บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน
เฉพาะบริ ษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ที่แนบมานี้ของบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ ป จํากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้
ความเชื่ อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการ
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็ นจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี
ที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ดั ทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นาํ เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่ อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะการเงิ น เฉพาะบริ ษทั ณ วัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและของเฉพาะ
บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

ขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หมายเหตุ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กรู้ ะยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
ภาพยนตร์ระหว่างผลิต
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

8
9
10
33
33
9
11

202,163,428
48,526,268
797,909,433
55,335,943
134,615,650
10,772,709
35,105,240
271,857,288

532,015,534
793,730,155
44,009,495
307,990,650
178,010,205
57,369,064
36,816,575
77,000,000
386,623,354

138,858,249
48,526,268
285,569,036
435,490,340
8,891,035
19,363,608
9,472,507
105,828,103

371,357,173
374,681,085
535,961,096
307,990,650
23,912,954
9,472,507
110,398,963

1,556,285,959

2,413,565,032

1,051,999,146

1,733,774,428

14
14
14
9

5,921,874
22,161,516
55,867,666
2,205,262,747
61,248,911
278,094,853

5,868,866
3,071,958
1,471,946,645
46,148,035
30,210,042

55,867,666
1,878,640,243
1,878,745,369
55,519,755
278,094,853

1,860,640,243
1,328,077,288
45,519,775
30,210,042

33
15
16
17
18
19

14,288,197
5,406,004,733
338,408,261
418,346,511
589,982,152
81,058,120

25,657,229
5,709,251,309
338,408,261
500,692,825
624,639,409
99,694,020

1,696,078,572
2,339,240,377
30,571,572
187,820,893
53,805,810

2,051,490,330
2,227,749,635
11,803,297
197,293,400
47,152,378

9,476,645,541

8,855,588,599

8,454,385,110

7,799,936,388

11,032,931,500

11,269,153,631

9,506,384,256

9,533,710,816

18
12
13

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาระยะยาว
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ
ส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวในบริ ษทั อื่น - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ค่าความนิยม - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาว
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
กรรมการ ____________________________________

กรรมการ ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 11 ถึง 76 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
2

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หมายเหตุ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและตัว๋ เงินจ่าย
เจ้าหนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูร้ ะยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

20

497,380,063
539,360,225
36,192,600
158,828,032
64,252,757
719,849,131

1,749,811,422
624,908,996
26,792,765
318,127,353
30,771,561
975,087,325

299,807,904
382,880,525
140,628,399
87,408,126
28,000,000
23,976,134
355,869,316

1,217,486,012
331,310,459
100,281,189
300,395,191
972,765
351,821,110

2,015,862,808

3,725,499,422

1,318,570,404

2,302,266,726

440,126,829
146,615,235
2,300,000,000
456,814,938

172,047,375
1,500,000,000
482,684,967

507,938,295
91,959,972
2,300,000,000
20,808,990

58,148,928
169,959,972
1,500,000,000
49,257,421
21,072,737

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

3,343,557,002

2,154,732,342

2,920,707,257

1,798,439,058

รวมหนีส้ ิ น

5,359,419,810

5,880,231,764

4,239,277,661

4,100,705,784

33
33
20
21

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
สํารองหนี้สินจากการขาดทุนในบริ ษทั ย่อย
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

33
20
20
14
22

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 11 ถึง 76 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หมายเหตุ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 906,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้วเต็มมูลค่า
หุน้ สามัญจํานวน 881,897,219 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองเพื่อหุน้ ทุนซื้อคืน
ยังไม่ได้จดั สรร
หัก หุน้ ทุนซื้อคืน
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

23

906,000,000

906,000,000

906,000,000

906,000,000

23
23
9

881,897,219
3,839,673,605
(56,289,327)

881,897,219
3,839,673,605
(4,773,398)

881,897,219
3,839,673,605
(56,289,327)

881,897,219
3,839,673,605
(5,130,007)

25
23
23

90,600,000
267,920,095
780,529,813
(267,920,095)

90,600,000
267,920,095
481,080,203
(267,920,095)

90,600,000
267,920,095
511,225,098
(267,920,095)

90,600,000
267,920,095
625,964,215
(267,920,095)

26

5,536,411,310
137,100,380

5,288,477,629
100,444,238

5,267,106,595
-

5,433,005,032
-

5,673,511,690

5,388,921,867

5,267,106,595

5,433,005,032

11,032,931,500

11,269,153,631

9,506,384,256

9,533,710,816

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 11 ถึง 76 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หมายเหตุ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขาย

4,476,388,018
1,544,695,770

4,145,544,327
1,415,187,592

2,243,183,636
434,673,657

2,101,542,468
418,424,570

รวมรายได้

6,021,083,788

5,560,731,919

2,677,857,293

2,519,967,038

ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนขาย

2,996,908,059
947,602,108

3,011,817,162
907,433,464

1,636,006,438
153,793,755

1,550,596,676
159,924,253

รวมต้ นทุน

3,944,510,167

3,919,250,626

1,789,800,193

1,710,520,929

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น

2,076,573,621
128,259,649

1,641,481,293
141,027,007

888,057,100
262,526,358

809,446,109
366,834,060

กําไรก่ อนหักค่ าใช้ จ่าย

2,204,833,270

1,782,508,300

1,150,583,458

1,176,280,169

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

389,593,933
1,072,424,346
44,825,135

374,715,378
976,152,510
34,699,658

133,881,567
554,838,089
31,128,702

198,322,259
548,866,970
31,494,075

รวมค่ าใช้ จ่าย

1,506,843,414

1,385,567,546

719,848,358

778,683,304

28

697,989,856
14,583,804

396,940,754
99,475,617

430,735,100
77,845,521

397,596,865
302,627,056

14

328,288,516

57,191,790

-

-

29

1,040,862,176
(138,411,197)

553,608,161
(133,368,738)

508,580,621
(113,877,343)

700,223,921
(129,412,240)

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

902,450,979
(125,644,223)

420,239,423
(92,802,688)

394,703,278
(46,903,253)

570,811,681
(32,363,358)

กําไรสุ ทธิสําหรับปี

776,806,756

327,436,735

347,800,025

538,448,323

761,988,752
14,818,004

333,724,752
(6,288,017)

347,800,025
-

538,448,323
-

776,806,756

327,436,735

347,800,025

538,448,323

0.91
0.91

0.39
0.39

0.41
0.41

0.63
0.63

ต้ นทุน

กําไรจากการดําเนินงาน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และกิจการร่ วมค้า
กําไรก่ อนหักต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

27

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
กําไรต่ อหุ้นส่ วนที่เป็ นของบริษัท
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ปรับลด

26
30

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 11 ถึง 76 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นในบริษทั
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ส่ วนเกิน
กําไร(ขาดทุน)
สํ ารอง
สํ ารอง
มูลค่ าหุ้น ทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้ จริง ตามกฏหมาย หุ้นทุนซื้อคืน ยังไม่ ได้ จัดสรร

หมายเหตุ

ทุนทีอ่ อกและ
เรียกชําระแล้ ว

31
26

881,897,219
-

3,839,673,605
-

(4,773,398)
-

90,600,000
-

-

-

3,972,517
(55,488,446)
-

-

-

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

881,897,219

3,839,673,605

(56,289,327)

90,600,000

267,920,095

ยอดยกมาต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
จัดสรรสํารองระหว่างปี
เงินปันผลจ่าย
การซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หุน้ ทุนซื้อคืน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
กําไรที่เกิดขึ้นจริ งที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
ผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งที่รับรู้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี

881,897,219
-

3,839,673,605
-

444,423
-

90,600,000
-

-

-

(444,423)
(4,773,398)
-

-

-

881,897,219

3,839,673,605

(4,773,398)

90,600,000

267,920,095

ยอดยกมาต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
เงินปันผลจ่าย
จําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริ งที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
ผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งที่รับรู้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

23
31
26
23
9

หุ้นทุน ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ซื้อคืน
ส่ วนน้ อย

267,920,095 481,080,203 (267,920,095)
- (462,539,142)
-

รวม

100,444,238
21,838,138

5,388,921,867
(462,539,142)
21,838,138

-

14,818,004

3,972,517
(55,488,446)
776,806,756

780,529,813 (267,920,095)

137,100,380

5,673,511,690

15,548,640 615,598,285 (15,548,640)
252,371,455 (252,371,455)
- (215,871,379)
- (252,371,455)

(6,506,633)
113,238,888
-

5,421,706,899
(215,871,379)
113,238,888
(252,371,455)

-

(6,288,017)

(444,423)
(4,773,398)
327,436,735

481,080,203 (267,920,095)

100,444,238

5,388,921,867

761,988,752

333,724,752

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 11 ถึง 76 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
หน่ วย : บาท

ยังไม่ ได้ จัดสรร

หุ้นทุนซื้อคืน

รวม

หมายเหตุ

ทุนทีอ่ อกและ
เรียกชําระแล้ ว

31

881,897,219
-

3,839,673,605
-

(5,130,007)
-

90,600,000
-

267,920,095
-

625,964,215
(462,539,142)

(267,920,095)
-

5,433,005,032
(462,539,142)

-

-

4,269,294
(55,428,614)
-

-

-

347,800,025

-

4,269,294
(55,428,614)
347,800,025

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

881,897,219

3,839,673,605

(56,289,327)

90,600,000

267,920,095

511,225,098

(267,920,095)

5,267,106,595

ยอดยกมาต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
จัดสรรสํารองระหว่างปี
เงินปั นผลจ่าย
หุน้ ทุนซื้ อคืน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
กําไรที่เกิดขึ้นจริ งที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
ผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งที่รับรู้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี

881,897,219
-

3,839,673,605
-

444,423
-

90,600,000
-

15,548,640
252,371,455
-

555,759,327
(252,371,455)
(215,871,980)
-

(15,548,640)
(252,371,455)

5,368,374,574
(215,871,980)
(252,371,455)

-

-

(444,423)
(5,130,007)
-

-

-

538,448,323

-

(444,423)
(5,130,007)
538,448,323

881,897,219

3,839,673,605

(5,130,007)

90,600,000

267,920,095

625,964,215

(267,920,095)

5,433,005,032

ยอดยกมาต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
เงินปั นผลจ่าย
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริ งที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุน
ผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งที่รับรู้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

23
31
23
9
9

ส่ วนเกิน
กําไร(ขาดทุน)
มูลค่ าหุ้น ทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้ จริง

งบการเงินเฉพาะบริษทั
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
สํ ารองตาม สํ ารองหุ้นทุน
กฎหมาย
ซื้อคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 11 ถึง 76 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้

32

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะของ
บริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้
เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายสําหรับตัว๋ เงินรับขายลด
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่น
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายและให้เช่าที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และสิ ทธิการเช่า
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายเพื่อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

14
9
9
9
33
33

14
14
14
14

14

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

1,714,825,692
(130,848,537)
(92,155,085)

1,681,579,872
(125,995,628)
(125,494,511)

811,454,820
(103,692,740)
(23,899,883)

841,941,843
(198,253,956)
(80,182,547)

1,491,822,070

1,430,089,733

683,862,197

563,505,340

1,651,918
(1,449,768,490)
1,401,074,012
-

510,285
(307,990,650)
(1,820,000,000)
1,993,036,503
-

(1,449,768,490)
1,401,074,012
(103,627,023)

(307,990,650)
(1,820,000,000)
1,993,036,503
-

(13,644,468)
(6,794,156)

(7,069,531)

94,735,988
(10,000,000)
(495,700,000)

(849,635,502)

13,215,717
(5,000,000)
9,251,045
(1,999,970)
46,518,810
(578,983,876)
(9,999,980)
17,928,228
(34,370,964)
(313,933,761)

42,635,542
(13,000,000)
6,808,278
(8,498,332)
39,620,497
(148,390,890)
(10,112,330)
(1,143,807,119)

754,463,373
(5,000,000)
9,251,045
(1,999,970)
46,518,810
(578,983,876)
(9,999,980)
17,928,228
(34,370,964)
(348,720,627)

358,840,836
(13,000,000)
6,808,278
(103,899,400)
39,620,497
(148,390,890)
(10,112,330)
(302,181,079)

7,550,708
106,493,062
1,604,772
42,056,075
(402,988,834)
9,811,594

4,763,083
73,600,300
(564,579,506)
8,692,756

6,128,177
106,493,062
1,604,772
(23,920,272)
58,110,102

26,000
73,600,300
(11,803,296)
43,122,646

(1,160,328,558)

(1,853,781,114)

(565,783,633)

(1,051,958,087)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 11 ถึง 76 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดที่มีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
(จ่ายคืน)เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุน้ ทุนซื้อคืน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

(53,008)
(37,002,352)
(955,078,110)
(6,799,835)

254,237
(9,412,824)
639,486,012
(7,141,010)

373,350,297
(285,942,169)
(917,678,110)
(395,192)

(7,632,838)
607,486,012
(5,708,077)

440,126,829
100,000,000
(540,000,000)
800,000,000
(462,539,142)
-

2,975,257
(943,600,000)
1,500,000,000
(215,871,379)
(252,371,455)

558,626,829
(66,000,000)
100,000,000
(450,000,000)
800,000,000
(462,539,143)
-

153,668,574
(107,618,574)
(919,000,000)
1,500,000,000
(215,871,980)
(252,371,455)

เงินสดสุ ทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(661,345,618)

714,318,838

(350,577,488)

752,951,662

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด(ลดลง)เพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

(329,852,106)
532,015,534

290,627,457
241,388,077

(232,498,924)
371,357,173

264,498,915
106,858,258

202,163,428

532,015,534

138,858,249

371,357,173

98,913,070
59,742,244
21,527,753

371,083,088
96,523,951
2,165,912

74,096,273
-

155,017,743
-

(65,702)

-

(40,697,017)

-

-

386,236,855

-

386,236,855

-

-

-

5,763,047

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

33
33

33
20
20
20
31
23

8

รายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสําคัญ มีดงั นี้
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
การลงทุนในลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยทําสัญญาเช่าการเงิน
การจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์โดยหักกลบกับ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันและสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
การจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยโดย
การแลกเปลี่ยนหุน้ สามัญ
การจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมโดยการหักกลบกับ
เงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

14

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 11 ถึง 76 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

รายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด (ต่อ)
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสําคัญ มีดงั นี้ (ต่อ)
การจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยโดยการหักกลบกับ
เงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาพยนตร์ระหว่างผลิตยังมิได้ชาํ ระเงิน
การโอนลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การโอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ เป็ นเงินลงทุนระยะยาว
การโอนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
การหักกลบเงินปันผลรับกับเงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การหักกลบลูกหนี้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกับเงินกูย้ มื
จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การหักกลบเจ้าหนี้การค้ากับเงินให้กยู้ มื
แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การหักกลบเจ้าหนี้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและ
หนี้สินหมุนเวียนอื่นกับเงินให้กยู้ มื แก่บุคคล
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การหักกลบสิ นทรัพย์กบั เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

23,096,987

20,000
-

469,819,331
-

307,990,650

-

14,572,720
307,990,650

-

258,125,000
-

-

40,000,000

32,000,000

5,450,976

-

1,837,463

-

2,500

-

79,615,236

-

461,005
20,000

-

16,401,038
20,000

49,955,889
6,840,894

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 11 ถึง 76 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยูต่ ามที่ได้
จดทะเบียนดังนี้
1839 - 1839/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จหลักในการเป็ นผูใ้ ห้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์ และให้บริ การเกี่ ยวกับความบันเทิง การประกอบธุ รกิ จของ
กลุ่มบริ ษทั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
•
•
•
•
•
•

ธุรกิจโรงภาพยนตร์
การให้บริ การสื่ อและโฆษณา
การให้บริ การโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริ การ
การจัดจําหน่ายวีซีดี ดีวดี ี บลูเรย์ และลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ธุรกิจผลิตภาพยนตร์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท ได้จ ัด ทํา ขึ้ น ตามหลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ งบการเงิ นของกองทุนรวมสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรั พย์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้ นตามหลักเกณฑ์และรู ปแบบ
ที่กาํ หนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 42 เรื่ อง “การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน”
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.1

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน (ต่อ)
งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน ยกเว้นเรื่ องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ฝ่ายบริ หารประมาณการและ
กําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสิ นทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว ตัวเลข
ที่ เกิ ดขึ้ นจริ งอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึ งแม้ว่าฝ่ ายบริ หารได้จดั ทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจ
ในเหตุการณ์และสิ่ งที่ได้กระทําไปในปั จจุบนั อย่างดีที่สุดแล้ว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี
ที่มีความหมายขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชี และแม่ บทการบัญชี
ก)

แม่ บทการบัญชี
แม่บทการบัญชีฉบับปรับปรุ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ข)

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และมาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรับปรุ งและมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
มีดงั ต่อไปนี้
มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด
12

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชี และแม่ บทการบัญชี (ต่อ)
ข)

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง กําไรต่อหุน้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่
อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2552)
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
เรื่ อง สิ นทรั พย์ไม่ หมุ นเวียนที่ ถือไว้เพื่ อขายและการดําเนิ นงานที่
ยกเลิก
(ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
เรื่ อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
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มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การปรับปรุ ง
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มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมิ นและเห็ นว่ามาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ งดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบ
ที่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินที่นาํ เสนอ นอกจากมาตรฐานการบัญชีใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่ดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2552) ได้กาํ หนดไม่ ใ ห้แ สดงรายการรายได้แ ละค่า ใช้จ่ า ยในงบแสดง
การเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น กิ จการสามารถเลื อกแสดงงบเดี่ ยว (งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ) หรื อสองงบ
(งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ) ในกรณี ที่กิจการมีการปรับปรุ งย้อนหลัง หรื อจัดประเภทรายการใหม่
กิจการต้องแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นงวดของงวดที่นาํ มาเปรี ยบเทียบล่าสุ ด นอกเหนื อจากการแสดงงบ
ณ วัน สิ้ นงวดปั จจุ บนั และ ณ วันสิ้ นงวดก่ อน อย่างไรก็ดี สําหรั บงบการเงิ นซึ่ งมี รอบระยะเวลาบัญชี ที่เ ริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และเป็ นรอบระยะเวลาบัญชี แรกที่กิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2552) มาใช้แต่กิจการสามารถเลือกที่จะแสดงงบแสดงฐานะการเงินเพียงสองงบโดยไม่แสดงงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดที่นาํ มาเปรี ยบเทียบ กลุ่มบริ ษทั จะเริ่ มนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ มาปฏิบตั ิ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยคาดว่างบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจะรวมแสดงแบบงบเดี่ยว
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ ซึ่ งรวมถึงภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี หนี้ สินหรื อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากจํานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายแก่ หรื อได้รับคืน
จากหน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยใช้อตั ราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่บงั คับใช้อยูห่ รื อที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน
สิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณโดยอ้างอิงจากผลแตกต่างชัว่ คราวของฐานภาษีของ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน และมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้นด้วยอัตราภาษีสําหรับงวดที่กิจการคาดว่า
จะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรื อในงวดที่กิจการคาดว่าจะต้องจ่ายชําระหนี้ สินภาษี
โดยใช้อตั ราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่บงั คับใช้อยูห่ รื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน กลุ่มบริ ษทั จะเริ่ มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดย
การปรับปรุ งย้อนหลัง ซึ่งคาดว่าน่าจะทําให้มีเกิดรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และมีผลกระทบต่อกําไรสะสม
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ผูบ้ ริ หารของกิ จการอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับนี้
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มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชี และแม่ บทการบัญชี (ต่อ)
ข)

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552) กําหนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสําหรับการรื้ อ
การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นภาระผูกพันของกิจการเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุนของ
สิ นทรัพย์ กิจการต้องคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนประกอบของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละส่ วนแยกต่างหากจาก
กันเมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนั้นมีตน้ ทุนที่มีนยั สําคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั มาตรฐานที่มี
การปรับปรุ งใหม่กาํ หนดให้กิจการต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา
อย่างน้อยที่ สุดทุ กสิ้ นรอบปี บัญชี กลุ่ มบริ ษทั จะเริ่ มนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ มาปฏิ บตั ิ ต้ งั แต่ วนั ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2554 ผูบ้ ริ หารของกิจการอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉ บับ ที่ 19 เกี่ ยวข้องกับการบัญชี สําหรั บผลประโยชน์ พนัก งาน ซึ่ งสามารถจัดประเภทได้
4 ประเภท ได้แก่ ก) ผลประโยชน์ระยะสั้น ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงาน รวมถึ งโครงการสมทบเงิ น และ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น และ ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้กาํ หนดให้วดั มูลค่าโครงการผลประโยชน์พนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ ป ระมาณการไว้ กิ จ การสามารถเลื อ กรั บ รู้ ผ ลกํา ไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จหรื อกําไรขาดทุน ส่ วนผลกําไรและขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นให้รับรู้ในกําไรขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั จะเริ่ มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ผูบ้ ริ หารของกิจการอยูใ่ น
ระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552) กําหนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนการกูย้ มื ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์น้ นั และยกเลิกวิธี
ทางเลื อ กในการรั บ รู้ เ ป็ นค่ า ใช้จ่ า ยทัน ที กลุ่ ม บริ ษ ทั จะเริ่ ม นํา มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ นี้ มาปฏิ บ ัติ ต้ ัง แต่ ว นั ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2554 แต่การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ีรวมต้นทุนการกูย้ มื เป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขอยูแ่ ล้ว
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552) ได้มีการเพิ่มเติมคําจํากัดความของบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยให้รวมถึงบุคคลหรื อกิ จการที่มีอาํ นาจควบคุมร่ วมในกิ จการ การร่ วมค้าที่กิจการเป็ นผูร้ ่ วมค้า และโครงการ
ผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานของพนักงานของกิจการ กลุ่มบริ ษทั จะเริ่ มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มา
ปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่ งจะมีผลกระทบเฉพาะการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เท่านั้น
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การปรับปรุ ง
มาตรฐานการบัญชี และแม่ บทการบัญชี (ต่อ)
ข)

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552) กําหนดให้รายการทุกรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
จะต้องรับรู้ในส่ วนของเจ้าของ หากรายการนั้นไม่เป็ นการสู ญเสี ยอํานาจการควบคุม และรายการเหล่านั้นจะไม่มี
ผลกระทบต่อค่าความนิ ยม หรื อกําไรหรื อขาดทุน มาตรฐานการบัญชีได้กาํ หนดวิธีการบัญชี ในกรณี ที่สูญเสี ยการ
ควบคุม ส่ วนได้เสี ยคงเหลือที่กิจการถืออยูต่ อ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้กาํ ไรหรื อขาดทุนในงบกําไร
ขาดทุน กลุ่มบริ ษทั จะเริ่ มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยจะใช้วิธีการ
เปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปสําหรับรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552) กรณี ที่กิจการสู ญเสี ยอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญในบริ ษทั ร่ วม กิจการ
ต้องวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยคงเหลือด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้กาํ ไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุน กลุ่มบริ ษทั จะ
เริ่ มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 40 (ปรั บ ปรุ ง 2552) ให้ข ้อ กํา หนดสํา หรั บ การแสดงรายการและการวัด มู ล ค่ า ของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน กิจการต้องแสดงรายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นรายการแยกต่างหากใน
งบแสดงฐานะการเงิน กิจการสามารถวัดมูลค่าได้สองวิธี คือ วิธีราคาทุน และวิธีมูลค่ายุติธรรม สําหรับวิธีมูลค่า
ยุติธรรมกิ จการต้องรั บรู้ ผลต่างจากการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในงบกําไรขาดทุน กลุ่มบริ ษทั จะเริ่ มนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยกลุ่มบริ ษทั จะใช้วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่า
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยงั คงกําหนด
ให้บนั ทึ กบัญ ชี สําหรั บการรวมธุ รกิ จ โดยปฏิ บตั ิ ตามวิธีซ้ื อ โดยที่ มีการเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญบางประการ เช่ น
รายการจ่ายเพื่อซื้ อธุ รกิจต้องบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุ รกิจ รวมถึงสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่
จัดประเภทเป็ นหนี้สินซึ่งต้องวัดมูลค่าภายหลังการรวมธุรกิจโดยผลต่างจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุน ในการรวมธุรกิจ
แต่ละครั้งกิจการสามารถเลือกวิธีในการวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกลงทุนได้โดยวัดตามมูลค่า
ยุติธรรม หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้ อตามสัดส่ วนของหุ ้นที่ถือโดยผูท้ ี่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ต้นทุ นที่ เกี่ ยวข้องกับการรวมธุ รกิ จรั บรู้ เป็ นค่าใช้จ่าย กลุ่มบริ ษทั จะเริ่ มนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ มาปฏิบตั ิ
สําหรับการรวมธุรกิจตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
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บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า
ก)

บริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนิ นงาน และโดยทัว่ ไปแล้ว
กลุ่มบริ ษทั จะถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมบริ ษทั อื่นหรื อไม่
กิจการต้องพิจารณาถึงการมีอยูแ่ ละผลกระทบจากสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่เป็ นไปได้ที่กิจการสามารถใช้สิทธิ หรื อ
แปลงสภาพตราสารนั้นในปั จจุบนั รวมถึงสิ ทธิในการออกเสี ยงที่เป็ นไปได้ ซึ่ งกิจการอื่นถืออยูด่ ว้ ย กลุ่มบริ ษทั รวม
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนกระทัง่ อํานาจควบคุม
จะหมดไป
กลุ่มบริ ษทั บันทึกการซื้ อบริ ษทั ย่อยด้วยวิธีการซื้ อและแสดงต้นทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ที่จ่ายไปหรื อ
ด้วยมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุ นที่ ออกให้ หรื อด้วยภาระหนี้ สินซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ต้องรั บผิดชอบ ตั้งแต่วนั ที่ ได้
บริ ษทั ย่อยมา สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ ซึ่ งได้จากการซื้ อบริ ษทั ย่อยจะถูกวัดมูลค่าเริ่ มแรกในวันที่ได้บริ ษทั ย่อยนั้น
ที่มูลค่ายุติธรรมโดยไม่คาํ นึงถึงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
ต้นทุนการได้บริ ษทั ย่อยที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่ วนแบ่งของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับ
จะบันทึกเป็ นค่าความนิยม
ต้นทุนการได้บริ ษทั ย่อยที่ต่าํ กว่ามูลค่ายุติธรรมของส่ วนแบ่งของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย จะรับรู้ในงบกําไร
ขาดทุนทันที
รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรื อรายการขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ ง ซึ่ งเป็ นผลจากรายการระหว่างกัน
ของกิจการที่อยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั จะถูกตัดบัญชีออกไป เว้นแต่รายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริ ง ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้วว่า
มีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะเปลี่ยนนโยบายการบัญชี ในกรณี ที่จาํ เป็ น เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยแสดงด้วยราคาทุนโดยรายได้จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะ
รับรู้เมื่อบริ ษทั ย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปั นผล
รายชื่อของบริ ษทั ย่อยหลักของกลุ่มบริ ษทั และผลกระทบทางการเงินจากการได้มาและจําหน่ายบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุ 14
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2.3

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า
ข)

บริษัทร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม ซึ่งโดยทัว่ ไปก็คือการที่กลุ่มบริ ษทั
ถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงอยู่ระหว่างร้ อยละ 20 ถึ งร้ อยละ 50 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมรั บรู้
เริ่ มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสี ยในการแสดงในงบการเงิ นรวม กลุ่มบริ ษทั รับรู้ เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมซึ่ ง
ได้รวมค่าความนิยมที่ระบุไว้เมื่อได้มา (สุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม) ส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ใน
บริ ษทั ร่ วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในงบกําไรขาดทุน และความเคลื่อนไหวในบัญชีส่วนเกินจากการตีมูลค่า
ยุ ติ ธรรมภายหลังการได้มาจะรวมไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของบัญชี ส่ วนเกิ นจากการตี มู ลค่ ายุ ติ ธรรม ผลสะสมของ
การเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุ งกับราคาตามบัญชี ของเงินลงทุน เมื่อส่ วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ใน
บริ ษทั ร่ วมมีมูลค่าเท่ากับหรื อเกินกว่ามูลค่าส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมนั้น กลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในหนี้ของบริ ษทั ร่ วมหรื อรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริ ษทั ร่ วม
รายการกําไรที่ ย งั ไม่ ได้เกิ ดขึ้ นจริ งระหว่างกลุ่ มบริ ษ ทั กับบริ ษ ทั ร่ วมจะตัดบัญชี เท่ าที่ กลุ่ มบริ ษ ทั มี ส่ วนได้เสี ยใน
บริ ษทั ร่ วมนั้น รายการขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิ ดขึ้นจริ งก็จะตัดบัญชี ในทํานองเดี ยวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่า
สิ นทรัพย์โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า
บริ ษทั ร่ วมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชี เท่าที่จาํ เป็ นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ยกเว้น
นโยบายดังนี้
เงินลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (กองทุนรวมฯ)
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ในงบการเงินที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมฯ จะจัดให้มีการประเมินราคาทุกสองปี
นับแต่วนั ที่มีการประเมินเพื่อซื้ อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และจัดให้มีการสอบทานการประเมินทุกปี นับแต่วนั ที่มีการ
ประเมิ นครั้ งล่ าสุ ด บริ ษ ัทจัดการกองทุ นรวมฯ จะไม่ แต่ งตั้งบริ ษ ัทประเมิ นทรั พย์สิ นรายใดรายหนึ่ งให้ประเมิ น
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง
ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 บริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมได้นาํ มาตรฐานการบัญชี
เรื่ อ งผลประโยชน์พนักงานและอสังหาริ มทรั พย์เพื่อ การลงทุ น มาถื อ ปฏิ บตั ิ ก่อ นวันที่ มาตรฐานมี ผ ลบัง คับใช้
เนื่ องจากบริ ษทั ยังไม่มีนโยบายที่จะเลือกถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานดังกล่าว จึงได้ปรับปรุ งผลกระทบของมาตรฐาน
ทั้งสองฉบับที่มีต่อส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ก่อนที่บริ ษทั
จะรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวในงบการเงินรวมของบริ ษทั
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยใช้วธิ ีราคาทุน
รายชื่ อของบริ ษทั ร่ วมและผลกระทบทางการเงินจากการได้มาและจําหน่ ายบริ ษทั ร่ วมออกไป ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุ 14
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2.3

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
ค)

ส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในกิ จการที่ควบคุมร่ วมกันรับรู้ เริ่ มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสี ยในการแสดงใน
งบการเงิ นรวม กลุ่ มบริ ษ ทั รั บรู้ ส่ วนได้เสี ยในกิ จการร่ วมค้า ซึ่ งได้รวมค่ าความนิ ยมที่ ระบุ ไว้เมื่ อได้มา (สุ ทธิ จาก
ค่าตัดจําหน่ายสะสม) ส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ในกําไรหรื อขาดทุนของกิจการร่ วมค้าที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวม
ไว้ในงบกําไรขาดทุนรวมและความเคลื่อนไหวในบัญชี ส่วนเกิน (ส่ วนตํ่ากว่า) จากการตีมูลค่ายุติธรรม ผลสะสมของ
การเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุ งกับราคาตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า กลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู้
ส่ วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป หากส่ วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ในกิจการร่ วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรื อเกินกว่ามูลค่า
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในกิจการร่ วมค้านั้น เว้นแต่กลุ่มบริ ษทั รับผิดในหนี้ ของกิจการร่ วมค้าหรื อรับว่าจะจ่ายหนี้
แทนกิจการร่ วมค้า
ส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้าแสดงในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยใช้วธิ ีราคาทุน
รายชื่ อของกิ จการร่ วมค้าของกลุ่ มบริ ษ ทั และผลกระทบทางการเงิ นจากการได้มาและจําหน่ ายไปซึ่ งกิ จการร่ วมค้า
ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 14

2.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
รายการต่าง ๆ ในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท งบการเงินรวมนําเสนอในสกุลเงินบาท
กลุ่มบริ ษทั แปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิ ดรายการและ
แปลงค่าสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ เป็ นสกุลเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันที่ ในงบดุ ลให้เป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน
ณ วันที่ในงบดุล รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจาก
การแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกไว้ในงบกําไรขาดทุน

2.5

เครื่องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงอยูใ่ นงบดุลประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยูใ่ นงบดุลประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สัญญาเช่าการเงิน
และเงินกูย้ มื ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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2.6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่น
ที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

2.7

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที่เหลืออยูห่ กั ด้วยค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ซึ่ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี ของ
ลูกหนี้การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบกําไรขาดทุนโดยถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2.8

สิ นค้ าคงเหลือและภาพยนตร์ ระหว่ างผลิต
สิ นค้าคงเหลือประกอบด้วย อาหารและเครื่ องดื่ม วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงภาพยนตร์ และแผ่นวีซีดีและดีวดี ี
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของอาหารและเครื่ องดื่ มและ
วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงภาพยนตร์ คาํ นวณตามวิธีเข้าก่อนออกก่ อน ราคาทุนของแผ่นวีซีดีและดี วีดีคาํ นวณโดยใช้วิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนของการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่ น
ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไข ส่ วนลดจากการรับประกันสิ นค้าหรื อส่ วนลดต่าง ๆ
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสําเร็ จรู ป
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพเท่าที่จาํ เป็ น
ภาพยนตร์ ระหว่างผลิต แสดงถึงต้นทุนของการผลิตและถ่ายทําภาพยนตร์ ที่อยูร่ ะหว่างการผลิตและจะตัดจําหน่ายเป็ นต้นทุน
เมื่อมีการจําหน่ายหรื อจัดฉายภาพยนตร์ โดยตัดจําหน่ายตามอัตราส่ วนของรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากช่องทางการตลาดต่าง ๆ
ต้นทุนการผลิตภาพยนตร์ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตและถ่ายทําภาพยนตร์ และแสดงด้วย
ราคาทุน
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2.9

เงินลงทุน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนื อจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม และส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า
เป็ นเงิ น ลงทุ น เผื่อ ขาย การจัด ประเภทขึ้ น อยู่กับ จุ ด มุ่ ง หมายขณะลงทุ น ฝ่ ายบริ ห ารจะเป็ นผูก้ ํา หนดการจัด ประเภท
ที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริ มสภาพคล่องหรื อเมื่ออัตราดอกเบี้ย
เปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณี ที่ฝ่ายบริ หารแสดงเจตจํานงที่ จะถื อไว้ในช่ วงเวลา
น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั ที่ในงบดุล ก็จะแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน หรื อเว้นแต่กรณี ที่ฝ่ายบริ หารมีความจําเป็ น
ที่ตอ้ งขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดําเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
การซื้ อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่ซ้ื อขายซึ่ งเป็ นวันที่กลุ่มบริ ษทั ตกลงที่จะซื้ อหรื อขายเงินลงทุน ต้นทุนของ
เงินลงทุนให้รวมไปถึงต้นทุนการจัดทํารายการ
เงินลงทุนเผือ่ ขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการกําไรและรายการขาดทุนทั้งที่เกิดขึ้นจริ งและยังไม่เกิดขึ้น
จริ งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ ขายจะรวมอยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณโดยอ้างอิงจากราคาเสนอซื้ อในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ขณะปิ ดทําการ ณ วันที่ในงบดุล ผลสะสมของมูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
เมื่อเงินลงทุนเผือ่ ขายเกิดการด้อยค่าและแสดงเป็ นรายการกําไรและรายการขาดทุนจากเงินลงทุน
กลุ่มบริ ษทั จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่ อมี ขอ้ บ่งชี้ ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมี การด้อยค่าเกิ ดขึ้น ถ้าราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน กรณี ที่จาํ หน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรื อตราสารทุนชนิดเดียวกัน
ออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนที่จาํ หน่ ายคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของราคาตามบัญชี จากจํานวน
ทั้งหมดที่ถือไว้
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2.10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม ค่าเสื่ อมราคาคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง
เพื่อลดราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์แต่ละชนิ ดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์หรื ออายุสัญญาเช่า
ในกรณี ที่อายุสญ
ั ญาเช่าสั้นกว่าดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จาํ กัด
อาคาร
โรงภาพยนตร์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและโรงภาพยนตร์
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ (รวมยานพาหนะภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน)

20 ปี
10, 20 ปี
และตามอายุสญ
ั ญาเช่า
10, 20 ปี
และตามอายุสญ
ั ญาเช่า
5, 10, 15 ปี
5, 10, 15, 20 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี

ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
การซ่ อมแซมและบํารุ งรักษาจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น ต้นทุนของการปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
ที่สําคัญจะบันทึ กรวมไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าการปรับปรุ งนั้นจะทําให้
กลุ่มบริ ษทั ได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุ งสิ นทรัพย์ที่ได้มา การปรับปรุ งหลักจะตัด
ค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหน่ายคํานวณโดยเปรี ยบเทียบสิ่ งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไว้ใน
กําไรจากการดําเนิ นงาน
ดอกเบี้ยจากการกูย้ มื เงินมาใช้ในการได้มาซึ่ง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนของสิ นทรัพย์น้ นั
ตลอดช่ ว งเวลาการก่ อ สร้ า งและเตรี ย มสิ น ทรั พ ย์น้ ัน ให้ อ ยู่ใ นสภาพพร้ อ มที่ จ ะใช้ไ ด้ต ามประสงค์ ต้น ทุ น การกู้ยื ม
ประกอบด้วยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารและจากเงินกูย้ มื ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้อง
ต้นทุนการกูย้ มื อื่นจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
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2.11 ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมคือต้นทุน ของเงินลงทุนที่สู งกว่า มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ก ลุ่ม บริ ษทั มีส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์สุท ธิ
ของบริ ษ ทั ย่อ ยหรื อ บริ ษ ทั ร่ ว ม ณ วัน ที่ไ ด้ม าซึ่ ง บริ ษ ทั นั้น ค่า ความนิ ย มที่เ กิด จากการได้ม าซึ่ ง บริ ษ ทั ย่อ ยแสดงเป็ น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบดุลรวม ค่าความนิ ยมที่เกิดจากการได้มาซึ่ งบริ ษทั ร่ วมจะรวมไว้ในบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และจะถูกทดสอบการด้อยค่าโดยรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของค่าความนิ ยมที่รับรู้แล้วจะไม่กลับรายการบัญชี กําไรหรื อขาดทุนจากการขายเงินลงทุนจะรวมมูลค่าคงเหลือตามบัญชี
ของค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั นั้นเมื่อมีการขายกิจการ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมที่ได้มาสู งกว่าต้นทุน
ของเงินลงทุนจะถูกบันทึกไว้ในงบกําไรขาดทุน
2.12 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอืน่
ค่ าลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ลิ ขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ บันทึ กตามราคาทุ นที่ ราคาซื้ อ และค่ าใช้จ่ า ยทางตรงที่ เ กี่ ยวข้อ งในการซื้ อลิ ขสิ ทธิ์ ต้นทุ น ลิ ขสิ ท ธิ์
ตัดจําหน่ ายเป็ นต้นทุนโดยตรงของการแสดงภาพยนตร์ วีซีดีและดี วีดี และการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ตามอัตราส่ วนของ
รายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับจากช่ องทางเหล่านั้นตลอดระยะเวลาของลิขสิ ทธิ์ ในกรณี ที่มีการขาดทุนเกิ ดขึ้นในแต่ละลิขสิ ทธิ์
กลุ่มบริ ษทั จะตัดจ่ายขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นออกจากมูลค่าทางบัญชีของลิขสิ ทธิ์น้ นั ๆ เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนทันที
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซ้ือมามีลกั ษณะเฉพาะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและ
การดําเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั สามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ายตลอดอายุประมาณการ
ให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบํารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนโดยตรงในการ
จัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูด้ ูแลและมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงซึ่ งอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มากกว่า
ต้นทุนเป็ นเวลาเกินกว่าหนึ่ งปี จึงจะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทาํ งานในทีม
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจํานวนเงินที่เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มาให้บนั ทึกเป็ นต้นทุนเพื่อการพัฒนา
และบวกรวมไว้ในต้นทุนเมื่อได้มาซึ่ งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรับรู้เป็ น
สิ นทรัพย์และตัดจําหน่ายโดยใช้วธิ ีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี
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2.13 ค่ าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ าระยะยาว
ค่าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้าระยะยาวเป็ นสิ ทธิ การเช่ าที่ ดินและสิ ทธิ การเช่ าพื้นที่ อาคาร บันทึ กตามราคาทุ นและตัดจําหน่ ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามอายุของสัญญาเช่า
2.14 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่จาํ กัด (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่ งไม่มีการตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจํา
ทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจําหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้ ว่าราคาตามบัญชี
อาจตํ่ากว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึ งจํานวนที่ สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเที ยบกับมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่ วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์
ที่ไม่ใช่ สินทรั พย์ทางการเงิ นนอกเหนื อจากค่าความนิ ยม ซึ่ งรั บรู้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมิ น
ความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ในงบดุล
2.15 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่ าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั้งหมดถือเป็ น
สัญญาเช่ าการเงิน ซึ่ งจะบันทึ กเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของ
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
หักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่ าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื ออายุของสัญญาเช่ า
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่ สัญญาเช่า
นั้นถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า)
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนิ นงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพิ่มที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า จะบันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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2.15 สั ญญาเช่ าระยะยาว (ต่อ)
สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกในงบดุลเป็ นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงิน
ที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ เบื้องต้นกับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี้ บนั ทึกเป็ นรายได้ทางการเงิน
รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วธิ ีเงินลงทุนสุ ทธิซ่ ึงสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรวมแสดงอยูใ่ นงบดุลในส่ วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่ อมราคา
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งมีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุ ทธิจากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า) รับรู้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
2.16 เงินกู้ยมื
เงิ นกู้ยืมรับรู้ เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที่เกิ ดขึ้น และวัดมูลค่า
ในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุน
2.17 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งเป็ นแผนการจ่ายสมทบตามที่กาํ หนดไว้ สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั และมีการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้รับ
เงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญที่ จดั สรรให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริ ษทั จะรั บรู้ ในงบการเงิ นเมื่ อมี การ
ใช้สิทธิ
2.18 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินซึ่ งไม่รวมถึงประมาณการหนี้ สินสําหรับผลตอบแทนพนักงาน อันเป็ นภาระผูกพัน
ในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่จดั ทําไว้ อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งการชําระภาระผูกพัน
นั้นมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะส่ งผลให้บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยทรั พยากรออกไป และตามประมาณการที่ น่าเชื่ อถื อ
ของจํานวนที่ตอ้ งจ่าย ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าประมาณการหนี้ สินเป็ นรายจ่ายที่จะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกเป็ น
สิ นทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
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2.19 ประมาณการค่ าเผือ่ สิ นค้ ารับคืน
ประมาณการค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนสําหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดี ประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตที่เกิดขึ้นและปั จจัย
การตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประมาณการค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืนบันทึกด้วยกําไรขั้นต้นและแสดงในงบกําไรขาดทุนโดยสุ ทธิจาก
ยอดขาย
2.20 การรับรู้ รายได้
รายได้หลักของกลุ่มบริ ษทั คือ รายได้จากการมีผเู้ ข้าชมภาพยนตร์ รายได้จากการจําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม รายได้จาก
การให้บริ การโฆษณาสิ นค้า รายได้จากการให้บริ การโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบริ การ รายได้จาก
การจําหน่ายแผ่นวีซีดี ดีวดี ี และลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ และรายได้จากการสนับสนุนธุรกิจ
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การที่ให้เป็ นจํานวนเงินสุ ทธิ จากภาษีขาย เงินคืน และ
ส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริ ษทั สําหรับงบการเงินรวม
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้เมื่อผูซ้ ้ื อรับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า รายได้
จากการให้บริ การแก่ลูกค้ารับรู้เมื่อการให้บริ การแล้วเสร็ จ
รายได้จากการให้ใช้สิทธิ์ ในภาพยนตร์ รวมถึงสิ ทธิ์ที่เกิดจากภาพยนตร์ ที่ผลิตเองและคิดค่าธรรมเนียมเป็ นจํานวนคงที่ โดย
ผูใ้ ช้สิทธิ์ไม่สามารถเรี ยกคืนค่าธรรมเนียมได้และผูใ้ ห้สิทธิ์ไม่มีขอ้ ผูกพันภายหลังการให้ใช้สิทธิ์จะถือเป็ นรายได้ท้ งั จํานวน
เมื่อผูใ้ ช้สิทธิ์สามารถใช้สิทธิได้ตามสัญญา
รายได้จากการเผยแพร่ โฆษณาต่างๆ รับรู้เมื่อมีการโฆษณา
รายได้จากการให้บริ การเคเบิ้ลทีวี รับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าตลอดระยะเวลาของสัญญา
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบริ การรับรู้เป็ นรายได้ตลอดระยะเวลาอายุสัญญาเช่า
รายได้รอการตัดบัญชีจากการให้เช่าพื้นที่ และการบริ การ รับรู้เป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
รายได้ดอกเบี้ย

- รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ
และพิจารณาจากจํานวนเงินต้นที่เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาํ หรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มบริ ษทั
รายได้เงินปั นผล - รับรู้เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับเงินปั นผลนั้นเกิดขึ้น
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2.21 ภาษีเงินได้
กลุ่มบริ ษทั คํานวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินได้ตามเกณฑ์คงค้าง
กลุ่มบริ ษทั ไม่รับรู้ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายหรื อค้างรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในส่ วนของผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินกับราคาตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน ผลต่างชัว่ คราวหลักเกิดจากค่าตัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
2.22 การจ่ ายเงินปันผล
เงินปั นผลที่จ่ายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
2.23 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานได้จดั ทําขึ้นโดยอาศัยรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งจําแนกข้อมูลทางการเงินตามการให้บริ การ
หรื อผลิตภัณฑ์ของแต่ละสายธุรกิจ

3

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงทางการเงินซึ่ งได้แก่ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญา การจัดการความเสี่ ยงดําเนิ นงานโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั โดยมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและ
แสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาํ เสี ยหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
3.1.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
รายได้และกระแสเงิ นสดจากการดําเนิ นงานของกลุ่ มบริ ษทั ส่ วนใหญ่ไม่ ข้ ึนกับการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย
ในตลาด ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นอัตราลอยตัว
และอัตราคงที่ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้อนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยดังกล่าว
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การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั
มีลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ส่วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
3.1.3 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อของกลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีสาระสําคัญ เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มี ลูกค้า
จํานวนมากราย ซึ่ งรายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นรายได้ที่รับเป็ นเงินสด นโยบายของกลุ่มบริ ษทั คือทําให้
เชื่ อมัน่ ได้ว่าได้ขายสิ นค้าและให้บริ การแก่ลูกค้าที่ มีประวัติสินเชื่ ออยู่ในระดับที่ เหมาะสม คู่สัญญาในอนุ พนั ธ์
ทางการเงินและรายการเงินสดได้เลือกที่จะทํารายการกับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือสูง
3.1.4 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
จํานวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ ยงของ
สภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินลงทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินอํานวยความสะดวก
ในการกู้ยืม ที่ ไ ด้มี ก ารตกลงไว้แ ล้ว อย่า งเพี ย งพอ ส่ ว นงานบริ ห ารเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษ ทั ได้ต้ งั เป้ าหมายว่า จะใช้
ความยืดหยุน่ ในการระดมเงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสิ นเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่องจากลักษณะ
ธรรมชาติของธุรกิจที่เป็ นฐานของกลุ่มบริ ษทั มีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้

3.2

มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือตํ่ากว่าหนึ่งปี มีค่าใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะยาวมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด นอกจากนี้ เงินกูย้ ืมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอตั รา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีมูลค่าใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรม
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4

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ประเมิ นและทบทวนอย่างต่ อ เนื่ องในเรื่ องของการประมาณการข้อสมมติ ฐานและการใช้ดุล ยพินิ จ
โดยการประเมินอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอื่นๆ ซึ่ งรวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่ผบู้ ริ หารเชื่อว่า
กระทําอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น
4.1

การด้ อยค่ าของลูกหนีก้ ารค้ า
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้การค้าโดยประมาณการขาดทุนที่อาจเกิดจาก
การที่ลูกค้าไม่สามารถชําระหนี้ได้ กลุ่มบริ ษทั ประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจากการคาดการณ์กระแสเงินสดรับในอนาคต
ซึ่ งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดี ตในการรับชําระหนี้ และกรณี ของการผิดชําระหนี้ ที่เกิ ดขึ้น และการพิจารณา
แนวโน้มของตลาด

4.2

ค่ าเผือ่ การลดมูลค่ าของสิ นค้ าเก่ า ล้ าสมัยหรือเสื่ อมคุณภาพ
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัยหรื อเสื่ อมคุณภาพโดยประมาณการมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ ซึ่ งคํานวณ
จากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นเพื่อให้สินค้าสําเร็ จรู ป การคํานวณดังกล่าวต้องอาศัยการ
ประมาณการของผูบ้ ริ หาร โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีต ประสบการณ์ของผูบ้ ริ หารในธุรกิจ และแนวโน้มของตลาด

4.3

ค่ าเผือ่ สิ นค้ ารับคืน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนสําหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดีที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต ผูบ้ ริ หารประมาณการ
สัดส่ วนร้ อยละที่ คาดว่าจะรั บคืน โดยพิจารณาจากข้อมูลและประสบการณ์ในอดี ต รวมถึ งรู ปแบบการดําเนิ นธุ รกิ จใน
ปั จจุบนั

4.4

มูลค่ าภาพยนตร์ ระหว่ างผลิต
การบันทึกต้นทุนภาพยนตร์ระหว่างผลิต บันทึกตามต้นทุนที่เกิดขึ้น เมื่อมีขอ้ บ่งชี้และหากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่า
ต้นทุน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของภาพยนตร์ ดงั กล่าว ซึ่ งการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพื่อใช้ในการ
คํานวณต้องอาศัยการประมาณการจากผูบ้ ริ หาร

4.5

รายได้ /การตัดจําหน่ ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
กลุ่มบริ ษทั ตัดจําหน่ ายลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ และบันทึกเป็ นต้นทุนจ่ายตามอัตราส่ วนของรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละ
ช่องทางตลาด และระยะเวลาของลิขสิ ทธิ์ ซึ่ งการประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่องทางเพื่อนํามาใช้คาํ นวณ
อัตราส่ วนนี้ผบู้ ริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการโดยพิจารณาจากข้อมูลและประสบการณ์ในอดีต
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ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
4.6

การด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
ในแต่ละปี กลุ่มบริ ษทั จะทดสอบค่าความนิยมว่าเกิดการด้อยค่าหรื อไม่ โดยเปรี ยบเทียบมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมกับ
กระแสเงิ นสดคิดลดของมูลค่าการใช้งานที่ คาดว่าจะได้รับจากหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสด การคํานวณดังกล่าว
ต้องอาศัยการประมาณการของผูบ้ ริ หาร

4.7

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซาก สําหรับอาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของกลุ่มบริ ษทั
โดยฝ่ ายบริ หารจะทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานมีความแตกต่างไปจากประมาณการในงวดก่อน หรื อมีการตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ที่ลา้ สมัยหรื อเลิกใช้งานหรื อจําหน่ายออกไป

5

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของ
กลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผูถ้ ื อหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ยอื่ น และเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ างของทุ น
ที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
การออกหุน้ ใหม่หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

6

การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชี
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การทบทวนอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 กลุ่มบริ ษทั ได้คาํ นึ งถึงปั จจัยหลักที่จะส่ งผลกระทบต่อการขยายอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์
ซึ่ งรวมถึงการบํารุ งรักษาอย่างดีที่สุด และการควบคุมภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ภายหลังการทบทวน กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยน
ประมาณการอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันที ตารางต่อไปนี้ แสดงการเปรี ยบเทียบอายุการใช้งานเดิมกับอายุ
การใช้งานใหม่
อายุการใช้ งานเดิม (ปี ) อายุการใช้ งานใหม่ (ปี )
เครื่ องมือและอุปกรณ์

10, 15

20

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ถูกปรับปรุ งในระหว่างปี พ.ศ. 2553 ค่าเสื่ อมราคาสําหรับอายุการใช้งานเดิมและอายุ
การใช้งานใหม่สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั

อายุการใช้ งานเดิม อายุการใช้ งานใหม่ อายุการใช้ งานเดิม อายุการใช้ งานใหม่
บาท
บาท
บาท
บาท
ค่าเสื่ อมราคา

104,807,706

48,886,364

45,969,654

20,389,646
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ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
รายได้
รายได้ตามส่ วนงานธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่ วนงานธุรกิจ
รายได้สุทธิ
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
ต้นทุนที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้
กําไรจากการดําเนินงาน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ถาวรของส่ วนงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นในงบการเงินรวม

หน่ วย : ล้ านบาท

ธุรกิจ
โรงภาพยนตร์

ธุรกิจ
โฆษณา

ธุรกิจโบว์ ลงิ่
และคาราโอเกะ

ธุรกิจให้ เช่ า
และบริการ

ธุรกิจจําหน่ าย
วีซีดี ดีวดี ี และ
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์

ธุรกิจ
ผลิตภาพยนตร์

กลุ่มบริษัท
รวม

3,830
(255)
3,575

809
(306)
503

514
(6)
508

649
(75)
574

938
(98)
840

202
(53)
149

6,942
(793)
6,149

268

354

26

207

63

(44)

874
(176)
698
14
328
(138)
902
(125)
777

3,325

19

780

1,266

11

5

5,406
2,266
3,361
11,033
31

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
7

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
งบการเงินรวม

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
รายได้
รายได้ตามส่ วนงานธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่ วนงานธุรกิจ
รายได้สุทธิ
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
ต้นทุนที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้
กําไรจากการดําเนินงาน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ถาวรของส่ วนงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นในงบการเงินรวม

หน่ วย : ล้ านบาท

ธุรกิจ
โรงภาพยนตร์

ธุรกิจ
โฆษณา

ธุรกิจโบว์ ลงิ่
และคาราโอเกะ

ธุรกิจให้ เช่ า
และบริการ

ธุรกิจจําหน่ าย
วีซีดี ดีวดี ี และ
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์

3,920
(414)
3,506

693
(306)
387

542
(10)
532

525
(45)
480

835
(49)
786

18
(7)
11

6,533
(831)
5,702

213

232

7

209

(1)

(27)

633
(236)
397
99
57
(133)
420
(93)
327

3,478

18

859

1,337

13

4

5,709
1,518
4,042
11,269

ธุรกิจ
ผลิตภาพยนตร์

กลุ่มบริษัท
รวม

32

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
7

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ต้นทุนที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง สิ นทรัพย์ถาวรของส่ วนงานประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สิ นค้าคงเหลือ ลูกหนี้ และเงินสดสําหรับการดําเนินงานและไม่รวมเงินลงทุน
หนี้ สินของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นเงิ นกูย้ ืมเพื่อใช้กบั ทุกส่ วนงานและบริ หารสภาพคล่องโดยรวม ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้
นําเสนอข้อมูลหนี้สินจําแนกตามส่ วนงาน

8

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจํา
พันธบัตรรัฐบาล
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

36,591,896
165,562,513
9,019
202,163,428

44,324,444
437,682,116
8,974
50,000,000
532,015,534

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
25,851,718
113,006,531
138,858,249

26,672,330
294,684,843
50,000,000
371,357,173

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งอยูท่ ี่ร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 1.25 ต่อปี (พ.ศ. 2552 : ร้อยละ 0.15
ถึงร้อยละ 0.75 ต่อปี )
พันธบัตรรัฐบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็ นพันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทยเป็ นจํานวน 50 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.184 ต่อปี มีอายุไถ่ถอน 3 เดือน ซึ่งครบกําหนดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
9

เงินลงทุน
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ประเภทหมุนเวียน
ประเภทไม่หมุนเวียน

48,526,268
278,094,853
326,621,121

30,210,042
30,210,042

33

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
9

เงินลงทุน (ต่อ)
ประเภทหมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนชัว่ คราวในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
การลงทุนเพิ่ม
จําหน่ายเงินลงทุน
กําไรที่เกิดขึ้นจริ งที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุน
ราคาตามบัญชีปลายปี

170,444,423
1,449,768,490 1,820,000,000
(1,400,000,000) (1,990,000,000)
(1,242,222)
(444,423)
48,526,268
-

ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 บริ ษทั มีกาํ ไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราวจํานวน 1.07 ล้านบาท (พ.ศ. 2552 : 3.04 ล้านบาท)
ประเภทไม่ หมุนเวียน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
เงินลงทุนในบริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษทั อื่น – สุ ทธิ

297,861,835
(19,766,982)
278,094,853

30,210,042
30,210,042

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
297,861,835
(19,766,982)
278,094,853

30,210,042
30,210,042

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนประเภทไม่หมุนเวียนในระหว่างปี มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
โอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้
การลงทุนเพิ่ม
จําหน่ายเงินลงทุน
จัดประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินลงทุนเผือ่ ขาย
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี

30,210,042
307,990,650
34,370,964
(24,792,723)
(49,917,098)
(19,766,982)
278,094,853

34,983,440
(4,773,398)
30,210,042

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
30,210,042
307,990,650
34,370,964
(24,792,723)
(49,917,098)
(19,766,982)
278,094,853

35,340,049
(5,130,007)
30,210,042

34

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
9

เงินลงทุน (ต่อ)
ประเภทไม่ หมุนเวียน (ต่อ)
เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้ วย
บริษัท แคลิฟอร์ เนีย ว้ าว เอ็กซ์ พเี รียนซ์ จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนใน บริ ษทั แคลิฟอร์ เนี ย ว้าว เอ็กซ์พีเรี ยนซ์ จํากัด (มหาชน) (“CAWOW”) แสดงถึงเงินลงทุนในสัดส่ วนร้อยละ 15.62
ของทุนจดทะเบียนในบริ ษทั ดังกล่าว ซึ่ งบริ ษทั ไม่มีการควบคุมและไม่มีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญในการดําเนิ นงาน ตั้งแต่วนั ที่
จําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวและได้จดั ประเภทเงินลงทุนใน CAWOW ใหม่เป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย (หมายเหตุ 14) ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนใน CAWOW เป็ นจํานวน 19.77 ล้านบาท
บริษัท พีวอี าร์ จํากัด
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นในบริ ษทั พีวีอาร์ จํากัด (“PVR”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งและจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศอินเดี ยจํานวน 2,557,000 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 165 รู ปี หรื อ 120.45 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 9.09 เป็ น
จํานวนเงินทั้งสิ้ น 307,990,650 บาท เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 PVR อยูใ่ นระหว่างการจดทะเบียนเพิ่มทุน บริ ษทั จึงบันทึก
ค่าหุน้ ที่ชาํ ระแล้วเป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ ้น ในระหว่างไตรมาสที่หนึ่ ง การจดทะเบียนได้ดาํ เนินการเสร็ จสิ้ น บริ ษทั จึงได้บนั ทึก
เป็ นเงินลงทุนเผือ่ ขายและบันทึกผลจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้

10

ลูกหนีก้ ารค้ า - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ลูกหนี้การค้า
- บุคคลภายนอก
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33)
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ
- บุคคลภายนอก
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33)
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

732,429,491
15,911,706

732,898,352
28,798,918

76,352,280
189,359,338

62,910,191
311,770,894

98,255,043
154,971
846,751,211
(48,841,778)
797,909,433

84,787,674
846,484,944
(52,754,789)
793,730,155

18,237,024
1,620,394
285,569,036
285,569,036

374,681,085
374,681,085

35

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
10

ลูกหนีก้ ารค้ า - สุ ทธิ (ต่อ)
ลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
11

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

99,194,887

84,787,674

19,857,418

-

493,714,794
125,740,753
15,191,739
112,909,038
846,751,211
(48,841,778)
797,909,433

530,932,481
102,787,092
21,365,033
106,612,664
846,484,944
(52,754,789)
793,730,155

110,840,250
66,926,655
41,217,306
46,727,407
285,569,036
285,569,036

82,405,521
66,448,810
21,503,550
204,323,204
374,681,085
374,681,085

สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
อาหารและเครื่ องดื่ม
แผ่นวีซีดีและดีวดี ี
วัสดุสิ้นเปลือง
สิ นค้ารอการขาย
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าในสิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าระหว่างทาง

29,603,839
84,073,443
14,768,349
11,645,004
140,090,635
(9,297,384)
130,793,251
3,822,399
134,615,650

30,100,785
78,095,827
21,871,571
56,586,963
186,655,146
(16,435,374)
170,219,772
7,790,433
178,010,205

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
16,301,484
3,062,124
19,363,608
19,363,608
19,363,608

15,651,126
8,261,828
23,912,954
23,912,954
23,912,954

กลุ่มบริ ษทั ทําลายสิ นค้าในระหว่างปี พ.ศ. 2553 จึงได้กลับรายการผลขาดทุนจากสิ นค้าเสี ยหาย ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยในงบกําไร
ขาดทุนรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็ นจํานวน 7,137,990 บาท (พ.ศ. 2552 : กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกผลขาดทุน
จากสิ นค้าเสี ยหายเป็ นจํานวน 2,462,131 บาท)

36

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
12

ลูกหนีอ้ นื่
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งของบริ ษทั (“ผูข้ าย”) ได้ตกลงในสัญญาซื้ อขาย
หนี้กบั บริ ษทั แห่งหนึ่ง (“ผูซ้ ้ื อ”) ซึ่ งประกอบธุรกิจรับซื้ อลูกหนี้ โดยได้ขายลูกหนี้กลุ่มหนึ่งเป็ นจํานวนเงิน 208.35 ล้านบาท ให้กบั
บริ ษทั ดังกล่าวในราคา 187.51 ล้านบาท โดยจ่ายชําระในวันทําสัญญาจํานวน 50.51 ล้านบาท จํานวนที่เหลือแบ่งชําระเป็ นรายเดือน
รวม 7 งวด งวดละ 20 ล้านบาท และงวดสุ ดท้ายจํานวน 17 ล้านบาท ซึ่งได้ครบกําหนดในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยผูซ้ ้ือไม่มี
สิ ทธิเรี ยกร้องเงินที่ได้จ่ายให้แก่ผขู้ ายแล้วไม่วา่ กรณี ใดก็ตาม

13

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
อื่น ๆ

14

89,686,687
31,125,169
21,590,720
38,991,147
90,463,565
271,857,288

177,388,894
35,415,228
43,035,329
25,588,496
105,195,407
386,623,354

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
18,769,044
14,766,877
10,521,851
61,770,331
105,828,103

25,309,138
4,324,725
12,670,061
49,211
68,045,828
110,398,963

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้า - สุ ทธิ
ก)

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า มีดงั นี้
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินลงทุนเพิ่ม
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะของบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อย
จําหน่ายเงินลงทุน
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลายปี

1,878,640,243
1,878,640,243

1,878,640,243
(18,000,000)
1,860,640,243

1,860,640,243
1,999,970
(1,999,970)
18,000,000
1,878,640,243

1,662,580,317
490,136,265
270,333,010
(562,409,349)
1,860,640,243
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
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เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้า - สุ ทธิ (ต่อ)
ก)

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า มีดงั นี้ (ต่อ)
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย (ต่อ)
ในระหว่ างปี พ.ศ. 2553
บริษัท วี สลิม แอนด์ บิวตี้ สปา จํากัด
การซื้อเงินลงทุน
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั วี สลิม แอนด์ บิวตี้ สปา จํากัด (“VIE SPA”) ซึ่ งประกอบธุรกิจสปา
เป็ นจํานวนเงิน 1,999,970 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนใน VIE SPA จํานวน 199,997 หุน้ ในราคา 2.0 ล้านบาท ให้กบั
บุคคลภายนอก
บริษัท เอ็กซ์ เซอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อวันที่ 31 มี นาคม พ.ศ. 2553 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ตกลงขายหุ ้นทั้งหมดที่บริ ษทั ย่อยถืออยู่จาํ นวน 3,599,995 หุ ้น ใน
บริ ษทั เอ็กซ์เซอร์ เทนเมนท์ จํากัด (“EXER”) ในราคา 500,000 บาท ให้กบั บุคคลภายนอก เนื่ องจาก ณ วันที่ 31 มี นาคม
พ.ศ. 2553 EXER มีผลขาดทุนเกินทุน กลุ่มบริ ษทั จึงรับรู้กาํ ไรจากการขายเงินลงทุนสุ ทธิจาํ นวน 14.30 ล้านบาท ในงบกําไร
ขาดทุนรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
สําหรับงบการเงินเฉพาะบริ ษทั บริ ษทั กลับรายการสํารองหนี้ สินจากการขาดทุนและค่าเผื่อการด้อยค่าในเงินลงทุนเป็ น
จํานวนเงิน 49.26 ล้านบาท และ 18.00 ล้านบาท ตามลําดับ โดยรับรู้ภายใต้ “กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน” ในงบกําไรขาดทุน
เฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ในระหว่ างปี พ.ศ. 2552
บริษัท อีจีวี ไฟว์ สตาร์ จํากัด
การซื้อเงินลงทุน
ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 บริ ษทั อีจีวี เอ็นเตอร์เมนท์ จํากัด (มหาชน) (“EGV”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ซ้ื อหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั อีจีวี ไฟว์สตาร์ (“EGVF”) จากผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยรายหนึ่งจํานวน 400,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของ EGVF ในราคาหุน้ ละ 12.50 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 5.00 ล้านบาท จากการซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มเติมครั้งนี้ ทําให้สัดส่ วน
การถื อ หุ ้น ของบริ ษ ทั เป็ นร้ อ ยละ 99.99 มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ข อง EGVF ที่ บ ริ ษ ทั ซื้ อ ณ วัน ที่ ซ้ื อ หุ ้น จาก
ผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยครั้งนี้มีจาํ นวน 5.02 ล้านบาท บริ ษทั มีค่าความนิยมติดลบที่เกิดจากการซื้ อครั้งนี้จาํ นวน 0.02 ล้านบาท
ซึ่งบันทึกภายใต้ “รายได้อื่น” ในงบกําไรขาดทุนรวม
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
14

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้า - สุ ทธิ(ต่อ)
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย (ต่อ)
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
การขายเงินลงทุน
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้ตกลงทํารายการขายเงินลงทุนทั้งหมดในหุ ้นสามัญของบริ ษทั เอ็ม วี ดี จํากัด
(“MVD”) จํานวน 19,999,995 หุ ้น ให้กบั บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“MPIC”) ในราคา
หุ ้นละ 19.60 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 392.00 ล้านบาท บริ ษทั มีกาํ ไรจากการขายเงินลงทุนในหุ ้นสามัญของ MVD
จํานวน 123.10 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั (วิธีราคาทุน) นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ตกลงซื้ อหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ของ
MPIC จํานวน 275,883,475 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 1.40 บาท เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 386.24 ล้านบาท ซึ่ งชําระโดยการ
แลกเปลี่ยนกับหุน้ สามัญของ MVD ที่มูลค่ายุติธรรม จํานวน 392.00 ล้านบาท และรับชําระเป็ นเงินสดเพิ่มจํานวน 5.76 ล้านบาท
ภายหลังจากการลงทุน บริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุ ้นใน MPIC จากร้อยละ 40.81 เป็ นร้อยละ 65.93 กําไรจากการจําหน่ าย
เงินลงทุนใน MVD จํานวน 89.57 ล้านบาทจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนรวมในงวดปั จจุบนั เพียงเท่ากับสัดส่ วนของหุน้ MPIC
ที่ถือโดยบุคคลภายนอก โดยกําไรที่เป็ นสัดส่ วนของบริ ษทั ถูกตัดรายการกับค่าความนิยมที่เกิดขึ้นในการซื้อเงินลงทุนใน MPIC
รายละเอียดของการแลกเปลี่ยนหุน้ มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
ราคาที่ตกลงซื้อขายโดยการออกหุน้ สามัญเพื่อแลกเปลี่ยน
เงินสดรับเพิ่มจากการขายเงินลงทุน
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั MVD
กําไรจากการขายเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สัดส่ วนที่ถือโดยบุคคลภายนอก
กําไรจากการขายเงินลงทุนที่รับรู้ในงบการเงินรวม

386,237
5,763

392,000
(129,087)
262,913
ร้อยละ 34.07
89,574

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ที่ได้รับ ณ วันที่
รับโอนมีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

510
196,926
377,296
(363,953)
(5,885)
204,894
39

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
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เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้า - สุ ทธิ(ต่อ)
ก)

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า มีดงั นี้ (ต่อ)
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย (ต่อ)
การจําหน่ ายเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั อีจีวี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“EGV”)
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยในสัดส่ วนร้อยละ 39.61 ให้แก่บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เซอร์ วิส จํากัด บริ ษทั เชียงใหม่ ซี นีเพล็กซ์ จํากัด
บริ ษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท์ จํากัด และบริ ษทั รัชโยธิ น เรี ยลตี้ จํากัด ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าวทั้งหมดเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั และ
รับรู้กาํ ไรจากการขายเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริ ษทั จํานวน 176.00 ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อเงินลงทุนเพิม่
ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะของ
บริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อย
จําหน่ายเงินลงทุน
ลดลงจากการเปลี่ยนสถานะของ
บริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินปั นผลรับ
ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วม
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

1,471,946,645
578,983,876

1,506,765,502
148,390,890

1,328,077,288
578,983,876

1,687,896,576
148,390,890

(41,413,932)

(92,533,267)
(32,755,870)

(28,315,795)

(270,333,010)
(115,027,354)

(127,441,462)
323,187,620
2,205,262,747

(34,983,440)
(73,600,300)
50,663,130
1,471,946,645

1,878,745,369

(122,849,814)
1,328,077,288

กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรในรายการระหว่างกันที่เกิ ดจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ให้กบั กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์
ซึ่งรับรู้ในงบกําไรขาดทุนรวมด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าอาคารที่จาํ หน่ายไป ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 กลุ่มบริ ษทั
รับรู้กาํ ไรในรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็ นรายได้จาํ นวน 14.01 ล้านบาท (พ.ศ. 2552 : 11.17 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมรวมค่าความนิ ยมสุ ทธิ ในงบการเงินรวมที่มีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน
44.12 ล้านบาท (พ.ศ. 2552 : 44.12 ล้านบาท)
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
14

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้า - สุ ทธิ(ต่อ)
ก)

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า มีดงั นี้ (ต่อ)
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
ในระหว่ างปี พ.ศ. 2553
บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“SF”)
การลงทุนเพิม่ ในบริษัทร่ วม
ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มในหุน้ สามัญของ SF จํานวน 6.49 ล้านหุน้ รวมเป็ นจํานวนเงิน 28.98 ล้านบาท
การจําหน่ ายเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนจํานวน 14.37 ล้านหุ ้น ในบริ ษทั SF ไปในราคา 46.52 ล้านบาท โดยมี
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นจํานวน 5.10 ล้านบาท และ 18.20 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั ตามลําดับ
ผลจากการซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มเติมและการจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวทําให้สัดส่ วนการถือหุ ้นเปลี่ยนแปลงจากเดิมในอัตรา
ร้อยละ 24.10 เป็ นร้อยละ 23.24
บริษัท รัชโยธิน อเวนิว จํากัด (“RAV”)
การลงทุนเพิม่ ในบริษัทร่ วม
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2553 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2553 มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั เข้าซื้ อหุ ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุ น จํา นวน 22.00 ล้า นหุ ้ น ใน RAV เพื่ อ รั ก ษาสั ด ส่ ว นการลงทุ น เดิ ม ที่ ร้ อ ยละ 50 เป็ นจํา นวนเงิ น ลงทุ น ทั้ง สิ้ น
220.00 ล้านบาท โดยชําระเงินค่าหุ ้นส่ วนแรกในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็ นจํานวนเงิ น 55.00 ล้านบาท และชําระ
ส่ วนที่เหลือจํานวน 165.00 ล้านบาทในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (“MJLF”)
การลงทุนเพิม่ ในบริษัทร่ วม
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2553 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2553 มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั เข้าซื้ อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 33.00 ล้านหุน้ ใน MJLF เพื่อรักษาสัดส่ วนการลงทุนเดิมที่ร้อยละ 33.00 เป็ นจํานวนเงินลงทุนทั้งสิ้ น 330.00
ล้านบาท โดยชําระเงินค่าหุน้ ทั้งหมดในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ในระหว่ างปี พ.ศ. 2552
บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“SF”)
การลงทุนเพิม่ ในบริษัทร่ วม
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มในหุน้ เพิ่มทุนของ SF จํานวน 124 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 1.20 บาท
รวมเป็ นจํานวนเงิน 148.40 ล้านบาท การซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มเติมครั้งนี้เพื่อรักษาระดับสัดส่ วนการถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 24.10
ให้คงเดิม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้า - สุ ทธิ(ต่อ)
ก)

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า มีดงั นี้ (ต่อ)
เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (ต่อ)
บริษัท แคลิฟอร์ เนีย ว้ าว เอ็กซ์ พเี รียนซ์ จํากัด (มหาชน) (“CAWOW”)
การจําหน่ ายเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้ขายเงินลงทุนใน CAWOW จนกระทัง่ เหลือร้อยละ 19 ในหุน้ ที่ออกของ
บริ ษ ทั ดังกล่ า ว บริ ษ ทั รั บ รู้ ข าดทุ น จากการขายเงิ น ลงทุ น จํา นวน 75.41 ล้า นบาทและรั บ รู้ ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ของ
เงินลงทุน 87.51 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริ ษทั และรับรู้กาํ ไรจากการขายเงินลงทุนจํานวน 6.86 ล้านบาท ใน
งบกําไรขาดทุนรวม
ภายหลังจากการขายเงินลงทุนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 บริ ษทั ถือว่าไม่มีการควบคุมและไม่มีอิทธิ พลอย่างมี
สาระสําคัญในการดําเนิ นงานของ CAWOW ดังนั้นจึงไม่ถือว่า CAWOW เป็ นบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั จึงจัดประเภทเงินลงทุน
ใน CAWOW เป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย (หมายเหตุ 9) และบันทึกขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ส่ วนแบ่งกําไร
ราคาตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

46,148,035
9,999,980
5,100,896
61,248,911

45,519,775
9,999,980
55,519,755

29,507,045
10,112,330
6,528,660
46,148,035

35,407,445
10,112,330
45,519,775

ในระหว่ างปี พ.ศ. 2553
บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติง้ จํากัด (“KAN”)
การซื้อเงินลงทุน
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553 บริ ษทั ได้ลงทุนใน KAN ซึ่ งประกอบธุรกิจเคเบิ้ลทีวี เป็ นจํานวนเงิน 9,999,980 บาท คิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียน
ในระหว่ างปี พ.ศ. 2552
บริษัท พีวอี าร์ บลูโอ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (“PVR bluO”)
การซื้อเงินลงทุน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้ชาํ ระค่าหุน้ ใน PVR bluO เพิ่มเติมเป็ นจํานวน 1,225,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 10 รู ปี
หรื อเท่ากับ 8.25 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 10.12 ล้านบาท
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เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้า - สุ ทธิ(ต่อ)
ข)

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า มีดงั นี้
ลักษณะ
ประเภทธุรกิจ
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั เชียงใหม่ ซี นีเพล็กซ์ จํากัด
บริ ษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท์ จํากัด
บริ ษทั รัชโยธิน ซี นีม่า จํากัด
บริ ษทั รัชโยธิน เรี ยลตี้ จํากัด
บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จํากัด
บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีแอด จํากัด
บริ ษทั กรุ งเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จํากัด
บริ ษทั อุดร ไฟว์สตาร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด
บริ ษทั สยามซีนีเพล็กซ์ จํากัด
บริ ษทั อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน)
(“EGV”)
บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
(มหาชน) (“MPIC”)
บริษทั ย่ อยภายใต้ EGV
บริ ษทั เอ็นเตอร์เทน โกลเด้นท์ วิลเลจ
เอ็กซิบิชนั่ จํากัด
บริ ษทั อีจีวี เอ็กซิบิชนั่ จํากัด

บริ ษทั อีจีวี ไฟว์สตาร์ จํากัด

ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
ให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
ให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
ให้บริ การด้านโบว์ลิ่งและ
คาราโอเกะ และการบันเทิง
ให้บริ การโฆษณาและบริ การ
ให้คาํ ปรึ กษาธุรกิจ
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
สื่ อสิ่ งพิมพ์และโฆษณาและ
จัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์

ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
และ การโฆษณา
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
และการโฆษณารวมทั้ง
ให้บริ การเช่าพื้นที่
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
และการโฆษณา

สั ดส่ วนของการถือหุ้น

ความสั มพันธ์

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

ถือหุน้ โดยตรง

99.93

99.93

ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ ทางอ้อม
ถือหุน้ โดยตรง

99.93
99.99
99.99
60.36
39.61
65.93

99.93
99.99
99.99
60.36
39.61
65.93

ถือหุน้ ทางอ้อม

99.96

99.96

ถือหุน้ ทางอ้อม

99.96

99.96

ถือหุน้ ทางอ้อม

99.96

99.96
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
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เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้า - สุ ทธิ(ต่อ)
ข)

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า มีดงั นี้ (ต่อ)
ลักษณะ
บริษทั ย่ อยภายใต้ MPIC
บริ ษทั ทีวี ฟอรัม จํากัด
บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด

บริ ษทั เอ็มวีดี จํากัด (“MVD”)
บริ ษทั เอ็ม เทอร์ต้ ีไนน์ จํากัด*
บริษทั ย่ อยภายใต้ MVD
บริ ษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จํากัด
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์
จํากัด (มหาชน) (“SF”)
บริ ษทั รัชโยธิน อเวนิว จํากัด

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
บริ ษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด
กิจการร่ วมค้ า
บริ ษทั พีวอี าร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
(“PVR bluO”)
บริ ษทั เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จํากัด**

สั ดส่ วนของการถือหุ้น

ประเภทธุรกิจ

ความสั มพันธ์

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

สื่ อและโฆษณาทางโทรทัศน์
จัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ เพือ่
จัดทําวีซีดีและดีวดี ี และเพื่อ
ถ่ายทอดทางโทรทัศน์
จําหน่ายแผ่น วีซีดี ดีวดี ี และ
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ผลิตภาพยนตร์

ถือหุน้ ทางอ้อม
ถือหุน้ ทางอ้อม

65.92
65.92

65.92
65.92

ถือหุน้ ทางอ้อม

65.92

65.92

ถือหุน้ ทางอ้อม

65.92

65.92

จําหน่ายเทป ซี ดี วีดีโอเทป
วีซีดีและดีวดี ี

ถือหุน้ ทางอ้อม

65.53

65.53

ให้เช่าพื้นที่ในอาคารและ
ถือหุน้ โดยตรง
ให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
ให้เช่าพื้นที่ในอาคารและ
ถือหุน้ โดยตรง
ให้บริ การด้านสาธารณูปโภค ถือหุน้ ทางอ้อม
ผ่าน SF
ให้เช่าพื้นที่และให้บริ การ
ถือหุน้ โดยตรง
ด้านสาธารณูปโภค
เป็ นตัวแทนจัดจําหน่าย
ถือหุน้ โดยตรง
บัตรเข้าชมการแสดง

23.24

24.10

50.00
11.62

50.00
12.05

33.00

33.00

40.00

40.00

ถือหุน้ โดยตรง

49.00

49.00

ถือหุน้ โดยตรง

49.99

-

ให้บริ การโบว์ลิ่งและ
คาราโอเกะและการบันเทิง
ให้บริ การเคเบิ้ลทีวี

บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้าทั้งหมดเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย ยกเว้น PVR bluO ซึ่ งจัดตั้งขึ้นใน
ประเทศอิ นเดี ย เงิ นลงทุนทั้งหมดเป็ นการลงทุนในหุ ้นสามัญและหน่ วยลงทุนในกรณี ของกองทุนรวมสิ ทธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์
* ในปี พ.ศ. 2552 เป็ นบริ ษทั ย่อยภายใต้ MVD
** บริ ษทั ที่จดั ตั้งใหม่ในปี พ.ศ. 2553
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
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เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้า - สุ ทธิ(ต่อ)
ข)

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้ า (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนแบ่งในผลการดําเนินงาน สิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ร่ วม ดังต่อไปนี้
สิ นทรัพย์
บาท

หนีส้ ิ น
บาท

รายได้
บาท

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั รัชโยธิน อเวนิว จํากัด

8,143,539,817
1,678,434,796

4,588,662,209
456,901,645

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
บริ ษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด

1,295,718,829
48,667,298

66,610,971
38,052,490

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั รัชโยธิน อเวนิว จํากัด

2,073,637,431
562,807,978

1,359,655,001
394,603,630

908,339,943
58,665,546

16,706,351
43,312,371

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
บริ ษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด

กําไร
บาท

สั ดส่ วนของการถือหุ้น
ร้ อยละ

2,054,723,092
845,667,438

53,596,535
153,930,610
ถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน SF
128,794,188
111,884,653
39,125,597
3,775,822

23.24
50.00
11.62
33.00
40.00

377,094,103
69,974,613

24.10
50.00
12.05
33.00
40.00

43,830,442
1,123,877
ถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน SF
106,534,833
78,733,371
35,344,923
5,177,482
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
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เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษัทร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้า - สุ ทธิ(ต่อ)
ค)

สํ ารองหนีส้ ิ นจากการขาดทุนในบริษัทย่ อย
ในปี พ.ศ. 2552 บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ บริ ษทั อีจีวี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“EGV”) ได้ค้ าํ ประกันเงินกูย้ มื
ของบริ ษทั เอ็กซ์เซอร์เทนเมนท์ จํากัด (“EXER”) จํานวน 21.60 ล้านบาท และบริ ษทั เอ็มวีดี จํากัด ได้ให้เงินกูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมคือ บริ ษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จํากัด จํานวน 60.00 ล้านบาท (พ.ศ. 2552 : 60.10 ล้านบาท)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 EGV ได้ขายหุน้ ทั้งหมดใน EXER ให้กบั บุคคลภายนอก บริ ษทั จึงทําการกลับรายการสํารองหนี้สิน
จากการขาดทุนใน EXER จํานวน 49.26 ล้านบาท โดยรับรู้ภายใต้ “กําไรจากการจําหน่ ายเงินลงทุน” ในงบกําไรขาดทุน
เฉพาะบริ ษทั
การเปลี่ยนแปลงของสํารองหนี้ สินจากการขาดทุนในบริ ษทั ดังกล่าวสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
มีดงั นี้ :
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ยอดคงเหลือต้นปี
สํารองเพิ่ม
ขายบริ ษทั ย่อย
กลับรายการสํารองหนี้สิน
ยอดคงเหลือปลายปี

49,257,421
(49,257,421)
-

124,713,325
4,802,727
(58,658,631)
(21,600,000)
49,257,421
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท

อาคารและ
โรงภาพยนตร์
ส่ วนปรับปรุ ง และส่ วนปรับปรุ ง

งบการเงินรวม
เครื่องมือ อุปกรณ์
ระบบ และเครื่องตกแต่ ง
สาธารณูปโภค
ทีใ่ ช้ ดาํ เนินงาน

208,316,998
208,316,998

593,232,392
(160,626,208)
432,606,184

2,983,884,816
(1,070,450,704)
1,913,434,112

711,670,069
(352,390,824)
359,279,245

3,437,372,875
(1,810,862,649)
(6,108,258)
1,620,401,968

300,199,179
(212,067,499)
(170,821)
87,960,859

33,138,204
(15,041,501)
18,096,703

208,316,998
-

432,606,184
18,358,143

1,913,434,112
68,939,788

359,279,245
52,952,427

1,620,401,968
183,053,261

87,960,859
17,905,649

18,096,703
3,738,377

208,316,998

5,699,529
750,762,922
(39,477,519)
1,167,949,259

178,736,451
(90,407)
(191,942,414)
(21,000,000)
1,948,077,530

227,301,399
(873,055)
(1,094,650)
(43,338,239)
594,227,127

5,716,143
132,361,005
(25,701)
(1,613,311)
(28,995,241)
(314,966,689)
(1,998,288)
1,593,933,147

1,403,076
(105,392)
(40,764)
(238,671)
(34,916,490)
71,968,267

208,316,998
208,316,998

1,371,318,457
(203,369,198)
1,167,949,259

3,231,470,649
(1,262,393,119)
(21,000,000)
1,948,077,530

989,512,220
(395,285,093)
594,227,127

3,736,980,836
(2,132,745,738)
(10,301,951)
1,593,933,147

323,502,340
(250,138,383)
(1,395,690)
71,968,267

ทีด่ นิ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะของ
บริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อย
โอนสิ นทรัพย์
การโอนสิ นทรัพย์ถาวรเป็ นสิ นค้าคงเหลือ
จัดประเภทสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

อุปกรณ์
สํ านักงาน

สิ นทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่ างก่ อสร้ าง

รวม

292,580,953 8,560,395,486
- (3,621,439,385)
(6,279,079)
292,580,953 4,932,677,022
292,580,953
1,172,108,474

4,932,677,022
1,517,056,119

- (1,289,056,385)
(63,196,982)
25,701
(2,361,448)
(1,489,350)
(5,667,062)
13,832,271
110,946,710

12,818,748
(63,196,982)
(4,888,578)
(31,908,319)
(630,308,413)
(22,998,288)
5,709,251,309

29,691,391
(15,859,120)
13,832,271

110,946,710 10,001,739,601
- (4,259,790,651)
(32,697,641)
110,946,710 5,709,251,309
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

ทีด่ นิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
ลดลงจากการจําหน่ายบริ ษทั ย่อย
โอนสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ - กลับรายการ
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

อาคารและ
โรงภาพยนตร์
ส่ วนปรับปรุ ง และส่ วนปรับปรุ ง

ระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่องมือ อุปกรณ์
และเครื่องตกแต่ ง
ทีใ่ ช้ ดาํ เนินงาน

อุปกรณ์
สํ านักงาน

สิ นทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่ างก่ อสร้ าง

208,316,998
208,316,998

1,167,949,259
32,152,250
22,816,639
(8,735,718)
(86,779,788)
1,127,402,642

1,948,077,530
22,977,237
(5,705,295)
96,284,541
(92,611,541)
(186,399,634)
21,000,000
1,803,622,838

594,227,127
9,593,162
(1,350,436)
9,750,767
(45)
(347,463)
(55,957,902)
555,915,210

1,593,933,147
139,661,141
(19,214,006)
101,327,785
(853,714)
(28,531,776)
(236,106,239)
9,492,046
1,559,708,384

71,968,267
17,263,716
(624,717)
(170,197)
21,925
(1,335,801)
(35,578,857)
1,394,665
52,939,001

13,832,271
4,787,781
(4,905,417)
(4,491,447)
9,223,188

208,316,998
208,316,998

1,414,378,919
(286,976,277)
1,127,402,642

3,159,300,763
(1,355,677,925)
1,803,622,838

974,561,766
(418,646,556)
555,915,210

3,816,817,405
(2,256,299,116)
(809,905)
1,559,708,384

276,437,178
(223,497,152)
(1,025)
52,939,001

25,148,305
(15,925,117)
9,223,188

110,946,710
207,939,297
(230,009,535)
88,876,472

รวม
5,709,251,309
434,374,584
(26,894,454)
(5,737,251)
(131,562,299)
(605,313,867)
31,886,711
5,406,004,733

88,876,472 9,963,837,806
- (4,557,022,143)
(810,930)
88,876,472 5,406,004,733
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
15

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

อาคาร
โรงภาพยนตร์
ที่ดนิ และส่ วนปรับปรุง
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่องมือ อุปกรณ์
และเครื่องตกแต่ ง
ที่ใช้ ดาํ เนินงาน

อุปกรณ์
สํ านักงาน

สิ นทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่ างก่ อสร้ าง

173,406,998
173,406,998

1,434,284,917
(452,412,943)
981,871,974

198,753,746
(32,014,102)
166,739,644

1,188,326,108
(580,647,721)
607,678,387

123,420,868
(66,058,311)
57,362,557

20,255,659
(7,058,073)
13,197,586

173,406,998
173,406,998

981,871,974
61,441,227
175,457,288
(95,601,714)
1,123,168,775

166,739,644
26,862,846
55,821,518
(868,839)
(16,055,217)
232,499,952

607,678,387
100,774,452
70,410,768
(4,968,472)
(699,066)
(131,283,267)
641,912,802

57,362,557
11,209,707
98,100
(33)
(22,364,282)
46,306,049

13,197,586
37,600
(3,784,004)
9,451,182

173,406,998
173,406,998

1,671,183,432
(548,014,657)
1,123,168,775

280,488,110
(47,988,158)
232,499,952

1,351,769,103
(709,856,301)
641,912,802

134,094,630 20,293,259
(87,788,581) (10,842,077)
46,306,049
9,451,182

รวม

45,918,563 3,184,366,859
- (1,138,191,150)
45,918,563 2,046,175,709

45,918,563
256,872,988
(301,787,674)
1,003,877

2,046,175,709
457,198,820
(4,968,472)
(1,567,938)
(269,088,484)
2,227,749,635

1,003,877 3,632,239,409
- (1,404,489,774)
1,003,877 2,227,749,635
49

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
15

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
หน่ วย : บาท

อาคาร
โรงภาพยนตร์
ที่ดนิ และส่ วนปรับปรุง
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ระบบ
สาธารณูปโภค

งบการเงินเฉพาะบริษัท
เครื่องมือ อุปกรณ์
และเครื่องตกแต่ ง
อุปกรณ์
ที่ใช้ ดาํ เนินงาน
สํ านักงาน

173,406,998
173,406,998

1,123,168,775
86,881,828
96,340,452
(5,802,196)
(108,324,265)
1,192,264,594

232,499,952
12,203,394
18,114,614
(3,275,185)
(21,419,239)
238,123,536

641,912,802
127,765,003
54,980,511
(31,419,368)
(110,149,910)
683,089,038

173,406,998
173,406,998

1,848,538,458
(656,273,864)
1,192,264,594

306,308,374
(68,184,838)
238,123,536

1,471,047,067
(787,958,029)
683,089,038

46,306,049
11,488,218
1,475,229
(202,078)
(23,189,767)
35,877,651

สิ นทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่ างก่ อสร้ าง
9,451,182
(4,517,442)
(3,026,707)
1,907,033

146,290,697 13,878,913
(110,413,046) (11,971,880)
35,877,651
1,907,033

1,003,877
184,478,456
(170,910,806)
14,571,527

รวม
2,227,749,635
422,816,899
(45,216,269)
(266,109,888)
2,339,240,377

14,571,527 3,974,042,034
- (1,634,801,657)
14,571,527 2,339,240,377
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
15

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งหักค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ีจาํ นวน
2.169.32 ล้านบาท (พ.ศ. 2552 : 1,512.31 ล้านบาท) และ 398.66 ล้านบาท (พ.ศ. 2552 : 304.91 ล้านบาท) ในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ตามลําดับ
การซื้อสิ นทรัพย์ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 ในงบการเงินรวม รวมการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์จากสัญญาเช่าการเงิน จํานวน 5.68 ล้านบาท
(พ.ศ. 2552 : 2.17 ล้านบาท)
ในปี พ.ศ. 2553 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่มีสินทรัพย์ที่ใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื แต่อย่างใด และในปี พ.ศ.2552 กลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั นําสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จาํ นวน 556.31 ล้านบาท และ 350.54 ล้านบาท ไปเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมจากธนาคาร
(หมายเหตุ 20) ตามลําดับ
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าซึ่ งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยพื้นที่อาคาร รถยนต์
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

26,928,464
(3,486,780)
23,441,684

23,844,092
(3,127,997)
20,716,095

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
21,945,683
(3,312,902)
18,632,781

22,221,571
(2,252,667)
19,968,904

51

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
16

ค่ าความนิยม - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์/ลงทุนเพิ่ม
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะของบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 14)
การขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 14)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

158,863,335
(74,831,343)
84,031,992

84,031,992
92,034,438
167,358,208
(5,016,377)
338,408,261

413,239,604
(74,831,343)
338,408,261

338,408,261
338,408,261

413,239,604
(74,831,343)
338,408,261

52

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
17

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
โปรแกรม
ลิขสิ ทธิ์
คอมพิวเตอร์
ภาพยนตร์
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
เพิม่ ขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะของบริ ษทั ร่ วมเป็ น
บริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 14)
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่าย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

รวม

หน่ วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

990,853,844
(847,156,631)
(11,924,888)
131,772,325

2,995,639
(983,747)
2,011,892

993,849,483
(848,140,378)
(11,924,888)
133,784,217

11,803,297
11,803,297

131,772,325
649,050,161

2,011,892
12,053,296

133,784,217
661,103,457

11,803,297

195,994,837
(3,671,268)
(471,134,930)
(16,558,707)
485,452,418

1,789,170
(613,951)
15,240,407

197,784,007
(3,671,268)
(471,748,881)
(16,558,707)
500,692,825

11,803,297

16,838,105 1,764,150,897
(1,597,698) (1,243,406,859)
(20,051,213)
15,240,407
500,692,825

11,803,297
11,803,297

1,747,312,792
(1,241,809,161)
(20,051,213)
485,452,418
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
17

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ (ต่อ)

รวม

หน่ วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

500,692,825
462,765,330
(2,250,593)
(532,735,483)
(10,125,568)
418,346,511

11,803,297
23,920,271
(5,151,996)
30,571,572

41,798,151 2,482,853,878
(7,628,414) (2,016,051,410)
- (48,455,957)
34,169,737
418,346,511

35,723,568
(5,151,996)
30,571,572

งบการเงินรวม
โปรแกรม
ลิขสิ ทธิ์
คอมพิวเตอร์
ภาพยนตร์
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่าย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

485,452,418
437,805,284
(2,250,593)
(526,704,767)
(10,125,568)
384,176,774

2,441,055,727
(2,008,422,996)
(48,455,957)
384,176,774

15,240,407
24,960,046
(6,030,716)
34,169,737

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้งเป็ นจํานวนเงิน 4,811,590 บาท ซึ่ งคาดว่า
จะติดตั้งเสร็ จภายในปี พ.ศ. 2554 (พ.ศ. 2552 : จํานวน 11,803,297 บาท)
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
18

ค่ าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ า

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ลดลงจากการขายบริ ษทั ย่อย
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม

หน่ วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะบริษทั

794,528,266
(113,913,674)
(178,985)
680,435,607

238,577,878
(23,628,122)
214,949,756

680,435,607
16,058,267
(35,037,890)
661,455,984

214,949,756
1,310,500
(9,494,349)
206,765,907

810,586,533
(148,951,564)
(178,985)
661,455,984

239,888,378
(33,122,471)
206,765,907

661,455,984
(178,985)
(36,189,607)
625,087,392

206,765,907
(9,472,507)
197,293,400

810,533,054
(185,445,662)
625,087,392

239,888,378
(42,594,978)
197,293,400
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
18

ค่ าเช่ าจ่ ายล่ วงหน้ า (ต่อ)
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
ส่ วนที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่เกินกว่าหนึ่งปี
รวมค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

35,105,240
589,982,152
625,087,392

36,816,575
624,639,409
661,455,984

9,472,507
187,820,893
197,293,400

9,472,507
197,293,400
206,765,907

กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ สิ ทธิ การเช่าที่มีมูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 61.46 ล้านบาท (พ.ศ. 2552 : 2,964.77 ล้านบาท) ไปใช้เป็ นหลักประกัน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 20)
19

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
เงินมัดจํา
อื่น ๆ

20

79,511,440
1,546,680
81,058,120

89,360,314
10,333,706
99,694,020

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
51,530,666
2,275,144
53,805,810

39,937,514
7,214,864
47,152,378

เงินกู้ยมื และหุ้นกู้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ของเงินกูย้ มื ระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- เงินกูย้ มื จากธนาคาร
รวมเงินกูย้ มื ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

17,572,161
479,807,902

56,800,410
1,693,011,012

299,807,904

1,217,486,012

497,380,063

1,749,811,422

299,807,904

1,217,486,012

828,032
158,000,000

752,096
317,375,257

28,000,000

395,191
300,000,000

158,828,032

318,127,353

28,000,000

300,395,191
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
20

เงินกู้ยมื และหุ้นกู้ (ต่อ)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- เงินกูย้ มื จากธนาคาร
รวมเงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียน
- หุน้ กู้
รวมเงินกูย้ มื และหุน้ กู้

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

36,490,235
110,125,000
146,615,235

22,047,375
150,000,000
172,047,375

19,959,972
72,000,000
91,959,972

19,959,972
150,000,000
169,959,972

2,300,000,000

1,500,000,000

2,300,000,000

1,500,000,000

3,102,823,330

3,739,986,150

2,719,767,876

3,187,841,175

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ยอดรวมเงินกูย้ มื รวม
- ณ อัตราคงที่
- ณ อัตราลอยตัว

2,817,126,169
285,697,161
3,102,823,330

3,215,810,483
524,175,667
3,739,986,150

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
2,619,767,876
100,000,000
2,719,767,876

2,737,841,175
450,000,000
3,187,841,175

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร (ไม่รวมหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน) สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ยอดคงเหลือต้นปี
จัดประเภทรายการใหม่
ลดลงจากการจําหน่ายบริ ษทั ย่อย
กูย้ มื เพิ่ม
จ่ายคืนเงินกูย้ มื
ยอดคงเหลือปลายปี

467,375,257
258,125,000
(17,375,257)
100,000,000
(540,000,000)
268,125,000

1,408,000,000
2,975,257
(943,600,000)
467,375,257

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
450,000,000
100,000,000
(450,000,000)
100,000,000

1,369,000,000
(919,000,000)
450,000,000
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
20

เงินกู้ยมื และหุ้นกู้ (ต่อ)
ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดระหว่าง 1 ปี ถึง 2 ปี
ครบกําหนดระหว่าง 2 ปี ถึง 5 ปี

158,000,000
102,125,000
8,000,000
268,125,000

317,375,257
150,000,000
467,375,257

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
28,000,000
64,000,000
8,000,000
100,000,000

300,000,000
150,000,000
450,000,000

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็ นตัว๋ แลกเงินและตัว๋ สัญญาใช้เงินที่อยูใ่ นสกุลเงินบาท มีอตั ราดอกเบี้ ยระหว่างร้อยละ
1.38 ถึงร้อยละ 2.70 ต่อปี (พ.ศ. 2552 : ร้อยละ 2.40 ถึง 7.50 ต่อปี )
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ถึง 4.85 ต่อปี (พ.ศ. 2552 : ร้อยละ 4.50 ถึง 6.50 ต่อปี ) เงินกูย้ มื ดังกล่าว
มีอาคารและสิ ทธิ การเช่าเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน (หมายเหตุ 15 และหมายเหตุ 18) หลักประกันของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
คือการที่บริ ษทั จะต้องมอบคืนสิ ทธิ ในสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าแก่ผใู้ ห้เช่าในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ผิดสัญญา
หุ้นกู้

ยอดคงเหลือต้นปี
การออกหุน้ กู้
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม

หน่ วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะบริษทั

1,500,000,000
800,000,000
2,300,000,000

1,500,000,000
800,000,000
2,300,000,000

บริ ษทั ได้ออกหุน้ กูใ้ นสกุลเงินบาทประเภทจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกําหนด (Straight Bond) ไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิ ทธิที่มูลค่า
ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อายุห้ ุนกู้

วันที่ออก

วันครบกําหนด

3 ปี
3 ปี

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

หุ้นกู้ อัตราดอกเบีย้ คงที่
ล้ านบาท ร้ อยละต่ อปี
1,500
800

4.80
3.35
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
20

เงินกู้ยมื และหุ้นกู้ (ต่อ)
หุ้นกู้ (ต่อ)
ดอกเบี้ยมีกาํ หนดการจ่ายทุกไตรมาสและทุกหกเดือน บริ ษทั ต้องดํารงไว้ซ่ ึ งอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในอัตราส่ วนที่
กําหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน
บริ ษทั นําเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหุน้ กูไ้ ปชําระหนี้เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ใช้ในการดําเนินงานและขยายธุรกิจของบริ ษทั
วงเงินกู้ยมื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินซึ่ งยังมิได้ใช้เป็ นจํานวน 2,614.30
ล้านบาท และจํานวน 2,270.00 ล้านบาท ตามลําดับ วงเงินสิ นเชื่อส่ วนใหญ่สิ้นสุ ดอายุภายใน 3 ปี และจะมีการทบทวนตามวาระ
วงเงินสิ นเชื่อส่ วนใหญ่มีไว้ใช้สาํ หรับการสร้างโรงภาพยนตร์ และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน (พ.ศ. 2552 : 1,109.10 ล้านบาท และจํานวน
929.42 ล้านบาท ตามลําดับ)

21

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้ค่าเช่าและบริ การรับล่วงหน้า
ภาษีขายยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้า
อื่น ๆ

225,864,571
228,933,412
132,243,279
67,601,638
6,254,581
58,951,650
719,849,131

495,070,574
235,039,787
51,852,853
83,110,813
14,444,272
95,569,026
975,087,325

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
137,895,497
103,061,993
80,003,049
26,182,989
1,469,196
7,256,592
355,869,316

200,874,138
72,402,360
2,705,980
34,888,678
545,983
40,403,971
351,821,110
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
22

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
เงินมัดจํารับจากลูกค้า
รายได้ค่าเช่าและบริ การรับล่วงหน้า

23

211,480,747
245,334,191
456,814,938

211,421,573
271,263,394
482,684,967

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
20,808,990
20,808,990

21,072,737
21,072,737

ทุนเรือนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
จํานวนหุ้น
จดทะเบียน
หุ้น
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
การออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
การออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

906,000,000
906,000,000
906,000,000

ทุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลค่ าแล้ ว
จํานวน
ส่ วนเกิน
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
มูลค่ าหุ้น
หุ้น
บาท
บาท
881,897,219
881,897,219
881,897,219

881,897,219
881,897,219
881,897,219

3,839,673,605
3,839,673,605
3,839,673,605

หุน้ สามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํ นวน 906,000,000 หุน้ (พ.ศ. 2552 : 906,000,000 หุน้ ) ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท (พ.ศ. 2552 :
1 บาทต่อหุน้ ) หุน้ สามัญที่ได้ออกและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้วมีจาํ นวน 881,897,219 หุน้ (พ.ศ. 2552 : 881,897,219 หุน้ )
ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้ซ้ื อคืนหุ ้นสามัญจํานวน 40.91 ล้านหุ ้น ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยจ่ายเงินเพื่อ
ซื้ อคืนหุ ้นเป็ นจํานวนเงิน 267.92 ล้านบาท และได้แสดงเป็ นรายการหักจากส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หุน้ ทั้งหมดที่ซ้ื อคืนถือไว้เพื่อรอการ
จําหน่ายอีกครั้งหนึ่งในเวลาต่อไป บริ ษทั ได้กนั กําไรสะสมไว้เป็ นสํารองเพื่อหุน้ ทุนซื้อคืนจํานวน 267.92 ล้านบาท ตามที่กาํ หนดไว้
ในมาตรา 66/1 (2) ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งกําหนดให้บริ ษทั ต้องกันกําไรสะสมไว้เป็ นเงินสํารอง
เท่ากับจํานวนเงินที่ได้ซ้ือหุน้ คืน
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
24

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญ
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้ แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP)
บริ ษทั ได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญที่จดั สรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“ESOP”) โดยเป็ น
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จดทะเบียนและไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายุไม่เกิน 4 ปี และ 5 ปี ตามลําดับ
นับตั้งแต่วนั ที่ออก
อัตราการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญและราคาการใช้สิทธิมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จํานวนทีอ่ อก ราคาการใช้ สิทธิ
วันทีอ่ อก
ESOP-W3

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ล้ านหน่ วย
13.0

บาท/หน่ วย

กําหนดเวลาการใช้ สิทธิ
เริ่ม

สิ้นสุ ด

16.447 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีดงั นี้

ESOP-W3

อัตราการใช้ สิทธิ
หน่ วย/หุ้น

ราคาการใช้ สิทธิ
บาท/หน่ วย

1.020

16.447

ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิไม่ได้ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ เนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดของหุน้
25

สํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ หลังจาก
หักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี้จะมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สํารองตามกฎหมาย
ไม่สามารถจัดสรรได้

26

ส่ วนของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ยอดคงเหลือต้นปี
ซื้อบริ ษทั ย่อย
จําหน่ายเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือปลายปี

100,444,238
21,838,138
14,818,004
137,100,380

(6,506,633)
113,238,888
(6,288,017)
100,444,238
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
27

รายได้ อนื่
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
รายได้เงินปั นผล
กําไรจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
รายได้ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ค่าภาษีโรงเรื อน
อื่น ๆ

1,604,773
2,510,702
33,567,593
9,724,822
7,228,936
25,074,190
48,548,633
128,259,649

21,671,965
52,602,845
7,617,159
1,081,157
22,348,964
35,704,917
141,027,007

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
129,046,235
1,608,784
33,567,593
85,667,544
689,169
2,314,412
9,632,621
262,526,358

145,600,300
32,203
98,746,182
103,641,573
2,399,133
16,414,669
366,834,060

เมื่ อ วัน ที่ 18 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2552 บริ ษ ทั ได้ท าํ สั ญ ญายกเลิ ก การเช่ า และส่ ง มอบพื้ น ที่ โ รงภาพยนตร์ แ ละโบว์ลิ่ ง ที่ อ าคาร
สยามดิสคัฟเวอรี่ คืนให้แก่ผใู้ ห้เช่า โดยบริ ษทั ตกลงคืนสิ ทธิในการเช่าพื้นที่ดงั กล่าวให้กบั ผูใ้ ห้เช่าภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553
และผูใ้ ห้เช่าตกลงจ่ายค่าชดเชยการยกเลิกการเช่าให้กบั บริ ษทั เป็ นจํานวนเงิน 42.76 ล้านบาท
28

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ (หมายเหตุ 17)
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุ 17)
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า (หมายเหตุ 18)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์(กลับรายการ) (หมายเหตุ 17)
การด้อยค่าของเงินลงทุน (หมายเหตุ 9)
ค่าซ่อมแซมและรายจ่ายบํารุ งอาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
สิ นค้าคงเหลือ
- ต้นทุนของสิ นค้าที่รับรู้เป็ นค่าใช้จ่าย
(รวมอยูใ่ น “ต้นทุนสิ นค้าขาย”)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

605,313,867

630,308,413

266,109,888

269,088,486

526,704,767
6,030,716
36,368,592
(21,761,143)
19,766,982
55,310,096
562,700,231
46,710,403
5,691,390

471,134,930
613,951
35,037,890
39,556,996
56,457,658
521,151,279
35,579,587
23,936,571

5,151,996
9,472,507
19,766,982
22,734,029
290,200,411
366,614

9,494,349
87,509,765
22,992,795
277,340,470
-

530,195,060

602,533,635

153,793,755

159,571,039
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
29

ต้ นทุนทางการเงิน
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ดอกเบีย้ จ่ าย:
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อย
สัญญาเช่าการเงิน
หุน้ กู้

30

44,782,385
221,390
1,803,040
91,604,382
138,411,197

128,179,631
1,931,865
3,257,242
133,368,738

17,065,829
3,570,637
1,636,495
91,604,382
113,877,343

104,120,004
20,207,601
1,827,393
3,257,242
129,412,240

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่าย
และชําระแล้วในระหว่างปี
สําหรั บกําไรต่ อ หุ ้น ปรั บ ลดคํา นวณจากจํา นวนหุ ้น สามัญถัว เฉลี่ ยถ่ วงนํ้าหนัก ที่ รวมสมมติ ฐานว่า หุ ้น สามัญเที ยบเท่ าปรั บ ลด
ได้ถูกแปลงเป็ นหุน้ สามัญทั้งหมด ซึ่งได้แก่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญตามรายละเอียดในหมายเหตุ 24
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็ นใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญที่จดั สรรให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 24) ซึ่ งไม่มีผลต่อการคํานวณกําไรต่อหุน้ ปรับลดเนื่องจากราคาตาม
สิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่เหลืออยูส่ ูงกว่าราคาตลาดเฉลี่ยของหุน้ สามัญของบริ ษทั ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
การคํานวณกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ ้นปรับลด แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ผลกระทบของหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลด
กําไรต่อหุน้ ปรับลด

กําไรสุ ทธิ

จํานวนหุ้นถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก

กําไรสุ ทธิต่อหุ้น

บาท

หุ้น

บาท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

761,988,752
761,988,752

333,724,752
333,724,752

840,989,611
840,989,611

852,270,797
852,270,797

0.91
0.91

0.39
0.39
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
30

กําไรต่ อหุ้น (ต่อ)
การคํานวณกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ ้นปรับลด แสดงได้ดงั นี้ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริษทั

กําไรต่อหุน้ ปรับลด

31

จํานวนหุ้นถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก

กําไรสุ ทธิต่อหุ้น

บาท

หุ้น

บาท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

347,800,025
347,800,025

538,448,323
538,448,323

840,989,611
840,989,611

852,270,797
852,270,797

0.41
0.41

0.63
0.63

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ผลกระทบของหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลด

กําไรสุ ทธิ

เงินปันผลจ่ าย
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ในที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 13 สิ งหาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั นผลจากการ
ดําเนินงานของงวดเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 จํานวน 0.20 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 168.20 ล้านบาท
โดยจ่ายให้กบั หุ ้นทั้งหมดที่ มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ ื อหุ ้น ณ วันที่ 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2553 และได้จ่ายให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นแล้วในวันที่
3 กันยายน พ.ศ. 2553
เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหุน้ จากผลการดําเนินงานในงวด
เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 จํานวน 0.35 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 294.34 ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายเงิน
ปั นผลดังกล่ าวให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีชื่ออยู่ในทะเบี ยนหุ ้น ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553 และได้จ่ายให้กับผูถ้ ื อหุ ้นแล้วในวัน ที่
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2552 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหุ ้นจากผลการดําเนิ นงาน
ในงวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 จํานวน 0.25 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 215.87 ล้านบาท บริ ษทั
ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้วในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
32

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเงินได้ให้เป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนี้สงสัยจะสู ญและหนี้สูญ
ค่าเผือ่ สิ นค้ารับคืน
ขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัย(กลับรายการ)
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (กลับรายการ)
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และเงินลงทุนระยะยาว
ขาดทุนจากการขายลดลูกหนี้
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และสิ ทธิการเช่า
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายเงินมัดจํา
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (กลับรายการ)
ส่ วนแบ่งกําไรสุ ทธิของบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
การรับรู้ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย (กลับรายการ)
รายได้เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
และเงินลงทุนระยะยาว
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน

15, 16, 18
28
11

9, 14
12

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

902,450,979

420,239,423

394,703,278

570,811,681

1,174,417,942 1,137,095,184
5,691,390
23,936,571
13,928,641
4,843,899
(6,698,772)
2,462,131
-

280,734,391
366,614
(18,000,000)

278,582,833
(100,000)

19,766,982
(1,074,012)

20,834,699
(3,036,503)

19,766,982
(1,074,012)

87,509,765
(3,036,503)

15, 17

(1,879,158)
42,761,569

(750,794)
-

(1,608,924)
-

508,486
-

15, 17
14

48,960,996
60,000
(21,761,144)
(328,288,516)

35,579,587
39,556,995
(57,191,790)

-

4,968,472
-

(19,706,563)
6,864,495
-

(96,439,112)
-

(18,203,015)
6,864,495
(49,257,421)

(224,083,695)
(75,455,904)

(1,604,773)
(9,724,822)
138,411,197

- (129,046,235)
(7,617,159) (85,667,544)
133,368,738 113,877,344

(145,600,300)
(103,641,573)
129,412,240

14
14
27
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
32

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
(ไม่รวมผลกระทบของการซื้อและ
การจําหน่ายบริ ษทั ย่อย)
- ลูกหนี้การค้า
- ลูกหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ลูกหนี้อื่น
- สิ นค้าคงเหลือ
- งานระหว่างทํา - ผลิตภาพยนตร์
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ลูกหนี้ตามสัญญาระยะยาว
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้าและตัว๋ เงินจ่าย
- เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

33

พ.ศ. 2553

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

(138,261) 424,802,278
14,961,498 (27,358,438)
77,000,000 (77,000,000)
49,858,668
14,830,988
46,596,356 (34,272,077)
114,634,849 (55,373,651)
(19,089,558)
(3,071,958)
(55,867,666)
- (16,058,267)
14,204,955 162,042,013
(138,018,040) (135,893,631)
19,699,182 (46,057,583)
(345,972,506) (198,015,837)
(25,620,216)
20,124,166
1,714,825,692 1,681,579,872

89,112,049
150,680,590
4,549,346
13,345,425
(55,867,666)
(10,904,476)
131,185,302
53,447,041
(77,284,999)
(263,745)
811,454,820

(37,228,766)
312,208,408
8,218,700
(34,369,365)
(1,310,500)
(1,378,693)
(10,619,648)
164,758,921
(78,654,562)
441,846
841,941,843

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิ จการและบุคคลที่ ควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกับบริ ษทั ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม
ไม่ ว่า จะโดยทอดเดี ย วหรื อ หลายทอด กิ จ การและบุ ค คลดัง กล่ า วเป็ นบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกับ บริ ษ ทั บริ ษ ทั ย่อ ยและ
บริ ษทั ย่อยลําดับถัดไป บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่เป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญ
เหนื อกิจการ ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น
กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งอาจมีข้ ึนได้ตอ้ งคํานึ งถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14 บริ ษทั ได้ทาํ การแลกเปลี่ยนหุน้ สามัญของบริ ษทั เอ็ม วี ดี จํากัด กับหุน้ สามัญของบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“MPIC”) ทําให้บริ ษทั มีสดั ส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั MPIC จากร้อยละ 40.81 เป็ นร้อยละ 65.93
ของทุนจดทะเบียนของ MPIC และทําให้ MPIC และบริ ษทั ย่อยของ MPIC เปลี่ยนสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั นับตั้งแต่การ
แลกเปลี่ยนหุ ้นครั้งนี้ รายการระหว่างกันกับ MPIC และบริ ษทั ย่อยภายใต้ MPIC ที่เดิมแสดงไว้เป็ นรายการกับบริ ษทั ร่ วมได้แสดง
เป็ นรายการกับบริ ษทั ย่อยตั้งแต่วนั แลกหุน้
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
33

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่นเป็ นบริ ษทั ของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดังนั้นจึงถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการต่อไปนี้ เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

รายได้ จากการขายสิ นค้ าและบริการและอืน่ ๆ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
รายได้ ค่าบริหารจัดการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ ค่าโฆษณา
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้า
รายได้ ค่าสนับสนุนธุรกิจ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รายได้ ค่าค่ าเช่ าพืน้ ที่และบริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

26,968
6,600
33,568

29,048
23,555
52,603

26,968
6,600
33,568

46,143
29,048
23,555
98,746

-

10,000
10,000

160,264
160,264

141,960
141,960

419
23
442

1,674
1,674

78,214
419
23
78,656

97,562
1,674
99,236

-

1,000
1,000

476
476

-

23,709
406
42,180
66,295

58,285
24,234
82,519

2,967
224
8,062
11,253

1,736
10,126
2,846
14,708
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
33

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
ก)

รายได้ จากการขายสิ นค้ าและบริการและอืน่ ๆ (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
เงินปันผลรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ อนื่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ขายอุปกรณ์ และให้ เช่ าที่ดนิ และอาคาร
บริ ษทั ย่อย

ข)

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

1,605
1,605

-

127,441
1,605
129,046

72,000
73,600
145,600

857
6,791
7,648

8,553
2,295
1,936
12,784

3,956
857
4,813

6,490
28
4,500
24
11,042

-

-

40,671

695

การซื้อสิ นค้ าและบริการ และอืน่ ๆ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ค่ าเช่ าพืน้ ที่และค่ าบริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าเช่ าอุปกรณ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

163,867
50,192
214,059

157,307
38,460
195,767

46,867
122,251
44,965
214,083

29,870
116,189
33,266
179,325

3,070
21,600
24,670

3,055
21,600
24,655

400
21,600
22,000

2,400
21,600
24,000
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
33

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
ข)

การซื้อสิ นค้ าและบริการ และอืน่ ๆ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าบริการที่ปรึกษา
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าสนับสนุนธุรกิจ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าต้ นทุนโฆษณา
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าต้ นทุนสายภาพยนตร์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าใช้ จ่ายอืน่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

1,165
629
1,794

931
620
1,551

3,349
1,165
629
5,143

20,208
931
620
21,759

24,600

25,600

24,600

25,600

1,435
329
1,764

2,280
127
2,407

3,879
3,879

34,095
34,095

7,193
1,708
8,901

5,759
3,107
8,866

-

-

-

94
16,971
17,065

94,714
94,714

30,531
94
9,989
40,614

3,427
2,204
5,631

3,159
2,556
5,715

43,608
2,922
1,050
47,580

2,107
2,691
1,396
6,194
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
33

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
ข)

การซื้อสิ นค้ าและบริการ และอืน่ ๆ (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ซื้อสิ นทรัพย์ ถาวร
บริ ษทั ย่อย
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

-

-

79,563

389

44,825

34,700

31,129

31,494

นโยบายการคิดราคาระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
นโยบายการคิดราคา
ค่าบริ หารจัดการ
ค่าโฆษณา
ดอกเบี้ย
การเช่าพื้นที่และบริ การ
ค่าเช่าอุปกรณ์
ค่าบริ การเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ค่าสิ ทธิการเช่าพื้นที่
ค่าสนับสนุนธุรกิจ
ต้นทุนค่าแสดงภาพยนตร์

ราคาที่ตกลงกันตามที่กาํ หนดในสัญญา
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
อัตราซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิ ชย์
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาที่ตกลงกันตามที่กาํ หนดในสัญญา
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาที่ตกลงกันตามที่กาํ หนดในสัญญา
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
33

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ค)

ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อขายสิ นค้ าและบริการและอืน่ ๆ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ลูกหนีก้ ารค้ า (รวมรายได้ ที่ยงั ไม่ ได้ เรียกเก็บ)
(รวมอยูใ่ น “ลูกหนี้การค้า”)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีอ้ นื่ บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
(รวมอยูใ่ น “ลูกหนี้บุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน”)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้ างรับ
(รวมอยูใ่ น “ลูกหนี้บุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน”)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
เงินมัดจํา
(รวมอยูใ่ น “สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น”)
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

2,022
253
13,792
16,067

2,964
25,835
28,799

187,600
601
160
2,618
190,979

303,343
272
8,156
311,771

20,085
3,508
10,795
34,388

19,381
6,603
18,025
44,009

397,473
3,832
3,508
9,729
414,542

467,896
3,444
6,603
18,018
495,961

20,948
20,948

-

20,948
20,948

40,000
40,000

9,035
7,400
16,435

7,385
11,185
18,570

3,460
7,400
10,860

2,076
11,184
13,260
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
33

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ค)

ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อขายสิ นค้ าและบริการและอืน่ ๆ (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
(รวมอยูใ่ น “เจ้าหนี้การค้าและตัว๋ เงินจ่าย”)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้ าหนีอ้ นื่
(รวมอยูใ่ น “เจ้าหนี้บุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน”)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการ

เงินรับล่ วงหน้ าจากการให้ เช่ าที่ดนิ
(รวมอยูใ่ น “หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น”)
บริ ษทั ร่ วม
เงินมัดจํารับ
(รวมอยูใ่ น “หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น”)
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
(รวมอยูใ่ น “เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน”)
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

344
3,186
3,530

1,420
7,056
8,476

153,954
1,974
155,928

68,352
68,352

8,187
24,011
3,994
36,192

19,423
3,681
3,669
26,773

128,797
6,804
1,727
3,300
140,628

80,991
13,111
2,510
3,669
100,281

30,197

32,292

-

-

120,003
3,974
123,977

120,003
4,970
124,973

-

-

11,976
7,984
19,960

11,797
7,865
19,662

11,976
7,984
19,960

11,797
7,865
19,662
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
33

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ง)

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกันเป็ นเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ ป จํากัด (มหาชน)
(“เมเจอร์ กรุ ้ป”) ในประเทศไทย เพื่อใช้สาํ หรับการจัดหาเงินแก่กลุ่ม เมเจอร์ กรุ ้ปในประเทศไทย เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย เงินให้กยู้ มื ที่ไม่มีหลักประกันจํานวน 8,891,035 บาท
ซึ่งมีกาํ หนดชําระคืนภายใน 1 เดือน มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี
การเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี แสดงไว้ดงั ต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พันบาท
พันบาท

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินให้กยู้ มื ในระหว่างปี
รับคืนเงินให้กยู้ มื ระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

103,627
(94,736)
8,891

-

รายได้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องมีจาํ นวนเงิน 67,699 บาท (พ.ศ. 2552 : ไม่มี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริ ษทั มีดอกเบี้ยค้างรับ
จํานวน 51,550 บาท (พ.ศ. 2552 : ไม่มี)
จ)

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกันเปรียบเทียบ

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม และพนักงาน
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินให้กยู้ มื ในระหว่างปี
รับคืนเงินให้กยู้ มื ในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

25,657
7,300
(18,669)
14,288

62,489
7,070
(43,902)
25,657

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

2,051,490
510,646
(866,057)
1,696,079

1,595,663
864,624
(408,797)
2,051,490

เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 4.00 ถึงร้อยละ 7.25 ต่อปี (พ.ศ. 2552 : ร้อย 4.80 ถึงร้อยละ
8.50 ต่อปี ) และไม่มีกาํ หนดชําระคืน
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
33

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ฉ)

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)
(“เมเจอร์ กรุ ้ป”) ในประเทศไทย เพื่อใช้สาํ หรับการจัดหาเงินแก่กลุ่ม เมเจอร์ กรุ ้ปในประเทศไทย เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย เงินกูย้ ืมที่ไม่มีหลักประกันจํานวน 87,408,126 บาท
ซึ่งมีกาํ หนดชําระคืนภายใน 1 เดือน มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี
การเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี แสดงไว้ดงั ต่อไปนี้

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พันบาท
พันบาท

ยอดต้นปี
เงินกูย้ มื ในระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ในระหว่างปี

373,350
(285,942)

-

87,408

-

ยอดปลายปี

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องมีจาํ นวนเงิน 532,036 บาท (พ.ศ. 2552 : ไม่มี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริ ษทั มีดอกเบี้ย
ค้างจ่ายจํานวน 335,828 บาท (พ.ศ. 2552 : ไม่มี)
ช)

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินกูย้ มื ในระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

440,127
440,127

-

58,149
558,627
(108,838)
507,938

408,964
153,668
(504,483)
58,149

เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 4.00 ถึงร้อยละ 6.12 ต่อปี และร้อยละ 6.375 ถึงร้อยละ
7.25 ต่อปี ตามลําดับ (พ.ศ. 2552 : ร้อยละ 6.25 ถึงร้อยละ 7.00 ต่อปี ) และไม่มีกาํ หนดชําระคืน
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
33

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ซ)

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี พ.ศ. 2553 ผลตอบแทนทั้งหมดซึ่ งรวมทั้งเงินเดือนและผลประโยชน์อย่างอื่นของกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นจํานวนเงิน
44.83 ล้านบาท (พ.ศ. 2552 : 34.70 ล้านบาท)

ฌ) เงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และกิจการร่ วมค้ า
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า แสดงไว้ในหมายเหตุ 14
34

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้
ก)

หนังสื อคํา้ ประกันที่ออกโดยธนาคาร และเลตเตอร์ ออฟเครดิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันจากการคํ้าประกันโดยธนาคารและเลตเตอร์ ออฟเครดิตออกให้กบั
บุคคลภายนอกจํานวน 205.30 ล้านบาท (พ.ศ. 2552 : 205.73 ล้านบาท)

ข)

การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ค้ าํ ประกันเงิ นกู้ยืมจากธนาคารให้แก่ บริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 706.92 ล้านบาท (พ.ศ. 2552 : 635.74 ล้านบาท)

ค)

ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าดําเนินงาน - กรณีกลุ่มบริษทั เป็ นผู้เช่ า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวกับบริ ษทั อื่น เกี่ยวกับการเช่าที่ดิน พื้นที่อาคารและสัญญาบริ การ
โดยมียอดรวมของจํานวนเงินค่าเช่าและค่าบริ การขั้นตํ่าภายใต้สญ
ั ญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

703
2,138
4,976
7,817

569
2,183
5,417
8,169

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
387
877
1,496
2,760

246
912
1,709
2,867

นอกจากจํานวนเงินค่าเช่าและค่าบริ การขั้นตํ่าข้างต้น กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริ การ
ซึ่งคิดตามเกณฑ์การแบ่งรายได้ให้กบั ผูใ้ ห้เช่า
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
34

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้ (ต่อ)
ง)

ภาระผูกพันทีเ่ ป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน
รายจ่ายฝ่ ายทุนที่ถือเป็ นภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบดุล แต่ยงั ไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดงั ต่อไปนี้

สกุลเงิน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวม

ไทยบาท
ไทยบาท
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ไทยบาท
ดอลลาร์สหรัฐฯ

รวมเป็ นเงินบาททั้งสิ้ น
จ)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
’ 000
’ 000
18,817
6,981
1,514
25,798
1,514
66,745

113,340
79,067
3,688
192,407
3,688
316,015

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
’ 000
’ 000
8,825
6,981
15,806
15,806

39,241
24,913
64,154
64,154

ภาระผูกพันในการผลิตภาพยนตร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในการชําระเงินแก่ผกู้ าํ กับภาพยนตร์ เป็ นจํานวนเงิน 1.03 ล้านบาท
(พ.ศ. 2552 : จํานวน 11.59 ล้านบาท)
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เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ก)

เงินปันผลจ่ าย
ในที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
จากการดําเนินงานของงวดเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 จํานวน 0.60 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น
504.59 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้กบั หุน้ ทั้งหมดที่มีรายชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554
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