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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1 งบการเงิน 

12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2542 ตรวจสอบโดยนางจารุณี ศุภกาญจน ไดให
ความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขวา งบการเงินไดจัดทําข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรและไดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 รายงานของผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2543 และ 2544 ซึง่ตรวจสอบโดยนาย
สมชาย คุรุจิตโกศล จาก บริษัท เอส. เค. แอคเคานแตนท เซอรวิสเซส จํากัด ไดใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขวา งบการเงินได
จัดทําข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรและไดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยงบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ สําหรับป 2543 ไดมี
การจดัประเภทรายการใหม เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงินสําหรับป 2544  
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12.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,947,849 16,043,459 49,076,956 49,076,956 87,530,000
ต๋ัวเงนิรับ 11,600,000 0 96,276,056 96,276,056 4,101,000
ลูกหนี้การคา 81,349 2,465,374 21,966,334 21,966,334 47,276,000
อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 145,611,427 533,883,065 1,402,816,763 1,402,816,763 1,767,657,000
รวมสินทรัพย 193,742,294 750,510,606 1,821,740,358 1,821,740,358 2,259,001,000
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 16,247,088 259,258 31,259,339 31,259,339 13,512,000
ต๋ัวเงนิจาย 0 12,886,546 157,993,298 157,993,298 148,828,000
เจาหนี้การคา 28,472,940 35,892,336 90,420,112 90,420,112 100,814,000
สวนของหนี้สินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 0 73,200,000 173,367,733 173,367,733 116,052,000
เงินกูยืมจากกรรมการ 93,992,024 57,672,760 29,610,000 29,610,000 27,916,000
เงินกูยืมระยะยาว 13,000,000 136,777,163 207,054,143 207,054,143 354,698,000
รวมหน้ีสิน 184,370,948 587,688,747 1,206,181,924 1,206,181,924 1,522,074,000
ทุนจดทะเบียน 25,000,000 150,000,000 487,000,000 487,000,000 487,000,000
ทุนชําระแลว 25,000,000 150,000,000 439,600,000 439,600,000 487,000,000
กําไร(ขาดทนุ)สะสม (15,628,654) 10,914,348 94,155,085 94,155,085 161,725,000
รวมสวนของผูถือหุน 9,371,346 162,821,859 615,558,434 615,558,434 736,927,000
รายไดรวม 221,533,913 357,621,573 1,354,863,817 1,213,378,215 375,551,000
ตนทุนขายและบริการ 176,941,400 222,641,780 781,677,408 690,224,335 204,318,000
คาใชจายในการขายและบริหาร 27,742,296 80,844,658 272,123,802 227,042,615 55,263,000
ดอกเบี้ยจาย 15,517,605 13,610,405 46,088,533 41,137,191 6,338,000
กําไร(ขาดทุน)สุทธกิอนหัก(กําไร)ขาดทุนของ
   ผูถือหุนสวนนอย และกอน(กําไร)ขาดทุนของ
   บริษัทยอยกอนการซือ้หุน 1,332,612 33,419,826 171,623,967 171,623,967 75,323,000
(กําไร)ขาดทนุสุทธขิองผูถอืหุนสวนนอย 0 92,589 (30,461,152) (30,461,152) (7,753,000)
(กําไร)ขาดทนุสุทธขิองบรษัิทยอยกอนการซ้ือหุน 0 (3,486,349) (57,922,077) 0 0
กําไรสทุธิ 1,332,612 30,026,066 83,240,737 141,162,815 67,570,000
กําไรตอหุนข้ันพืน้ฐาน (มูลทีต่ราไว 5 บาทตอหุน) 0.27 2.76 1.77 3.00 0.69
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน N/A N/A 266,825,789 351,817,624 325,546,000
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน N/A N/A 17,120,882 17,120,882 (478,813,000)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน N/A N/A 42,559,697 42,559,697 191,720,000
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ N/A N/A 2,205,274 N/A 38,453,000

งบตรวจสอบ งบเสมือนปรับโครงสราง

2544 (ง)

ณ วันที ่31 ธันวาคม

รายการ 2542
 (ก)

2543 
(ข)

2544 
(ค)

งบตรวจสอบ

สิ้นสุด 31 มี.ค. 45

ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทยอย
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)

 

(กรุณาดูหมายเหตุประกอบในหนาถัดไป) 
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หมายเหตุ: 

งบการเงินในป 2542 เปนงบการเงินของบริษัทฯ ซ่ึงในขณะน้ัน บริษัทฯ เปนบริษัทเด่ียวไมมีการเขาลงทุนในบริษัทอ่ืน และ
บริษัทฯ ไมมีการจัดทํางบกระแสเงินสดในป 2542 

ข) งบการเงินรวมในป 2543 เปนงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 3 บริษัทไดแก 1) เชียงใหม ซีนีเพล็กซ 2) เมเจอร 
พรอพเพอรต้ี และ 3) เมเจอร เซอรวิส โดยเปนการเขาลงทุนในระหวางป 2543 และบริษัทฯ ไมมีการจัดทํางบกระแสเงิน
สดรวมในป 2543 

ค)  งบการเงินรวมในป 2544 เปนงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 10 บริษัท ในป 2544 บริษัทฯ มีบริษัทยอยเพ่ิมข้ึน
อีก 7 บริษัท โดยในเดือนกันยายน 2544 บริษัทฯ เขาถือหุนใน 6 บริษัท ไดแก 1) เมเจอร โบวล 2) รัชโยธิน เรียลต้ี 3) 
รัชโยธิน ซีนีมา 4) รัชโยธิน โบวล 5) เมเจอร ซีนีมา และ 6) รัชโยธิน แมเนจเมนท และตอมาในเดือนธันวาคม 2544 
บริษัทฯ เขาถือหุนในเมเจอร ซีนีแอด  

ง) บริษัทฯ ไดจัดทํางบกําไรขาดทุนรวมเสมือนปรับโครงสรางกลุมแลวเสร็จต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2544 (โปรดพิจารณางบ
กําไรขาดทุนรวมเสมือนบริษัทไดจัดโครงสรางใหม สําหรับป 2544 เพิม่เติมในเอกสารแนบ 5) เพือ่สะทอนภาพผลการ
ดําเนินงานในป 2544 โดยมีสมมติฐานในการรับรูรายไดท่ีเกิดข้ึนกับกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ในป 2544 เต็มป และตัด
บัญชีรายการระหวางกันสําหรับชวงเวลาเดียวกันท้ังป 

 ทั้งนี ้ บริษัทฯ มิไดจัดทํางบดุลรวมและงบกระแสเงินสดรวมเสมือนปรับโครงสรางกลุมแลวเสร็จต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
2544 เน่ืองจากการจัดทํางบดุลรวมเสมือนปรับโครงสรางกลุมน้ันมีสวนตางไมมีนยัสําคัญจากงบดุลรวมท่ีจัดทําโดยผูสอบ
บัญช ี มีสวนตางเฉพาะมูลคากําไรสะสมเทาน้ัน บริษัทฯ จึงไดนําเอางบดุลรวมและงบกระแสเงินสดรวมที่แสดงในงบการเงิน
ตรวจสอบตามหมายเหตุ ค) มาแสดงไวในชองงบเสมือนปรับโครงสรางเพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบ และเพื่อประโยชน
ในการคํานวณอัตราสวนทางการเงินตางๆ โดยมีการปรับปรุงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพ่ือสะทอนคาเส่ือมราคาตาม
งบกําไรขาดทุนรวมเสมือนปรับโครงสรางกลุม  
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12.1.3 อัตราสวนทางการเงิน 

ปรับโครงสราง สําหรับไตรมาส
2544 ส้ินสุด 31 มี.ค. 45

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.80 0.63 0.37 0.37 0.32
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.24 0.11 0.28 0.28 0.09
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) N/A N/A 0.69 0.92 2.01
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนีก้ารคา (เทา) 25.66 48.00 21.78 19.52 16.92
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 14 8 17 18 21
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) N/M N/M N/M N/M N/M
ระยะเวลาขายสนิคาเฉล่ีย (วัน) 1 1 1 1 2
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) 9.57 5.76 5.26 4.64 3.28
ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 38 62 68 78 110
วงจรเงินสด (วัน) -23 -54 -51 -58 -87

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นตน (%) 7.31% 34.42% 40.52% 41.42% 43.05%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) -7.23% 10.61% 18.56% 20.75% 27.65%
อัตรากําไรอื่น (%) 13.83% 5.07% 2.39% 2.22% 4.47%
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) N/A N/A 109.38% 143.94% 328.20%

อัตราสวน EBITDA ตอสินทรพัยรวม (%)
(ก)

0.51% 11.23% 25.85% 32.50% 27.84%
อัตรากําไรสุทธิ (%) 0.60% 8.40% 6.14% 11.63% 17.99%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 14.33% 34.87% 21.39% 36.27% 39.97%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 0.71% 6.36% 6.47% 10.98% 13.25%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 10.67% 13.84% 17.74% 32.50% 27.85%
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.18 0.76 1.05 0.94 0.74

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 19.67 3.61 1.96 1.96 2.07

อัตราสวนภาระเงินกูยืมตอสวนของผูถือหุน (เทา) (ข) 14.99 1.84 0.75 0.75 0.52
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา) N/A N/A 8.42 11.38 57.78
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis) (เทา) N/A N/A 0.37 0.49 0.63
อัตราการจายเงินปนผล (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

อัตราสวนทางการเงิน

งบเสมือน

2543 25442542

งบตรวจสอบ
สําหรับป

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
ณ วันที ่31 ธันวาคม

งบตรวจสอบ

หมายเหตุ:  

ก) อัตราสวน EBITDA ตอสินทรัพยรวม = (กําไรจากการดําเนนิงาน + คาเสื่อมราคา)  
สินทรัพยเฉล่ีย 

ข) อัตราสวนภาระเงินกูยืมตอสวนของผูถือหุน = (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร + เงินกูยืมระยะสั้นและยาว +  
เงินกูยืมจากกรรมการ + เงินกูยืมจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน) 

สวนของผูถือหุน 
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12.2 คําอธิบายและการวเิคราะหของฝายจัดการ 

 บริษัทฯ ไดมีการปรับโครงสรางกลุมในเดือนกนัยายน 2544 โดยไดมีการเขาถือหุนในกิจการท่ีเก่ียวของตางๆ ดัง
รายละเอียดแสดงขางตนในขอ 2.1 เร่ืองความเปนมาและพัฒนาการท่ีสําคัญ การเขาไปถือหุนดังกลาวทําใหบริษัทฯ สามารถ
รับรูผลการดําเนินงานของบริษัทยอยสําหรับปท่ีผานมาไดต้ังแตวันท่ีเขาซ้ือกิจการ งบการเงินรวมสําหรับป 2544 ฉบบั
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไดจัดทําข้ึนตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
แสดงฐานะการเงินรวม และผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยกรณีท่ีบริษัทฯ มีเงินลงทุนซึ่งถือตั้งแตตนป 
รายการระหวางกันท่ีนํามาตัดบัญชีเปนรายการระหวางกันสําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 และกรณีท่ีบริษัทฯ 
มีการลงทุนระหวางงวด รายการระหวางกันที่นํามาตัดบัญชีเปนรายการระหวางกันสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2544  

 บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินรวมเสมือนปรับโครงสรางกลุมต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2544 และนํารายการระหวางกนัท่ี
เกิดข้ึนระหวางปมาตัดบัญชี จากขอมูลในงบการเงินรวมเสมือนปรับโครงสรางกลุม นักลงทุนสามารถวิเคราะหภาพผลการ
ดําเนินงานของกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไดชัดเจนมากข้ึน  

 นอกจากนี ้ ผลการดําเนินงานในป 2544 นี้ยังไมรวมสาขาปนเกลาและสาขารังสิตซึ่งประกอบกิจการและรับรูรายได
ในป 2545 ใน 2 สาขามีจํานวนโรงภาพยนตรรวม 24 โรง เลนโบวล่ิงรวม 34 เลน และพ้ืนท่ีใหเชารวมกวา 3,700 ตาราง
เมตร โดยสาขาปนเกลา บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพื้นที่และอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจโรงภาพยนตรทั้งหมด  

 สําหรับสวนงานโฆษณานัน้ เดิมบริษัท เวล แอด จํากัด เปนผูใหบริการดานส่ือโฆษณาแกกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ โดย
มีการกําหนดการแบงสัดสวนรายไดคาโฆษณาใหกับกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ซึ่งในปจจุบันนี้บริษัท เวล แอด จํากัด ไมได
ใหบริการนี้แกกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซแลวเน่ืองจากเมเจอร ซีนีแอด ไดถูกจัดต้ังข้ึนเพ่ือใหบริการดานน้ีแทนบริษัท เวล แอด 
จํากัด 

 เน่ืองจากเมเจอร ซีนีแอด ไดเร่ิมเปดใหบริการอยางเต็มท่ีในเดือนมกราคม 2545 ภาพผลการดําเนินงานของสวน
งานโฆษณาในป 2544 จึงสะทอนเพียงผลการดําเนินงานเฉพาะสวนแบงรายไดคาโฆษณาท่ีกลุมเมเจอร ซีนีเพล็กซ ตาม
สัดสวนของรายไดคาโฆษณาทั้งหมดสําหรับป 2544 และผลการดําเนินงานของเมเจอร ซีนีแอด ในเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคมเทาน้ัน สําหรับป 2545 บริษัทฯ สามารถรับรูรายไดคาโฆษณาท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการส่ือโฆษณาโดยเมเจอร ซีนี
แอดไดท้ังจํานวน ซ่ึงผูบริหารเช่ือวารายไดจากคาโฆษณาในป 2545 นี้จะเพิ่มขึ้นจากป 2544 อยางมีนยัสําคัญ 

12.2.1 ผลการดําเนนิงาน 

 การปรับโครงสรางกลุมในป 2544 สงผลใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่เพิ่มขึ้นจากป 2543 
อยางมีนัยสําคัญ การเพ่ิมข้ึนของผลการดําเนินงานดังกลาวสวนหน่ึงเปนผลจากการเขาลงทุนในบริษัทยอย และอีกสวนหน่ึงเปน
ผลจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขายท่ีเติบโตตามสภาวะอุตสาหกรรมบันเทิงท่ีปรับตัวดีข้ึนในปท่ีผานมา  

 คําอธิบายและบทวิเคราะหของฝายจัดการในสวนนีไ้ดจัดทําข้ึนโดยใชผลการดําเนินงานจากงบเสมือนปรับโครงสราง
กลุมดังกลาวเปนขอมูลฐาน 

 ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา 

 การปรับโครงสรางกลุมสงผลใหบริษทัฯ มีรายไดรวมเพิ่มขึ้น 855 ลานบาท จาก 358 ลานบาทในป 2543 เปน 
1,213 ลานบาทในป 2544 การขยายตัวอยางมีนยัสําคัญของรายไดรวมนัน้ยังเปนผลมาจากการท่ีรายไดของบริษัทฯ ปรับตัว
ในทิศทางท่ีดีข้ึนจากปท่ีผานมาตามกระแสความนิยมของภาพยนตรไทย โดยรายไดรวมรอยละ 64.25 มาจากสาขารัชโยธนิ
และสาขาสุขุมวิท รายไดรวมสวนท่ีเหลือมาจากสาขาเวิลด เทรด เซน็เตอร สาขารามคําแหง และสาขาเชียงใหม ตามลําดับ  
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 ตนทุนขายและบริการรวมในป 2544 เพิ่มขึ้นจากป 2543 เปนจํานวน 468 ลานบาท จาก 223 ลานบาทในป 
2543 เปน 690 ลานบาทในป 2544 โดยสวนงานโรงภาพยนตรมีตนทุนขายและบริการสูงที่สุด สืบเนื่องจากขอตกลงการแบง
รายไดกบัเจาของภาพยนตรท่ีมีการกําหนดเปนอัตราสวนของรายไดจากการขายบัตรชมภาพยนตร ซ่ึงตนทุนขายและบริการใน
สวนน้ีจะแปรผันโดยตรงกบัรายไดของสวนงานโรงภาพยนตร อยางไรก็ตาม แมวาตนทุนขายและบริการรวมในป 2544 มีการ
ขยายตัวจากป 2543 คอนขางสูง แตอัตราการเติบโตของตนทุนขายและบริการท่ีนอยกวาอัตราการเติบโตของรายไดรวมได
สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรข้ันตนจากการดําเนนิงานเพ่ิมสูงข้ึน 371 ลานบาทจาก 117 ลานบาทในป 2543 เปน 488 ลานบาท
ในป 2544 โดยบริษัทฯ มีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 41 ในป 2544 เม่ือเทียบกับรอยละ 34 ในป 2543 

 ถึงแมวาคาใชจายในการขายและบริหารในป 2544 เพิ่มขึ้นจากป 2543 เปนจํานวน 146 ลานบาท แตสัดสวนของ
คาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมลดลงจากรอยละ 23 ในป 2543 เหลือเพียงรอยละ 19 ในป 2544 สะทอนให
เห็นถึงการควบคุมตนทุนและคาใชจายที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งสงผลใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 141 ลานบาทในป 2544 โดย
อัตรากําไรสุทธิของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 8 ในป 2543 เปนรอยละ 12 ในป 2544  

 ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

 ดานรายได 

 รายไดจากสวนงานโรงภาพยนตรเปนรายไดหลักของบริษทัฯ โดยมีสัดสวนรอยละ 64 ของรายไดรวม รองลงมาไดแก
รายไดจากสวนงานโบวล่ิงท่ีมีสัดสวนตอรายไดรวมท่ีรอยละ 14 สวนงานใหเชาพ้ืนท่ีท่ีมีสัดสวนตอรายไดรวมท่ีรอยละ 13 โดย
สัดสวนตอรายไดของแตละสวนงานมีลักษณะใกลเคียงกับสัดสวนในป 2543 ยกเวนสวนงานโบวล่ิงท่ีมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนจากรอย
ละ 1 ในป 2543 เปนรอยละ 14 ในป 2544 สําหรับสวนงานโฆษณาท่ีถึงแมจะมีสัดสวนตอรายไดรวมลดลง แตสวนงาน
โฆษณาก็มีรายไดเพ่ิมข้ึนจากป 2543 เปนจํานวน 17 ลานบาท  

 ในป 2544 บริษัทฯ มีรายไดจากสวนงานโรงภาพยนตรรวม 776 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 237 ลานบาทในป 2543 
ซึ่งเปนผลจากการขยายตัวของตลาดภาพยนตรไทย สาขารัชโยธินมีรายไดสูงสุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 40 มีรายไดตอโรงสูงสดุ
ถึง 22 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัสาขาอ่ืนท่ีมีรายไดเฉล่ียตอโรงตอปประมาณ 18 ลานบาท เน่ืองจากมีจํานวนโรงมากท่ีสุด
ถึง 14 โรง รองลงมาไดแก สาขาสุขุมวิท สาขารามคําแหง สาขาเชียงใหม และสาขาเวิลด เทรด เซ็นเตอร ตามลําดับ  

 สวนงานโบวล่ิงเปนสวนงานท่ีมีอัตราการขยายตัวสูงท่ีสุดจาก 5 ลานบาทในป 2543 เพ่ิมข้ึนเปน 174 ลานบาทในป 
2544 เนื่องจากในป 2543 บริษัทฯ มีสวนงานโบวล่ิงเพยีงสาขาเดียวคือสาขาเวิลด เทรด  เซน็เตอร ซ่ึงเปดใหบริการในเดือน
ธันวาคม 2543 บริษัทฯ จึงรับรูผลการดําเนินงานไดเพียงเดือนธันวาคม 2543 เทาน้ัน การปรับโครงสรางกลุมในป 2544 
ทําใหบริษัทฯ สามารถรับรูผลการดําเนินงานของสวนงานโบวล่ิงท่ีเพ่ิมข้ึนอีก 2 สาขาไดแก สาขาสุขุมวิท และสาขารัชโยธนิ 
สงผลใหรายไดจากสวนงานนี้เพิ่มขึ้นอยางเปนนัยสําคัญในป 2544 สาขารัชโยธินมีสัดสวนของรายไดรวมจากสวนงานโบวล่ิง
สูงสุดคิดเปนรอยละ 43 มีรายไดรวมตอเลน 1.6 ลานบาท ซ่ึงมีจํานวนเลนโบวล่ิงมากท่ีสุดถึง 46 เลน เม่ือเปรียบเทียบกับ
สาขาอ่ืนท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเลนประมาณ 1.8 ลานบาท โดยสาขาเวิลด เทรด  เซน็เตอร และสาขาสุขุมวิท มีรายไดรวมตอเลน
เทากับ 1.8 ลานบาทและ 2.0 ลานบาทตามลําดับ 

 บริษัทฯ มีรายไดรวมจากสวนงานใหเชาพื้นท่ี 166 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 51 ลานบาทในป 2543 สาขารัชโยธนิมี
รายไดจากการใหเชาพ้ืนท่ีคิดเปนสัดสวนรอยละ 56 ของรายไดรวมจากสวนงานน้ีเน่ืองจากมีพ้ืนท่ีใหเชาสูงสุดคิดเปนสัดสวน
รอยละ 61 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด รองลงมาไดแกสาขาสขุุมวิท สาขาเวิลด เทรด  เซ็นเตอร สาขารามคําแหง และสาขา
เชียงใหม ตามลําดับ โดยเฉล่ียแลว ในป 2544 บริษัทฯ มีรายไดจากการใหเชาพ้ืนท่ีตอตารางเมตรประมาณ 12,000 บาท  

 ในเดือนธันวาคม 2544 เมเจอร ซีนีแอด ไดเปดใหบริการดานส่ือโฆษณา โดยมีการกําหนดการแบงสัดสวนของ
รายไดคาโฆษณาทั้งหมดใหกับสวนงานโรงภาพยนตร และเมเจอร ซีนีแอด จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการ
ใหบริการสื่อโฆษณาทั้งหมด  
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 ดานรายจายและกําไรขัน้ตน 

 สัดสวนตนทุนขายและบริการของสวนงานตางๆ ในป 2544 ยังคงเปนไปในลักษณะใกลเคียงกับป 2543 กลาวคือ 
สวนงานโรงภาพยนตรมีสัดสวนของตนทุนขายและบริการรวมสูงท่ีสุด ซึ่งเปนผลมาจากตนทุนขายและบริการที่แปรผันโดยตรง
กับรายไดจากการขายบัตรชมภาพยนตร รองลงมาไดแก สวนงานใหเชาพ้ืนท่ี สวนงานโบวล่ิง และสวนงานโฆษณา ตามลําดับ  

 สวนงานโรงภาพยนตรมีกําไรข้ันตน 260 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 33 คาใชจายหลักของสวน
งานน้ีประกอบดวย คาสายภาพยนตรซึง่คิดเปนอัตราสวนของรายไดจากการขายบัตรภาพยนตรท้ังสิ้น คาเส่ือมราคา และ
คาใชจายในการจัดหาสินคาเพ่ือขาย ในป 2544 สวนงานโรงภาพยนตรมีกําไรข้ันตนตอโรงตอปเฉล่ียประมาณ 6 ลานบาท 
หรือคิดเปนกําไรจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อมราคา (EBITDA) ตอโรงเฉล่ียตอปประมาณ 5 ลานบาท 
ทั้งนี ้ โรงภาพยนตรในศูนยบันเทิง (Stand Alone Complex) จะมีกําไรข้ันตนและ EBITDA ตอโรงตอปท่ีสูงกวาคาเฉล่ียดังกลาว
เนื่องจากไมมีภาระคาเชาพื้นที่ 

 สวนงานโบวล่ิงมีอัตรากําไรข้ันตนสงูถึงรอยละ 54 เน่ืองจากตนทุนขายและบริการสวนใหญเปนคาใชจายท่ีไมผันแปร
ตามรายได โดยคาใชจายสวนใหญประกอบดวย คาเส่ือมราคา คาซ้ือสินคาเพ่ือขาย และคาใชจายพนักงาน ในป 2544 สวน
งานโบวล่ิงมีกําไรข้ันตน 94 ลานบาท คิดเปนกําไรขั้นตนตอเลนตอปประมาณ 960,000 บาท หรือคิดเปน EBITDA ตอเลนตอ
ปประมาณ 840,000 บาท 

 สวนงานใหเชาพื้นที่มีกําไรขั้นตนจํานวน 72 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 43 ตนทุนขายและบริการ
สวนใหญประกอบดวย คาสาธารณูปโภค คาเสือ่มราคาตนทุนบริการ และคาเชาพ้ืนท่ีและคาเชาท่ีดิน สวนงานนี้มีกําไรขั้นตน
ตอตารางเมตรตอปประมาณ 5,200 บาท หรือคิดเปน EBITDA ตอตารางเมตรตอปจํานวน 6,000 บาท  

 สวนงานโฆษณามีตนทุนบริการหลักไดแก คาตอบแทนพนักงาน ซ่ึงเปนคาใชจายคงท่ีและคิดเปนสัดสวนท่ีตํ่ามาก
จากรายไดของสวนงานนี้ โดยผูซ้ือเวลาโฆษณาจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเกือบท้ังหมดของการผลิตส่ือโฆษณา  

 สําหรับคาใชจายในการขายและบริหารในป 2544 น้ันมีจํานวนเทากับ 227 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากป 2543 
จํานวน 146 ลานบาท ซ่ึงสัดสวนของคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมในป 2544 ท่ีอัตรารอยละ 19 ลดลงจาก
สัดสวนในป 2543 ท่ีรอยละ 23  

 กําไรสุทธิ 

 ในป 2544 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 141 ลานบาท โดยเพ่ิมข้ึน 111 ลานบาทจาก 30 ลานบาทในป 2543 การ
เพ่ิมข้ึนของกําไรสุทธิเปนการสะทอนภาพรวมของบริษัทฯ ภายใตโครงสรางใหม ซ่ึงทําใหสัดสวนของรายไดจากสวนงานท่ีมี
อัตรากําไรจากการดําเนินงานสูงเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหบริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน จากรอยละ 8 ในป 2543 เปนรอยละ 12 
ในป 2544  

 ผลการดําเนินงานท่ีผานมาสําหรับไตรมาสแรก สิ้นสุด 30 มีนาคม 2545 

 สําหรับไตรมาสแรกของป 2545 บริษัทฯ มีรายไดรวมจาํนวน 376 ลานบาท ซึ่งสัดสวนรายไดจากสวนงานตางๆ 
ยังคงใกลเคียงกับผลการดําเนินงานในป 2544 โดยรายไดจากสวนงานโรงภาพยนตรมีสัดสวนรอยละ 65 ของรายไดรวม 
รองลงมาไดแกสวนงานโบวล่ิง (รอยละ 13) สวนงานใหเชาพ้ืนท่ี (รอยละ 12) และสวนงานโฆษณา (รอยละ 5)  

 บริษัทฯ มีรายไดจากสวนงานโรงภาพยนตรในไตรมาสแรกจาํนวน 246 ลานบาท และมีรายไดเฉล่ียตอโรงตอไตร
มาสประมาณ 4 ลานบาท ทั้งนี ้ สวนงานโรงภาพยนตรมีอัตรากาํไรข้ันตนรอยละ 45 อัตรากําไรจากการดําเนินงานกอนหัก
ดอกเบ้ีย ภาษี และคาเส่ือมราคา (EBITDA) รอยละ 36 และมีอัตรากําไรสทุธิรอยละ 16 
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 สําหรับสวนงานโบวล่ิง บริษัทฯ มีรายไดในไตรมาสแรกจาํนวน 48 ลานบาท และมีรายไดเฉล่ียตอเลนตอไตรมาส
ประมาณ 360,000 บาท โดยสวนงานโบวล่ิงมีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 44 อัตรากําไรจากการดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ย 
ภาษี และคาเส่ือมราคา (EBITDA) รอยละ 43 และมีอัตรากําไรสทุธิรอยละ 19 

 12.2.2 ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 1,822 ลานบาท เพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 1,072 ลานบาท
จากมูลคาสินทรัพยรวมจํานวน 750 ลานบาทในป 2543 กรณีรวมคํานวณมูลคาของสินทรัพยถาวรสุทธิของบริษัทยอยตาม
มูลคาตามบัญชี ณ วันท่ีบริษัทฯ เขาลงทุนในบริษัทยอย โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมดังกลาวเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
สินทรัพยถาวรสุทธิเปนจํานวน 869 ลานบาท การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 120 ลานบาท การเพ่ิมข้ึนของสิทธิ
การเชาท่ีดินรอตัดบัญชีเปนจํานวน 49 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยอื่นๆ จํานวน 33 ลานบาท  

 สภาพคลอง 

 บริษัทฯ มีสภาพคลองสูงมากเนื่องจากบริษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บหนี้และระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยรวมกันเพียง 18 
วันเทาน้ัน ขณะท่ีมีระยะเวลาการชําระหน้ีเฉล่ีย 78 วัน กลาวคือ บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บหน้ีโดยเฉล่ียไดกวา 4 รอบกอนที่จะ
มีการชําระเงินใหกับเจาหนี้การคาของบริษัทฯ ท้ังน้ีเปนผลมาจากสวนงานโรงภาพยนตรและสวนงานโบวล่ิงมีรายไดคิดเปน
สัดสวนกวารอยละ 80 ของรายไดรวม มีการเรียกชําระคาบริการจากผูใชบริการเปนเงินสด ขณะท่ีการชําระหนีก้ารคาเปนไป
ตามกําหนดเวลาท่ีตกลงไวกับเจาหน้ีการคา สงผลใหบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 352 ลานบาทใน
ป 2544 

 แหลงท่ีมาของเงินทุน 

 ในป 2544 บริษัทฯ ไดมีการเพ่ิมทุนจํานวน 337 ลานบาทเพ่ือลงทุนในบริษัทยอย โดยไดรับเงินจากการเพิม่ทุน
จํานวน 290 ลานบาท และจากการกูยืมเงินเพ่ิมข้ึนจํานวน 82 ลานบาท การลงทุนเปดสาขารังสิตสงผลใหบริษัทฯ มีภาระเงนิ
กูยืมเพ่ิมข้ึนจํานวน 164 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 300 ลานบาทในป 2543 เปน 464 ลานบาทในป 2544 สําหรับการลงทุน
ในโครงการหรือสาขาใหมในอนาคตบริษทัฯ จะใชเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนตอประชาชนท่ัวไปในคร้ังน้ี เงินทุนหมุนเวียน 
และการกูยืมเงิน  

สําหรับการกูยืมเงินบริษัทฯ มีขอจาํกัดวงเงินกูท่ีไดทําไวกับสถาบันการเงินหรือผูใหกู เชน (ก) การดํารงอัตราสวน
ของหนี้สินทั้งหมดตอสวนของผูถือหุนอยูในระดับไมเกิน 2:1 (ข) การดํารงสัดสวนความสามารถในการชําระหน้ีของผูกูใหอยูใน
ระดับไมเกนิ 1.25:1 เปนตน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมของขอจํากัดวงเงินกูในหมายเหตุประกอบงบการเงินป 2544 
ขอ 16) อยางไรก็ตาม การชําระคืนเงินกูยืมดวยเงินท่ีไดจากการเพ่ิมทุนบางสวน ประกอบกับอัตราสวนเงินสดตอการทํากําไรที่
สูงถืงรอยละ 144 ในป 2544 ไดสะทอนถึงความมีศักยภาพในการชําระคืนเงินกูยืมของบริษัทฯ ไดเปนอยางดี  

บริษัทฯไดมีการกูยืมเงินเพ่ิมระหวางปรวมจํานวน 82 ลานบาท และมีการชําระคืนเงินกูยืมระหวางปรวมจํานวน 
264 ลานบาท ทั้งนี ้ในการชําระคืนเงินกูยืมที่เกิดขึ้นระหวางปนั้น บริษัทฯ ไดมีการชําระคืนเงินกูยืมจากกรรมการและชําระคืน
เงินกูยืมจากบริษัทที่เกี่ยวของกันรวมจํานวน 245 ลานบาท  

 บริษัทฯ ไดรับชําระเงินจากการเพ่ิมทุนสวนท่ีเหลือจํานวน 47 ลานบาทครบถวนแลวในวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2545 
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12.2.3 ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

การปรับโครงสรางกลุมทําใหบริษทัฯ ตองมีการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในบริษัทยอย สงผลใหบริษัทฯ สามารถรับรูผลการ
ดําเนินงานของบริษัทยอยต้ังแตวันที่เขาซื้อกิจการในป 2544 เปนปจจัยหลักที่ทําใหสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 453 ลานบาท 
จาก 163 ลานบาทในป 2543 เปน 616 ลานบาทในป 2544 การปรับโครงสรางกลุมดังกลาวสงผลใหอัตราสวนภาระเงิน
กูยืมตอสวนของผูถือหุนลดลงจาก 1.84 เทาในป 2543 เปน 0.75 เทาในป 2544 ซึ่งอัตราสวนภาระเงินกูยืมตอสวนของผูถือ
หุนท่ีลดลง และอัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ียท่ีสูงถึง 11.38 เทา แสดงถึงความมีเสถียรภาพท่ีเพ่ิมข้ึนของโครงสราง
เงินทุนของบริษัทฯ 

12.3 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 การขยายตวัของสาขาใหม 

 เนื่องจากในป 2545 บริษัทฯ มีแผนขยายสาขาใหมอีก 5 สาขา (รวมสาขารังสิตท่ีเปดใหบริการแลวในเดือนมีนาคม 
2545) ซ่ึงการลงทุนในแตละสาขาน้ันตองใชเงินลงทุนสูง ภาระเงินกูยืมที่เพิ่มขึ้นทําใหบริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจายเพิ่มสูงขึ้น 
อยางไรก็ตาม จากความสําเร็จที่ผานมา ผูบริหารเช่ือวา กระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่คาดวาจะไดจากการเปดสาขาใหม
โดยอางอิงจากอัตราสวนกําไรจากการดําเนนิงานกอนหักดอกเบ้ีย ภาษ ี และคาเส่ือมราคาตอสินทรัพยรวม (EBITDA to Total 
assets) ที่สูงถึงรอยละ 33 ในป 2544 และเงินเพิ่มทุนที่คาดวาจะไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ จะทําใหภาระเงนิ
กูยืมลดลงอยางรวดเร็ว  

 


