15 ผลประโยชนของพนักงาน 
 

กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจายสมทบ        
ไวแลว  สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัทและไดรับการบริหารโดย      
ผูจัดการกองทุนภายนอก  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจาก       
กลุมบริษัทที่เกี่ยวของ เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบ        
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของกลุมบริษัทจะรับรูในงบการเงินเมื่อมีการ
ใชสิทธิ 

 

2.16 ประมาณการหนี้สิน 
 

กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินซึ่งไมรวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกิด    
ภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือโดยอนุมานจากผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาว    
คาดวาจะสงผลใหตองใชทรัพยากรเพื่อจายชําระตามภาระผูกพันและสามารถประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยาง  
นาเชื่อถือ เมื่อไดจายชําระประมาณการหนี้สินไปแลว หากแนใจวาจะไดรับคืนอยางแนนอนใหบันทึกรายจายที่จะ    
ไดรับคืนเปนสินทรัพยแยกตางหาก 

 

ประมาณการรับคืนสินคา 
 

ประมาณการรับคืนสินคาประเภทแผนวีซีดีและดีวีดี ประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากการรับคืนสินคาที่เกิดขึ้นจริง
ในระหวางปและคํานวณขึ้นเปนสัดสวนของยอดขายในระหวางป 

 

2.17 การรับรูรายได 
 

รายไดหลักของกลุมบริษัท คือ รายไดจากการเขาชมในโรงภาพยนตร รายไดจากการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 
รายไดจากการใหบริการโฆษณาสินคา รายไดจากการใหบริการโบวล่ิงและคาราโอเกะ รายไดจากการใหเชาพื้นที่
และบริการ รายไดจากการใหบริการศูนยออกกําลังกายและรายไดจากการจําหนายแผนวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์      
ภาพยนตรและรายไดจากการสนับสนุนธุรกิจ 

 

รายไดแสดงดวยมูลคาตามใบสงสินคาที่ขายและการใหบริการเปนจํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและสวนลด 
โดยไมรวมรายการขายภายในกลุมบริษัทสําหรับงบการเงินรวม รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อผูซื้อไดรับโอน  
ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคา รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อการ
ใหบริการแลวเสร็จ 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.17 การรับรูรายได (ตอ) 
 

รายไดจากการใหเชาพื้นที่และบริการรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลาอายุสัญญาเชา 
 

รายไดจากการใหบริการโฆษณาบนจอภาพยนตรและในโรงภาพยนตรรับรูตามระยะเวลาของสัญญาที่ทํากับผูโฆษณา 
 

รายไดอ่ืน 
 

รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของชวงเวลาจนถึงวันครบอายุ และ
พิจารณาจํานวนเงินตนที่เปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกคางรับของกลุมบริษัท  รายไดเงินปนผลรับรู
เมื่อสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้นเกิดขึ้น 

 

2.18 รายไดรอการตัดบัญชี 
 

รายไดรอการตัดบัญชีจากการใหเชาพื้นที่ รับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว 
 

2.19 ภาษีเงินได 
 

กลุมบริษัทคํานวณภาษีเงินไดตามเกณฑที่กําหนดไวในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินไดตามเกณฑคงคาง     
กลุมบริษัทมิไดบันทึกภาษีเงินไดคางจายหรือคางรับสําหรับผลตางทางบัญชีกับทางภาษีที่เปนผลตางชั่วคราว            
ในอนาคต 

 

2.20 การจายเงินปนผล 
 

เงินปนผลจายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทที่เกี่ยวของไดอนุมัติการจายเงินปนผล 

 

2.21 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลจําแนกตามสวนงานไดจัดทําขึ้นโดยอาศัยรายงานภายในของกลุมบริษัท ซึ่งจําแนกขอมูลทางการเงินตาม    
การใหบริการหรือผลิตภัณฑของแตละสายธุรกิจ 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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3 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ มีดังตอไปนี้  
 หนวย : ลานบาท 
   การ การจัดจําหนาย บริการ   
 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 
ธุรกิจ 

โรงภาพยนตร 
บริการโบวลลิ่ง 
และคาราโอเกะ 

ใหเชาพิ้นที่ 
และบริการ 

วีซีดี ดีวีดี และ 
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

ศูนยสุขภาพ 
ออกกําลังกาย 

รายการบัญชี 
ระหวางกัน 

 
รวม 

        

รายได 3,667 538 588 564 24 (134) 5,247 
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 703 64 315 17 (9)  1,090 
ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (195) 
กําไรจากการดําเนินงาน       895 
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม       107 
ดอกเบี้ยจาย       (170) 
สวนแบงกําไรของบริษัทรวม       98 
กําไรกอนภาษีเงินได       930 
ภาษีเงินได       (236) 
กําไรของกลุมบริษัท       694 
สวนของผูถือหุนสวนนอย       1 
กําไรสุทธิ       695 
        

สินทรัพยของสวนงาน 4,895 949 1,145 713 72  7,774 

เงินลงทุนในบริษัทรวม       588 
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน       420 
สินทรัพยทั้งสิ้นในงบการเงินรวม       8,782 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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3 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 

 หนวย : ลานบาท 
   การ การจัดจําหนาย บริการ   
 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
ธุรกิจ 

โรงภาพยนตร 
บริการโบวลลิ่ง 
และคาราโอเกะ 

ใหเชาพิ้นที่ 
และบริการ 

วีซีดี ดีวีดี และ 
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร 

ศูนยสุขภาพ 
ออกกําลังกาย 

รายการบัญชี 
ระหวางกัน 

 
รวม 

        

รายได 3,432 471 495 537 23 (170) 4,788 
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 674 116 261 2 (11)  1,042 
ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนได       (228) 
กําไรจากการดําเนินงาน       814 
ดอกเบี้ยจาย       (103) 
สวนแบงกําไรของบริษัทรวม       43 
กําไรกอนภาษีเงินได       754 
ภาษีเงินได       (228) 
กําไรของกลุมบริษัท       526 
สวนของผูถือหุนสวนนอย       9 
กําไรสุทธิ       535 
        

สินทรัพยของสวนงาน 4,041 801 1,172 538 63  6,615 

เงินลงทุนในบริษัทรวม       467 
สินทรัพยที่ยังไมไดปนสวน       298 
สินทรัพยทั้งสิ้นในงบการเงินรวม       7,380 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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3 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) 

 
ตนทุนที่ไมสามารถปนสวนไดสวนใหญเปนคาใชจายสวนกลาง สินทรัพยถาวรของสวนงานประกอบดวย ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน สินคาคงเหลือ ลูกหนี้ และเงินสดสําหรับการดําเนินงาน 
 
หนี้สินของกลุมบริษัทสวนใหญเปนเงินกูยืมเพื่อใชกับทุกสวนงานและบริหารสภาพคลองโดยรวม ดังนั้นกลุมบริษัท       
จึงไมไดนําเสนอขอมูลหนี้สินจําแนกตามสวนงาน 

 
4 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

 
  หนวย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

      
 เงินสด 72,986,777 42,365,805 44,337,022 24,903,882 

 เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม 363,558,004 274,260,272 198,443,760 121,515,533 

 รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 436,544,781 316,626,077 242,780,782 146,419,415 

 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารมีอัตราถัวเฉลี่ยประมาณรอยละ 0.50 ถึง 1.00 ตอป (พ.ศ. 2548 : รอยละ 0.25 ถึง 0.75 ตอป) 
 
สําหรับขอมูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยรายการดังนี้ 
 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

     
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 436,544,781 316,626,077 242,780,782 146,419,415 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (31,847,229) (34,072,292) (1,742,864) (772,078) 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 404,697,552 282,553,785 241,037,918 145,647,337 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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5 ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 
 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

     
รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ - คาโฆษณา 51,420,009 24,766,355 - - 
ต๋ัวเงินรับ 58,663,498 13,262,266 3,226,747 1,081,902 
ลูกหนี้การคา      

- คาโฆษณา 353,552,179 243,940,136 101,108,128 32,689,659 
- จากการขายวีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร 280,395,618 160,906,155 - - 
- อื่น ๆ 163,741,175 98,030,360 60,941,697 23,550,935 

รวม 907,772,479 540,905,272 165,276,572 57,322,496 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (56,516,114) (37,691,159) (1,083,035) (703,972) 

 851,256,365 503,214,113 164,193,537 56,618,524 

 
ลูกหนี้การคาขางตนสามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ไดดังนี้ 
 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

     
รายไดที่ยังไมไดเรียกเก็บ - คาโฆษณา 51,420,009 24,766,355 - - 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 466,167,852 374,557,924 42,300,481 25,360,422 
คางชําระนอยกวา 3 เดือน 255,888,145 66,029,480 69,373,462 30,047,510 
คางชําระ 3 - 6 เดือน 43,106,913 10,508,567 38,481,077 102,772 
คางชําระมากกวา 6 เดือน 91,189,560 65,042,946 15,121,552 1,811,792 

 907,772,479 540,905,272 165,276,572 57,322,496 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (56,516,114) (37,691,159) (1,083,035) (703,972) 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 851,256,365 503,214,113 164,193,537 56,618,524 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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6 สินคาคงเหลือ - สุทธิ 
 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
     

อาหารและเครื่องดื่ม 30,387,146 17,237,135 13,296,999 6,195,134 
แผนวีซีดีและดีวีดี 108,624,153 59,111,206 - - 
วัสดุสิ้นเปลือง 9,653,871 4,131,359 5,920,814 2,616,434 

 148,665,170 80,479,700 19,217,813 8,811,568 
หัก  คาเผื่อการลดมูลคาในสินคาคงเหลือ (1,519,103) (1,519,103) - - 

 147,146,067 78,960,597 19,217,813 8,811,568 

 
7 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
3     

รายไดคางรับ 7,762,683 27,200,941 6,208,287 226,943 
คาใชจายจายลวงหนา 43,567,051 8,146,856 12,354,754 1,102,830 
ดอกเบี้ยจายลวงหนา 3,150,975 3,947,515 - 3,947,515 
เงินทดรองจาย 64,279,405 8,193,452 55,945,480 8,686,313 
ลูกหนี้อื่น 29,847,787 7,873,454 10,914,925 2,447,741 
อื่น ๆ 3,826,798 1,476,110 233,081 392,728 

 152,434,699 56,838,328 85,656,527 16,804,070 

 
8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  
 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
     

บริษัทยอย - - 2,279,789,277 2,024,657,577 
บริษัทรวม 587,738,676 467,029,953 589,152,621 466,882,222 

รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  587,738,676 467,029,953 2,868,941,898 2,491,539,799 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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8 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 

ก) การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ 
 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

เงินลงทุนในบริษัทยอย   
ณ วันที่ 1 มกราคม 2,024,657,577 1,821,925,808 
สวนแบงกําไรในบริษัทยอย 251,800,761 121,833,455 
ซื้อเพิ่มเงินลงทุน 7,000,000 80,898,314 

เงินปนผลรับ (3,669,061) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,279,789,277 2,024,657,577 
 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 บริษัทไดลงทุนเพิ่มในบริษัทยอยคือ บริษัท อุดร ไฟวสตาร ซีนีเพล็กซ จํากัด 
โดยซื้อหุนจากผูถือหุนสวนนอยจํานวน 39,000 หุน เปนจํานวนเงิน 7 ลานบาท โดยมีคาความนิยมเกิดขึ้น 3.1 ลานบาท 
(หมายเหตุขอ 11) บริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 80 เปนรอยละ 90 

 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด ไดรับชําระเงินคาหุนจากผูถือหุนสวนนอยจํานวน       
20 ลานบาท 

 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

เงินลงทุนในบริษัทรวม     
ณ วันที่ 1 มกราคม 467,029,953 455,629,052 466,882,222 454,301,816 
สวนแบงกําไรในบริษัทรวม 98,128,797 42,998,994 99,690,473 44,178,499 
จําหนายเงินลงทุน (41,813,207) - (41,813,207) - 
ซื้อเพิ่มเงินลงทุน 90,110,315 400,000 90,110,315 400,000 
คืนเงินลงทุนในบริษัทรวมเนื่องจาก     
   เลิกกิจการ (7,700,620) - (7,700,620) - 

เงินปนผลรับ (18,016,562) (31,998,093) (18,016,562) (31,998,093) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 587,738,676 467,029,953 589,152,621 466,882,222 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ) 
 

ก) การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ 
 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 บริษัทไดจําหนายเงินลงทุนในหุนทุนของบริษัทรวมคือ บริษัท สยามฟวเจอร               
ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) จํานวน 16.55 ลานหุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 149.24 ลานบาท โดยมีกําไรจากการ      
ขายเงินลงทุนจํานวน 107.45 ลานบาท  ภายหลังการจําหนายเงินลงทุน  บริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทรวม            
ดังกลาวลดลงจากรอยละ 25.15 เปนรอยละ 21.25  

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการ
เสนอขายหุนออกใหมใหแกผูถือหุนเดิม โดยใหสิทธิแกผูถือหุนเดิมในการซื้อหุนใหมในสัดสวน 5 หุนเดิมตอ 1 หุน
ใหม เสนอขายที่ราคาหุนละ 5 บาท  บริษัทไดใชสิทธิซื้อหุนใหมของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด 
(มหาชน) ตามสัดสวนจํานวน 18.02 ลานหุน เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 90.11 ลานบาท 
 

ในระหวางป บริษัทไอ-เมเจอร จํากัด ไดเลิกกิจการและชําระบัญชี บริษัทไดรับเงินลงทุนคืนจากการชําระบัญชี     
ดังกลาวเปนจํานวน 7,714,553 บาท 

 

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ 
 

  อัตรารอยละของหุนท่ีถือ 
 ประเภทของธุรกิจ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
บริษัทยอย    
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ พรอพเพอรตี้ จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคาร 99.99 99.99 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ เซอรวิส จํากัด ใหบริการดานสาธารณูปโภค 99.99 99.99 
บริษัท เชียงใหม ซีนีเพล็กซ จํากัด ใหบริการฉายภาพยนตร 99.99 99.99 
บริษัท รัชโยธิน แมเนจเมนท จํากัด ใหบริการดานสาธารณูปโภค 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน ซีนีมา จํากัด ใหบริการฉายภาพยนตร 99.99 99.99 
บริษัท รัชโยธิน เรียลต้ี จํากัด ใหเชาพื้นที่ในอาคาร 99.99 99.99 
บริษัท เมเจอร โบวล กรุป จํากัด ใหบริการดานการบนัเทิง 99.99 99.99 
บริษัท เมเจอร ซีนีแอด จํากัด ใหบริการโฆษณาและบริการ 99.93 99.93 

    ใหคําปรึกษาธุรกจิ   
บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ เธียเตอร จํากัด ใหบริการฉายภาพยนตร 99.94 99.94 
บริษัท อุดร ไฟวสตาร  ซีนีเพล็กซ  จํากัด ใหบริการฉายภาพยนตร 90.00 80.00 
บริษัท สยามซีนีเพล็กซ จํากัด ใหบริการฉายภาพยนตร 99.99 99.99 
บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“EGV”) ใหบริการฉายภาพยนตร 99.97 99.97 
บริษัท แปซิฟค มารเก็ตติ้ง แอนด จําหนายแผน วีซีดี และดีวีด ี 80.00 80.00 
   เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด (“PMEG”) และลขิสิทธิภ์าพยนตร   
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด จําหนาย ใหเชาและเปนตัวแทน 79.99 79.99 

    การจาํหนายลขิสิทธิภ์าพยนตร วีซีดี ดีวีด ี   
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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8 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (ตอ) 
 

ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มีดังนี้ (ตอ) 

 
  อัตรารอยละของหุนท่ีถือ 

 ประเภทของธุรกิจ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

บริษัทยอยภายใต EGV    
บริษัท เอ็นเตอรเทน โกลเดนท วิลเลจ 
   เอ็กซิบิชั่น จํากัด 

ใหบริการฉายภาพยนตรและการโฆษณา 99.96 99.96 

บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จํากัด ใหบริการฉายภาพยนตร  และการโฆษณา  99.96 99.96 
    ใหรวมทั้งบริการเชาพื้นที่   
บริษัท อีจีวี ไฟวสตาร จํากัด ใหบริการฉายภาพยนตรและการโฆษณา 89.97 89.97 
บริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด ศูนยสุขภาพ  ศูนยออกกําลังกาย 59.98 59.98 
    

บริษัทยอยภายใต PMEG    
บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด จําหนายเทป ซีดี วีดโีอ วีซีดี ดวีีด ี 79.98 79.98 
    
บริษัทรวม    
บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพเีรียนซ ศูนยออกกําลังกายและบริการอื่น 36.75 36.75 
   จํากัด (มหาชน)    ที่เกี่ยวของ   
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ใหเชาพื้นที่ในอาคารและใหบริการ 

   ดานสาธารณูปโภค 
21.25 25.15 

บริษัท ไอ-เมเจอร จํากัด จําหนายตั๋วภาพยนตร ไมมี 49.99 
บริษัท เมเจอรออนไลน จํากัด จําหนายตั๋วคอนเสริตและใหบริการ 

   สารสนเทศ 
40.00 40.00 

    
บริษัทรวมภายใต PMEG    
บริษัท มีเดีย โลจิสติก จํากัด ใหบริการขนสง 39.99 39.99 

 
บริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งหมดเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเปนการลงทุนในหุนสามัญ 
 
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
 

 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม 
     เครื่องมอื     
   โรงภาพยนตร  อุปกรณและ     
  อาคารและ และ ระบบ เครื่องตกแตง อุปกรณ  สินทรัพย  
 ที่ดิน สวนปรับปรุง สวนปรับปรุง สาธารณปูโภค ที่ใชดําเนินงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหวางกอสราง รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548          
ราคาทุน 34,909,553 976,357,027 2,517,513,646 674,810,611 2,362,400,309 176,936,095 29,231,535 428,208,568 7,200,367,344 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (295,050,456) (715,390,786) (339,697,970) (1,133,898,610) (115,689,191) (11,503,337) - (2,611,230,350) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 34,909,553 681,306,571 1,802,122,860 335,112,641 1,228,501,699 61,246,904 17,728,198 428,208,568 4,589,136,994 
          
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549          
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 34,909,553 681,306,571 1,802,122,860 335,112,641 1,228,501,699 61,246,904 17,728,198 428,208,568 4,589,136,994 
ซื้อสินทรัพย - 3,291,582 164,915,150 69,556,256 450,994,453 57,780,164 15,281,287 203,937,022 965,755,914 
โอนสินทรัพย - 82,852,412 207,721,788 52,937,239 161,239,283 280,513 - (505,031,235) - 
จําหนายสินทรัพย - สุทธิ - - - - (659,855) - (2,837,472) - (3,497,327) 
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ - (206,726) - - - (13,063) (2,461,268) (7,268,866) (9,949,923) 
คาเสื่อมราคา - (55,721,709) (159,368,994) (46,880,361) (287,944,023) (27,754,184) (7,472,974) - (585,142,245) 
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 34,909,553 711,522,130 2,015,390,804 410,725,775 1,552,131,557 91,540,334 20,237,771 119,845,489 4,956,303,413 
          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549          
ราคาทุน 34,909,553 1,062,102,026 2,890,150,585 797,304,106 2,955,947,591 234,981,549 31,993,544 119,845,489 8,127,234,443 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม - (350,579,896) (874,759,781) (386,578,331) (1,403,816,034) (143,441,215) (11,755,773) - (3,170,931,030) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 34,909,553 711,522,130 2,015,390,804 410,725,775 1,552,131,557 91,540,334 20,237,771 119,845,489 4,956,303,413 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ ซึ่งหักคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานอยูมีจํานวน 984.50 ลานบาท (พ.ศ. 2548 : 821.50 ลานบาท) 

 
การซื้อสินทรัพยรวมการไดมาซึ่งสินทรัพยจากสัญญาเชาการเงิน จํานวน 18.38 ลานบาท  

 
บริษัทนําสินทรัพยที่มีมูลคาตามบัญชีจํานวน 483.56 ลานบาท (พ.ศ. 2548 : 521.68 ลานบาท) ไปใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุขอ 12) 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ) 
 

 หนวย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   เครื่องมอื     
   อุปกรณและ     
 โรงภาพยนตร ระบบ เครื่องตกแตงที่ใช   สินทรัพย  
 และสวนปรับปรุง สาธารณปูโภค ในการดําเนินงาน อุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ ระหวางกอสราง รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548        
ราคาทุน 965,505,076 67,134,923 981,555,771 48,166,868 7,500,258 40,824,121 2,110,687,017 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (241,356,768) (23,883,141) (411,891,636) (23,543,565) (2,991,996) - (703,667,106) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 724,148,308 43,251,782 569,664,135 24,623,303 4,508,262 40,824,121 1,407,019,911 

        
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549        
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ 724,148,308 43,251,782 569,664,135 24,623,303 4,508,262 40,824,121 1,407,019,911 
ซื้อสินทรัพย 72,552,949 17,858,453 118,933,725 26,171,287 9,690,000 124,400,242 369,606,656 
โอนสินทรัพย 36,360,293 6,787,732 35,695,099 - - (78,843,124) - 
ตัดจําหนายสินทรัพย - สุทธิ - - (1) - - (7,268,866) (7,268,867) 
คาเสื่อมราคา (73,832,970) (5,160,217) (133,068,034) (10,840,988) (2,523,420) - (225,425,629) 
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ 759,228,580 62,737,750 591,224,924 39,953,602 11,674,842 79,112,373 1,543,932,071 

        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549        
ราคาทุน 1,074,418,318 91,781,108 1,117,498,813 74,335,996 17,190,258 79,112,373 2,454,336,866 
หัก  คาเสื่อมราคาสะสม (315,189,738) (29,043,358) (526,273,889) (34,382,394) (5,515,416) - (910,404,795) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 759,228,580 62,737,750 591,224,924 39,953,602 11,674,842 79,112,373 1,543,932,071 

 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ ซึ่งหักคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แตยังคงใชงานอยูมีจํานวน 163.16 ลานบาท (พ.ศ. 2548 : 92.20 ลานบาท) 
 

การซื้อสินทรัพยรวมการไดมาซึ่งสินทรัพยจากสัญญาเชาการเงินจํานวน 15.35 ลานบาท  



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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10 สิทธิการเชา - สุทธิ 
 

  หนวย : บาท 

   
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะบริษัท 

    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548    
ราคาทุน  623,348,986 88,922,897 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม  (33,829,199) (2,652,799) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ  589,519,787 86,270,098 

    
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549   
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธ ิ  589,519,787 86,270,098 
ซื้อสินทรัพย 130,119,000 109,000,000 
คาตัดจําหนาย (25,803,953) (3,660,425) 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 693,834,834 191,609,673 

    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549   
ราคาทุน  753,467,986 197,922,897 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม  (59,633,152) (6,313,224) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ  693,834,834 191,609,673 

 
บริษัทไดนําสิทธิการเชาที่มีมูลคาตามบัญชีจํานวน 274.12  ลานบาท (พ.ศ. 2548 : 268.23 ลานบาท) ไปใชเปนหลักประกัน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุขอ 12) 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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11 สินทรัพยไมมีตัวตน  
 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม  

 คาลิขสิทธ์ิ  
 ภาพยนตร คาความนิยม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548   
ราคาทุน 338,352,335 189,320,138 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (46,154,456) (25,857,696) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 292,197,879 163,462,442 

   

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549   

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธ ิ 292,197,879 163,462,442 
ซื้อสินทรัพย 242,556,798 3,100,000 
คาตัดจําหนาย (239,205,827) (25,857,299) 
การดอยคาของสินทรัพย (1,415,607) - 

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธ ิ 294,133,243 140,705,143 
   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549   
ราคาทุน 580,909,133 192,420,138 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (285,360,283) (51,714,995) 
       คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (1,415,607) - 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 294,133,243 140,705,143 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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12 เงินกูยืม 
 

 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
สวนที่หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 31,847,229 34,072,292 1,742,864 772,078 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,309,700,000 778,000,000 914,000,000 570,000,000 

รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม     

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,341,547,229 812,072,292 915,742,864 570,772,078 
     

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 
   ของเงินกูยืมระยะยาว     
   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 2,822,866 43,178,239 2,822,866 42,249,596 

   -  เงินกูยืมจากธนาคาร 587,927,011 545,500,000 488,000,000 439,000,000 

รวมเงินกูยืมสวนที่ถึงกําหนดชําระ     

   ภายในหนึ่งป 590,749,877 588,678,239 490,822,866 481,249,596 
     

สวนที่ไมหมุนเวียนของเงินกูยืม     
   -  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 3,854,311 1,341,647 3,216,542 590,589 

   -  เงินกูยืมจากธนาคาร 1,100,938,141 1,393,938,142 1,072,000,000 1,276,000,000 

รวมเงินกูยืมไมหมุนเวียน 1,104,792,452 1,395,279,789 1,075,216,542 1,276,590,589 
     

รวมเงินกูยืม 3,037,089,558 2,796,030,320 2,481,782,272 2,328,612,263 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
     

ยอดคงเหลือตนป 1,939,438,142 1,453,438,142 1,715,000,000 1,126,000,000 
กูยืม 200,000,000 840,000,000 200,000,000 840,000,000 

จายคืนเงินกู (450,572,989) (354,000,000) (355,000,000) (251,000,000) 

ยอดคงเหลือปลายป 1,688,865,153 1,939,438,142 1,560,000,000 1,715,000,000 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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12 เงินกูยืม (ตอ) 
 
ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร มีดังตอไปนี้ 
 
 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
     

ครบกําหนดภายใน 1 ป 587,927,011 545,500,000 488,000,000 439,000,000 
ครบกําหนดระหวาง 1 ป ถึง 2 ป 514,000,000 546,500,000 499,000,000 455,000,000 
ครบกําหนดระหวาง 2 ป ถึง 5 ป 586,938,142 831,438,142 573,000,000 805,000,000 
ครบกําหนดหลังจาก 5 ป - 16,000,000 - 16,000,000 
     

 1,688,865,153 1,939,438,142 1,560,000,000 1,715,000,000 

 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเปนตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินที่อยูในสกุลเงินบาท มีอัตราดอกเบี้ยระหวาง
รอยละ 6.00 ถึงรอยละ 8.25 ตอป  
 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50 ถึงรอยละ 7.25 ตอป เงินกูยืมดังกลาวมีอาคารและ               
สิทธิการเชาเปนหลักทรัพยค้ําประกัน (หมายเหตุขอ 9 และ 10) 

 
13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

 
 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
     

ประมาณการคาเผื่อสินคารับคืน 17,825,805 33,142,791 - - 
ภาษีขายยังไมถึงกําหนดชําระ 81,884,452 51,169,088 22,693,220 18,272,619 
รายไดรับลวงหนา 1,552,553 52,520,162 661,379 31,074,814 
เงินมัดจําและเงินรับลวงหนา 41,687,187 5,976,782 6,335,617 1,050,958 

อื่น ๆ 27,301,121 50,934,455 5,241,715 10,650,337 
     

 170,251,118 193,743,278 34,931,931 61,048,728 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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14 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 
 
  ทุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 

 จํานวนหุน จํานวนหุน  สวนเกิน 
 จดทะเบียน สามัญ หุนสามัญ มูลคาหุน 
 หุน หุน บาท บาท 

     

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 897,000,000 709,322,633 709,322,633 1,840,199,567 
ลดทุน (223,467) - - - 
เพิ่มทุน 10,000,000 77,862,472 77,862,472 895,497,127 
การออกหุน - - - - 

     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  906,776,533 787,185,105 787,185,105 2,735,696,694 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 906,776,533 หุน (พ.ศ. 2548 : 897,000,000 หุน) ซึ่งมี
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (พ.ศ. 2548 : 1 บาทตอหุน) 
 
ในที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากหุนสามัญจํานวน 897,000,000 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 896,776,533 หุน 
โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และไดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุนสามัญจํานวน 896,776,533 หุน 
เปนหุนสามัญจํานวน 906,776,533 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทไดจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 
 
หุนที่ออกใหมในระหวางปเปนการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 15 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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15 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ 
 
ก) ใบสําคัญแสดงสทิธิซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) 
 

บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย 
โดยเปนใบสําคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนและไมสามารถโอนใหบุคคลอื่นได ไมมีราคาเสนอขายและมีอายุไมเกิน 4 ป 
และ 5 ป ตามลําดับ นับตั้งแตวันที่ออก อัตราการใชสิทธิซื้อหุนสามัญและราคาการใชสิทธิมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
  จํานวนที่ออก ราคาการใชสิทธ ิ กําหนดเวลาการใชสิทธิ 

 วันท่ีออก ลานหนวย บาท/หนวย เริ่ม สิ้นสุด 

      
ESOP-W1 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 19.5 12.120 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
ESOP-W2 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 3.5 15.032 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

 
ข) ใบสําคัญแสดงสทิธิซื้อหุนสามัญที่ออกและเสนอขายใหแกบุคคลท่ัวไป (MAJOR-W1) 
 

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

 
ราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีผลต้ังแตวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 มีดังนี้ 
 

 อัตราการใชสิทธิ 
หนวย/หุน 

ราคาการใชสิทธิ  
บาท/หนวย 

 เดิม ใหม เดิม ใหม 

ESOP-W1 1.068 1.086 12.320 12.120 
ESOP-W2 1.000 1.016 15.280 15.032 
MAJOR-W1 1.016 1.033 12.796 12.589 
 
ในระหวางป พ.ศ. 2549 ผูถือสิทธิใน ESOP-W1 และผูถือสิทธิใน MAJOR-W1ไดใชสิทธิเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 13.50 
ลานหนวย และ 71.71 ลานหนวย ตามลําดับ  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  มีผูถือสิทธิ MAJOR-W1 ไดใชสิทธิเปนจํานวนรวม 10.46 ลานหนวย  ซึ่งบริษัทไดรับเงินคาหุน
รับลวงหนาจํานวน 136.04 ลานบาท และไดจดทะเบียนเปนหุนสามัญกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2550 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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16 สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ    
หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  
สํารองตามกฎหมายไมสามารถจัดสรรได 

 
17 รายไดอ่ืน 

 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

     
รายไดคาบริหารจัดการ 11,800,000 10,300,000 184,905,561 277,525,719 
รายไดดอกเบี้ยรับ 4,022,702 - 101,960,232 40,432,310 
รายไดจากการกลับรายการเจาหนี้คาเชา 44,916,851 - - - 
รายไดคาเชาและบริการอื่น ๆ 10,696,129 12,087,854 3,339,401 312,945 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 13,139,794 - - - 
รายไดคาภาษีโรงเรือน 16,833,865 15,194,622 2,223,520 1,959,401 
รายไดจากการสนับสนุนการกอสราง     
   โรงภาพยนตร 6,000,000 - - - 

อื่น ๆ 29,139,384 33,960,978 13,619,861 19,523,973 

 136,548,725 71,543,454 306,048,575 339,754,348 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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18 กําไรจากการดําเนินงาน 
 
รายการบางรายการที่รวมอยูในกําไรจากการดําเนินงาน สามารถนํามาแยกตามลักษณะไดดังนี้ 
 

 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

     
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ  585,142,245 562,552,972 225,425,629 218,084,435 
การตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน     
    - คาความนิยม 25,857,299 25,857,697 - - 
    - คาลิขสิทธิ์ภาพยนตร 239,205,827 23,486,088 - - 
    - คาสิทธิการเชา 25,803,953 15,012,467 3,660,425 2,449,410 
การดอยคาของสินทรัพย 1,415,607 - - - 
คาซอมแซมและรายจายบํารุงอาคารและอุปกรณ 65,685,921 41,606,116 31,958,820 16,194,758 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 499,094,705 395,632,583 208,532,163 176,635,295 

 
19 กําไรตอหุน 

 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก         
ที่ชําระแลวและออกจําหนายอยูในระหวางป 
 
สําหรับการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักคํานวณโดยถือวาหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
ไดถูกแปลงเปนหุนสามัญทั้งหมด ซึ่งไดแกใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ (หมายเหตุขอ 15)  
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลด แสดงไดดังนี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 กําไรสุทธิ จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรสุทธิตอหุน 
 บาท หุน บาท 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 
       

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 695,176,415 534,990,143 754,071,358 709,322,633 0.92 0.75 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด - - 19,656,647 925,549 (0.02) (0.01) 

กําไรตอหุนปรับลด 695,176,415 534,990,143 773,728,005 710,248,182 0.90 0.74 

 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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20 เงินปนผล 
 

ในที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549  ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล
จากผลการดําเนินงานของงวดตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 0.39 บาทตอหุน             
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 276.64 ลานบาท บริษัทจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 
 
ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549  ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล  
จากผลการดําเนินงานของงวดตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 จํานวน 0.35 บาทตอหุน                   
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 269.55 ลานบาท บริษัทจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2549  
 
ในที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2548 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล
จากผลการดําเนินงานของไตรมาสที่สี่ พ.ศ. 2547 จํานวน 0.05 บาทตอหุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 35.47 ลานบาท 
 
ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล
จากผลการดําเนินงานของงวดตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 จํานวน 0.25 บาทตอหุน       
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 177.33 ลานบาท        



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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21 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 

การกระทบยอดกําไรสุทธิใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

  หนวย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

กําไรสุทธิสําหรับป  695,176,415 534,990,143 695,176,415 534,990,143 

รายการปรับปรุง      

คาเสื่อมราคา 9 585,142,245 562,552,972 225,425,629 218,084,435 

คาตัดจําหนาย  290,867,079 76,456,182 3,660,425 5,369,646 

รับรูรายไดรอการตัดบัญชี  (83,785,416) (37,725,235) (55,749,996) (10,000,000) 

หนี้สงสัยจะสูญ   18,824,955 43,680,715 379,063 286,960 

ขาดทุนจากการลดมูลคาในสินคาคงเหลือ  - 1,213,820 - - 

กลับรายการคาเผื่อสินคารับคืน   (15,316,986) - - - 

กําไรจากการขายอุปกรณ  (271,546) - - - 

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย 9 9,949,923 933,357 7,268,867 - 

ขาดทุนจากการดอยคาในลิขสิทธิ์ภาพยนตร 11 1,415,607 - - - 

สวนแบงกําไรในบริษัทยอยและบริษัทรวม 8 (98,128,797) (42,998,994) (351,491,234) (166,011,954) 

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม 8 (107,441,262) - (107,441,262) - 

สวนของผูถือหุนสวนนอย  (1,421,068) (9,062,614) - - 

กําไรจากการขายของเงินลงทุนระยะสั้น  (4,990) (1,383,119) - (1,420,464) 

การเปลีย่นแปลงของสินทรัพยและหนีส้ินดําเนนิงาน      

-  ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ  (366,867,207) (93,598,822) (107,954,076) (30,429,356) 

-  ลูกหนี้อื่น - จากการสนับสนุนธุรกิจ  (98,951,528) 5,017,617 (74,448,027) 11,198,549 

-  ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน  (4,405,376) - 7,910,591 (57,386,451) 

-  สินคาคงเหลือ  (68,185,470) (21,952,972) (10,406,245) 1,097,366 

-  ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ  (23,673,157) (38,396,014) (1,652,878) 7,576,419 

-  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (95,596,371) (51,931,640) (68,852,457) (29,248,804) 

-  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  4,670,830 (276,149) 752,218 4,020,486 

-  เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย  104,524,066 14,052,338 89,752,544 34,524,026 

-  เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน  6,660,943 - 39,165,903 - 

-  คาใชจายคางจาย  29,197,538 (28,175,487) 13,884,350 64,391,874 

-  เจาหนี้อื่น  93,658,191 12,471,662 47,581,200 6,550,124 

-  ภาษีเงินไดคางจาย  (25,408,116) 81,647,734 (39,430,672) 50,098,127 

-  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (8,233,688) 76,463,012 (26,175,311) 22,835,014. 

-  รายไดรับลวงหนาคาสนับสนุนธุรกิจ  49,250,004 22,000,000 39,000,000 22,000,000 

-  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  6,941,841 16,299,176 (2,580,827) (5,274,963) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  898,588,659 1,122,277,682 323,774,220 683,251,177 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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22 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน 
 

กลุมบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินซึ่งไดแก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ           
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา การจัดการความเสี่ยงดําเนินงานโดย          
ฝายบริหารของกลุมบริษัท  กลุมบริษัทไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมอนุพันธทางการเงินเพื่อการคาหรือการเก็งกําไร 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

รายไดและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุมบริษัทสวนใหญไมขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตตราดอกเบี้ยในตลาด  
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน  
และกระแสเงินสดของกลุมบริษัท อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมของกลุมบริษัทสวนใหญเปนอัตราลอยตัว  กลุมบริษัทไมไดใช
อนุพันธดานอัตราดอกเบี้ยเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกลาว 
  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

กลุมบริษัทไมมีความเสี่ยงอยางเปนสาระสําคัญจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากกลุมบริษัทมีลูกหนี้และ
เจาหนี้สวนใหญเปนสกุลเงินบาท กลุมบริษัทไมไดใชอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  
 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อของกลุมบริษัทไมมีการกระจุกตัวอยางมีสาระสําคัญ  เนื่องจากกลุมบริษัทมีลูกคาจํานวนมากราย 
ซึ่งรายไดสวนใหญของบริษัทเปนรายไดที่รับเปนเงินสด  นโยบายของกลุมบริษัทคือทําใหเช่ือมั่นไดวาไดขายสินคาและ
ใหบริการแกลูกคาที่มีประวัติสินเชื่ออยูในระดับเหมาะสม  คูสัญญาในอนุพันธทางการเงินและรายการเงินสด ไดเลือกทํา
กับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความนาเชื่อถือสูง  
 
มูลคายุติธรรม 
 
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือตํ่ากวาหนึ่งป มีคาใกลเคียงกับมูลคา        
ทางบัญชี  เงินกูยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด  นอกจากนี้เงินกูยืมกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
มีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด  ดังนั้น ฝายบริหารจึงเชื่อวามูลคาตามบัญชีของเงินกูยืมดังกลาวมีมูลคา
ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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23 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางออม 
ไมวาจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกลาวเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท บริษัทยอย
และบริษัทยอยลําดับถัดไป บริษัทรวมและบุคคลที่เปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท ซึ่งมีอิทธิพล  
อยางเปนสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบริหารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว      
ที่ใกลชิดกับบุคคลเหลานั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท 

 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี ่ยวของกันซึ่งอาจมีขึ ้นไดตองคํานึงถึงรายละเอียดของ         
ความสัมพันธมากกวารูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย 

 

ในระหวางป กลุมบริษัทและบริษัทมีรายการคาที่สําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของกัน รายการคาดังกลาว
เปนไปตามเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางกิจการ 

 

รายการตอไปนี้เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  
 

ก) รายไดจากการใหบริการและการใหเชา 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

รายไดคาบริหารจัดการ     
บริษัทยอย - - 173,106 267,226 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 4,800 4,800 4,800 4,800 

 4,800 4,800 177,906 272,026 
     

รายไดคาโฆษณา     
บริษัทยอย - - 143,332 118,500 
     

รายไดดอกเบี้ยรับ     
บริษัทยอย - - 101,574 39,484 
     

รายไดคาเชาอุปกรณ     
บริษัทยอย - - 54,000 35,756 
     

รายไดคาเชาพื้นที่และบริการ     
บริษัทรวม 28,867 4,150 - - 
     

รายไดอ่ืน      
บริษัทยอย - - 239 7,530 
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23 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

ข) การซื้อบริการและคาเชา และคาสทิธิการเชาพื้นที่ 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

คาเชาพื้นที่และคาบริการ     
บริษัทยอย - - 55,976 65,241 
บริษัทรวม 8,682 - 4,342 - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 58,301 40,197 50,121 40,197 

 66,983 40,197 110,439 105,438 

     
คาเชาอุปกรณ     
บริษัทยอย - - 36,000 27,000 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 21,600 21,600 21,600 21,600 

 21,600 21,600 57,600 48,600 

     

ดอกเบี้ยจาย     
บริษัทยอย - - 13,674 5,397 
     
คาบริการที่ปรึกษา     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 23,400 23,400 23,400 23,400 
     

คาบริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร     
บริษัทรวม 16,847 - 13,937 - 
     
คาสิทธิการเชาพื้นที่     
บริษัทรวม 109,000 - 109,000 - 
     
คาสนับสนุนธุรกิจ     
บริษัทยอย - - 30,000 - 
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23 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

ข) การซื้อบริการและคาเชา และคาสทิธิการเชาพื้นที่ (ตอ) 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

ตนทุนคาแสดงภาพยนตร     
บริษัทยอย - - 27,465 - 
     
คาภาษีโรงเรือน      
บริษัทยอย - - 3,300 3,713 

 
นโยบายการคิดราคาระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้ 

 
 นโยบายการคิดราคา 

  
คาบริหารจัดการ  ราคาที่ตกลงกันตามที่กําหนดในสัญญา 
คาโฆษณา ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 

ดอกเบี้ย อัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย 
การเชาพื้นที่และบริการ ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 

คาเชาอุปกรณ ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 

คาบริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ราคาที่ตกลงกันตามที่กําหนดในสัญญา 
คาสิทธิการเชาพื้นที่ ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 

คาสนับสนุนธุรกิจ ราคาที่ตกลงกันตามที่กําหนดในสัญญา 
ตนทุนคาแสดงภาพยนตร ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกลเคียงกับราคาตลาด 
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45 

23 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซื้อขายบริการและอื่น ๆ 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

ลูกหนี้การคา (รวมอยูใน “ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ”)     
บริษัทยอย - - 102,986 35,499 

บริษัทรวม 7,983 - - - 

 7,983 - 102,986 35,499 
     

ลูกหนี้อ่ืน     
บริษัทยอย - - 328,282 337,319 

บริษัทรวม 4,456 50 1,127 - 

 4,456 50 329,409 337,319 

 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

เจาหนี้การคา (รวมอยูใน “เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย”)     
บริษัทยอย - - 82,745 14,550 

บริษัทรวม 10,372 - 2,752 - 

 10,372 - 85,497 14,550 
     

เจาหนี้อ่ืน     
บริษัทยอย - - 40,039 1,238 

บริษัทรวม 6,661 - 365 - 

 6,661 - 40,404 1,238 

     
 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
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23 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 
ง) เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

 หนวย : พันบาท 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549   

บริษัทยอยและบริษัทรวม   
ยอดคงเหลือตนป 2,350 1,110,574 
เงินใหกูยืมในระหวางป 600 961,868 
เงินกูจายคืนในระหวางป - (330,652) 

ยอดคงเหลือปลายป 2,950 1,741,790 

   
เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกันมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 6.75 ถึง 8 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 
 

จ) เงินกูยืมจากบริษัทยอย 
 

 หนวย : พันบาท 

 งบการเงิน 
 เฉพาะบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549  
ยอดคงเหลือตนป 86,130 
เงินกูยืมในระหวางป 222,216 
เงินกูจายคืนในระหวางป (88,000) 

ยอดคงเหลือปลายป 220,346 

 
เงินกูยืมจากบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 6.75 ถึง 8.00 ตอป และไมมีกําหนดชําระคืน 

 
ฉ) การค้ําประกัน 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคารใหแกบริษัทยอย ไดแก บริษัท แปซิฟค        
มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท กรุป จํากัด บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด และบริษัท เอ็กซเซอรเทนเมนท จํากัด 
เปนจํานวนทั้งสิ้น 808.2 ลานบาท (พ.ศ. 2548 : 528.2 ลานบาท) 
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24 ภาระผูกพัน 
 
ภาระผูกพันที่เปนรายจายฝายทุน 
 
ภาระผูกพันที่เปนรายจายฝายทุนในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ในงบดุล แตไมไดรับรูในงบการเงินของ         
กลุมบริษัทมีจํานวน 78.83 ลานบาท 
  
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทซื้อที่ดิน ติดกับเมเจอร ซีนีเพล็กซ สาขา                  
รัชโยธิน จากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนจํานวนเงิน 652.64 ลานบาท บริษัทไดจายเงินมัดจําเพื่อซื้อที่ดิน           
ดังกลาวจํานวน 75 ลานบาท 
 
ภาระผูกพันในการซื้อลิขสิทธ์ิภาพยนตร 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันในการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตรที่ตองจายชําระภายใน 2 ป                
เปนจํานวนเงิน 250.59 ลานบาท 
 
ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน - กรณีกลุมบริษัทเปนผูเชา 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวของที่ดิน พ้ืนที่อาคารและ
สัญญาบริการ 
 
ยอดรวมของจํานวนเงินคาเชาและคาบริการขั้นต่ําภายใตสัญญาที่ไมสามารถยกเลิกไดมีดังนี้ 
 

 หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2548 

     
ไมเกิน 1 ป 397 415 147 140 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 1,700 1,386 630 598 
เกินกวา 5 ป 3,696 3,696 1,000 1,091 

 5,793 5,497 1,777 1,829 

 
นอกจากจํานวนเงินคาเชาและคาบริการขั้นต่ําขางตน กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาพื้นที่อาคารและสัญญา
บริการ ซึ่งคิดตามเกณฑการแบงรายไดใหกับผูใหเชา 



บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2548 
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25 หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือประกันโดยธนาคารจํานวน 46.55 ลานบาท          
(พ.ศ. 2548 : 37.41 ลานบาท) 



 

 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 




