
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และงบกาํไรขาดทุนรวม
และงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทัสําหรับงวดสามเดือนและ 
หกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั 
(มหาชน) ตามลาํดับ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน
และบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน 
การสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้ 
จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง  
งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
 
 

พิสิฐ  ทางธนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 



 

 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 631,123 577,250 407,030 387,004
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 1,247,265 1,306,898 500,948 586,479
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 - - 581,695 641,578
สินคา้คงเหลือ 165,156 154,449 71,219 55,882
ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต 116,831 127,670 - -
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 40,654 34,154 15,973 9,473
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 210,312 181,124 50,159 36,065

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,411,341 2,381,545 1,627,024 1,716,481

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 8 721,925 785,507 721,925 785,507
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 4,536 4,512 - -
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 12,500 12,628 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 3,751,098 3,732,412
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 2,306,754 2,343,980 2,166,301 2,233,091
ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 9 277,684 294,160 245,168 255,168
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 1,796 2,113 396,574 431,891

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 10 6,872,258 6,730,491 3,708,195 3,512,522
ค่าความนิยม 283,361 283,361 - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 206,150 209,100 50,376 46,245
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20,447 19,771 - -
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว 557,929 453,130 267,070 149,931
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 313,535 412,126 216,675 318,986

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,578,875 11,550,879 11,523,382 11,465,753

รวมสินทรัพย์ 13,990,216 13,932,424 13,150,406 13,182,234

2

หน่วย : พนับาท

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 2,093,127 2,235,000 2,088,127 2,185,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 1,965,064 1,899,355 1,325,715 1,306,240

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี  12 917,445 115,558 840,020 40,170

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 25,000 25,000 1,073,267 973,924

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 138,470 112,914 86,390 59,486
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 132,939 154,533 56,001 54,340

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 5,272,045 4,542,360 5,469,520 4,619,160

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 1,329,221 2,187,674 1,021,010 1,840,945

หน้ิสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 313,201 328,475 67,919 82,187

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27,079 25,657 18,729 18,058
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 466,949 461,482 105,631 91,713

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,136,450 3,003,288 1,213,289 2,032,903

รวมหนีสิ้น 7,408,495 7,545,648 6,682,809 6,652,063

3

หน่วย : พนับาท

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 13

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญัจาํนวน 896,266,347 หุน้ 

      (พ.ศ. 2557 : 896,266,347 หุน้)

     มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 896,266 896,266 896,266 896,266

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้เตม็มูลค่า

   หุน้สามญัจาํนวน 892,112,396 หุน้ 

     (พ.ศ. 2557 : 890,058,836 หุน้)

     มูลค่าท่ีชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 892,112 890,059 892,112 890,059

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 13 4,007,018 3,967,548 4,007,018 3,967,548

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 14 10,480 17,249 8,001 15,067

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 90,600 90,600 90,600 90,600

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,220,315 1,020,529 825,619 873,622

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 296,610 344,830 644,247 693,275

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 6,517,135 6,330,815 6,467,597 6,530,171

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 15 64,586 55,961 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,581,721 6,386,776 6,467,597 6,530,171

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,990,216 13,932,424 13,150,406 13,182,234

4

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

หน่วย : พนับาท

ข้อมูลทางการเงินรวม



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2,096,274 1,950,257 1,303,751 1,218,092
รายไดจ้ากการขาย 570,085 692,981 358,131 363,360

รวมรายได้ 2,666,359 2,643,238 1,661,882 1,581,452

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,421,558) (1,297,443) (953,179) (865,808)
ตน้ทุนขาย (231,405) (318,473) (105,196) (106,416)

รวมต้นทุน (1,652,963) (1,615,916) (1,058,375) (972,224)

กาํไรขั้นต้น 1,013,396 1,027,322 603,507 609,228
รายไดอ่ื้น 16 97,186 30,120 134,435 62,093
ค่าใชจ่้ายในการขาย (144,229) (115,284) (66,894) (50,700)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (382,968) (404,574) (234,649) (253,404)
ตน้ทุนทางการเงิน (39,299) (43,329) (45,971) (36,832)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 72,260 46,070 - -

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 616,346 540,325 390,428 330,385
ภาษีเงินได้ 17 (119,623) (97,014) (72,870) (61,194)

กาํไรสําหรับงวด 496,723 443,311 317,558 269,191

การปันส่วนของกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 490,584 445,870 317,558 269,191
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,139 (2,559) - -

496,723 443,311 317,558 269,191

บาท บาท บาท บาท

กาํไรต่อหุ้น 18
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.55 0.50 0.36 0.30
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.55 0.50 0.36 0.30

5

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย : พนับาท

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

กาํไรสําหรับงวด 496,723 443,311 317,558 269,191

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย (22,568) 252,105 (22,568) 252,105
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 1,262 - - -
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัรายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่
   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 4,514 (50,421) 4,514 (50,421)

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (16,792) 201,684 (18,054) 201,684

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 479,931 644,995 299,504 470,875

การปันส่วนของกาํไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 473,792 647,554 299,504 470,875
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,139 (2,559) - -

479,931 644,995 299,504 470,875

6

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                  

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3,445,878 3,233,934 2,092,857 2,006,991
รายไดจ้ากการขาย 969,275 1,112,740 559,569 558,290

รวมรายได้ 4,415,153 4,346,674 2,652,426 2,565,281

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (2,372,348) (2,181,350) (1,545,397) (1,451,683)
ตน้ทุนขาย (425,426) (550,284) (163,388) (171,791)

รวมต้นทุน (2,797,774) (2,731,634) (1,708,785) (1,623,474)

กาํไรขั้นต้น 1,617,379 1,615,040 943,641 941,807
รายไดอ่ื้น 16 177,210 77,309 257,081 154,193
ค่าใชจ่้ายในการขาย (244,767) (235,759) (111,885) (89,430)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (727,052) (732,222) (459,400) (461,088)
ตน้ทุนทางการเงิน (79,897) (88,605) (92,320) (74,156)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 9 124,532 85,468 - -

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 867,405 721,231 537,117 471,326
ภาษีเงินได้ 17 (170,155) (138,297) (95,497) (80,163)

กาํไรสําหรับงวด 697,250 582,934 441,620 391,163

การปันส่วนของกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 689,409 585,927 441,620 391,163
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,841 (2,993) - -

697,250 582,934 441,620 391,163

บาท บาท บาท บาท

กาํไรต่อหุ้น 18
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.77 0.66 0.50 0.44
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.77 0.66 0.49 0.44
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ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย : พนับาท

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

กาํไรสําหรับงวด 697,250 582,934 441,620 391,163

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ในภายหลงั

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย (หมายเหตุ 8) (61,285) 40,549 (61,285) 40,549
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 1,039 - - -
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัรายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่
   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 12,257 (8,110) 12,257 (8,110)

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (47,989) 32,439 (49,028) 32,439

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 649,261 615,373 392,592 423,602

การปันส่วนของกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 641,420 618,366 392,592 423,602
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 7,841 (2,993) - -

649,261 615,373 392,592 423,602
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ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

   



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2558

การเปลีย่นแปลง รวม

สัดส่วนของ องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ ใบสําคญัแสดง ทุนสํารอง ส่วนเกนิทุน - ผู้ถือหุ้นใหญ่ การแปลงค่า ของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวมส่วนของ

เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สิทธิซื้อหุ้นสามญั ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร หุ้นทุนซื้อคืน ในบริษทัย่อย งบการเงนิ เงนิลงทุนเผื่อขาย ผู้ถือหุ้น บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดยกมาต้นงวด วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 887,576 3,919,499 21,442 90,600 822,279 288,425 (336,908) - 410,065 361,582 6,102,978 (3,650) 6,099,328

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

การเพิ่มหุน้สามญัจากการใชใ้บสาํคญั
แสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั 917 16,096 (3,316) - - - - - - - 13,697 - 13,697

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั - - 2,632                - - - - - - - 2,632 - 2,632

ซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - 975 975

เงินปันผลจ่าย - - - - (443,784)           - - - - - (443,784)             - (443,784)      

กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - - 585,927 - - - 32,439 32,439 618,366 (2,993)                615,373

ยอดคงเหลือปลายงวด วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2557 888,493 3,935,595 20,758 90,600 964,422 288,425 (336,908) - 442,504 394,021 6,293,889 (5,668) 6,288,221

ยอดยกมาต้นงวด วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 890,059 3,967,548 17,249 90,600 1,020,529 288,425 (349,216) 771 404,850 344,830 6,330,815 55,961 6,386,776

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

การเพิ่มหุน้สามญัจากการใชใ้บสาํคญั
แสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั (หมายเหตุ 13) 2,053 39,470 (11,307) - - - - - - - 30,216 - 30,216

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั (หมายเหตุ 14) - - 4,693 - - - - - - - 4,693 - 4,693
การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ

   ซื้อหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 14) - - (155) - - - (231) - - (231) (386) 784 398

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) - - - - (489,623) - - - - - (489,623) - (489,623)      

กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - - 689,409 - - 1,039 (49,028) (47,989) 641,420 7,841 649,261

ยอดคงเหลือปลายงวด วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2558 892,112 4,007,018 10,480 90,600 1,220,315 288,425 (349,447) 1,810 355,822 296,610 6,517,135 64,586 6,581,721

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

หน่วย : พนับาท

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสะสม

จดัสรรแล้ว กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รวม

องค์ประกอบอื่น

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ ใบสําคญัแสดง ทุนสํารอง ส่วนเกนิทุน - กาํไรเบ็ดเสร็จอื่น ของส่วนของ รวมส่วนของ

เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร หุ้นทุนซื้อคืน เงินลงทุนเผื่อขาย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดยกมาต้นงวด วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 887,576 3,919,499 20,990 90,600 1,058,809 288,425 410,065 698,490 6,675,964

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

การเพิ่มหุน้สามญัจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั 917 16,096 (3,316) - - - - - 13,697
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั - - 2,500 - - - - - 2,500
เงินปันผลจ่าย - - - - (443,784) - - - (443,784)

กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - - 391,163 - 32,439 32,439 423,602

ยอดคงเหลือปลายงวด วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 888,493 3,935,595 20,174 90,600 1,006,188 288,425 442,504 730,929 6,671,979

ยอดยกมาต้นงวด วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 890,059 3,967,548 15,067 90,600 873,622 288,425 404,850 693,275 6,530,171

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

การเพิ่มหุน้สามญัจากการใชใ้บสาํคญั

แสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั (หมายเหตุ 13) 2,053 39,470 (11,307) - - - - - 30,216
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั (หมายเหตุ 14) - - 4,241 - - - - - 4,241
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) - - - - (489,623) - - - (489,623)

กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - - 441,620 - (49,028) (49,028) 392,592

ยอดคงเหลือปลายงวด วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 892,112 4,007,018 8,001 90,600 825,619 288,425 355,822 644,247 6,467,597

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

หน่วย : พนับาท

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสะสม

จัดสรรแล้ว
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 20 1,160,350 1,439,203 547,047 854,267

จ่ายดอกเบ้ีย (85,756) (76,400) (104,266) (71,619)

จ่ายภาษีเงินได้ (148,292) (70,358) (70,604) (27,803)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 926,302 1,292,445 372,177 754,845

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดท่ีมีภาระผกูพนัเพ่ิมข้ึน (24) (32) - -

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 - - (380,140) (584,573)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 - - 440,023 478,823

เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - (30,000)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 317 504 35,317 230,504

เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน (250) (100) (250) (100)

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน 45 - 45 -

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย 22 - - (8,686) -

เงินสดรับจากการซ้ือบริษทัยอ่ย สุทธิจากเงินสดท่ีจ่ายไป 22 1,238 975 - -

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วม 9 (5,715) (13,409) (5,715) (13,409)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 184,389 33,584 184,389 33,584

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผือ่ขาย 6,845 2,668 6,845 2,668

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (333,961) (284,587) (258,322) (198,647)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 787 9,392 230 334

เงินสดจ่ายเพ่ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (171,774) (122,564) (13,335) (6,341)

ดอกเบ้ียรับ 10,925 28,175 36,863 54,667

เงินปันผลรับ 9 90,033 77,894 76,533 77,894

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ป)ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (217,145) (267,500) 113,797 45,404

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 - - 1,126,295 842,025

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 - - (1,026,952) (657,796)

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - (53,580) - (703)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 3,095,000 2,945,600 3,050,000 2,785,000

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้น (3,225,000) (3,373,510) (3,135,000) (3,285,000)

จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (46,313) (46,404) (922) (1,009)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว - 49,400 - -

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 12 (20,000) (70,646) (20,000) (20,000)

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 13 30,614 13,696 30,216 13,696

จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (489,585) (443,716) (489,585) (443,716)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (655,284) (979,160) (465,948) (767,503)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 53,873 45,785 20,026 32,746

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 577,250 495,682 387,004 394,325

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 631,123 541,467 407,030 427,071

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี

การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 224,958 24,984 146,592 5,088

การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยทาํสญัญาเช่าการเงิน 748 - - -

การจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์โดยยงัมิไดรั้บชาํระเงิน 3,385 34 176 -

การหกักลบลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัเงินใหกู้ย้มืจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 15 - -

เงินปันผลจ่ายโดยยงัมิไดช้าํระเงิน 38 68 38 68

การโอนเปล่ียนสภาพเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8,638 - 10,000 -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
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1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวนัท่ี  
7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์การจัดทําข้อมูลทางการเงิน 
 
2.1 เกณฑ์ในการจดัทําข้อมูลทางการเงิน 

 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย
ภายใตพ้ระราชบัญญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบัญญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ 
ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน ขอ้มูลทางการเงินหลกั 
(คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) ไดจ้ดัทาํ
ให้เป็นรูปแบบสมบูรณ์ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํ
เป็นแบบย่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล และไดเ้พิ่มหมายเหตุประกอบ
ขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนัใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจดัทาํงบการเงิน 
สาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3  
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่าย
เป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
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2 เกณฑ์การจัดทําข้อมูลทางการเงิน (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเกีย่วข้อง 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558  
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัไดแ้ก่การเพิ่มเติมขอ้กาํหนดให้กิจการจดักลุ่มรายการท่ีแสดงอยูใ่น 
“กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน” โดยใชเ้กณฑว์า่รายการนั้นสามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัไดห้รือไม่ 
มาตรฐานท่ีปรับปรุงน้ีไม่ไดร้ะบุวา่รายการใดจะแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัได้แก่ (ก) ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั เปล่ียนช่ือเป็น “การวดัมูลค่าใหม่” และตอ้งรับรู้ใน “กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทนัที ผลกาํไรและขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะไม่สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนได ้และ (ข) ตน้ทุนบริการใน
อดีตจะรับรู้ในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ท่ียงัไม่เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการให้บริการใน
อนาคตได ้มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 มีวตัถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง และลดความซํ้ าซ้อนของคาํนิยามของมูลค่ายุติธรรม โดยการ
กาํหนดคาํนิยาม และแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายติุธรรม และการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับใชใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐาน
ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
 

3 นโยบายการบัญชีใหม่ 
 

3.1 บัญชีกลุ่มบริษัท 
 

(ก) บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยหมายถึงทุกกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุม กลุ่มกิจการมีอาํนาจการควบคุมเม่ือกลุ่มกิจการเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ด้รับการลงทุน และมีความสามารถท่ีจะทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้น 
จากการมีอาํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจ
ในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสีย
อาํนาจควบคุม 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชว้ิธีการซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สาํหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระ สินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจ 
วดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
ในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือ 
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3 นโยบายการบัญชีใหม่ (ต่อ) 

 

3.1 บัญชีกลุ่มบริษัท (ต่อ) 
 

(ก) บริษัทย่อย (ต่อ) 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน  
 

หากการรวมธุรกิจนั้นดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซ้ือ ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนจะถูกวดัมูลค่าใหม่
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ โดยผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายเม่ือเขา้เง่ือนไขท่ีกลุ่มกิจการจะตอ้งโอนให้จะถูกรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
หรือรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และ
บนัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
 

กรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วน
ไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุได้
และหน้ีสินท่ีรับมา ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
ในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ นอ้ยกว่า
มูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยเน่ืองจากมีการต่อรองราคาซ้ือ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงังบกาํไรขาดทุน 
 

กิจการจะตดัรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษัท 
นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 

(ข)  การร่วมการงาน 
 

กลุ่มกิจการนําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงานมาปฏิบัติเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558  
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 การร่วมการงานจะจดัประเภทเป็นการดาํเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมคา้ข้ึนอยูก่บั
สิทธิตามสัญญาและภาระผูกพนัของผูร่้วมลงทุนแต่ละคน กิจการพิจารณาลกัษณะของการร่วมการงานและตดัสินว่าการร่วมการงานนั้น
เป็นการร่วมคา้ การร่วมคา้จะบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย  
 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้วดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงภายหลงัโดยรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุน
หลังการได้มาสําหรับส่วนท่ีเป็นของกลุ่มกิจการและรายการเคล่ือนไหวของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของ 
กลุ่มบริษทัในการร่วมคา้มีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ (รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆ 
ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกิจการในการร่วมคา้) กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป   
เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในหน้ีของการร่วมคา้หรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนการร่วมคา้ 
 

รายการกาํไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษทักับการร่วมค้าจะตดับัญชีเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนได้เสียในการร่วมค้านั้น 
รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกัน เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนั 
เกิดการดอ้ยค่า การร่วมคา้จะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และกระแสเงินสดของกลุ่ม
กิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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3 นโยบายการบัญชีใหม่ (ต่อ) 
 

3.2  ผลประโยชน์พนักงาน 
 
นโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์พนักงานในขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใช้ใน 
งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงต่อไปน้ีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง 
 
 กลุ่มกิจการรับรู้ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงานท่ีเกิด 
 กลุ่มกิจการรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตในกาํไรขาดทุนทนัที 
 
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557  
 

4 การประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชีมาใช ้
และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูลท่ีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 

5 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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5 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปนี้  

 หน่วย : ล้านบาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจโบว์ลลิ่ง ธุรกิจ ธุรกิจ  
 โรงภาพยนตร์ โฆษณา และคาราโอเกะ ให้เช่าและบริการ สื่อภาพยนตร์ รวม 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558       
รายได ้       

รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 2,132 290 140 162 131 2,855 
รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (121) - (19) (29) (20) (189) 

รายไดสุ้ทธิ 2,011 290 121 133 111 2,666 
       

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 392 208 (21) 15 (38) 556 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน      60 
ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้      (33) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน      583 
       

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557       
รายได ้       

รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 2,011 252 139 159 270 2,831 
รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (111) - (18) (30) (29) (188) 

รายไดสุ้ทธิ 1,900 252 121 129 241 2,643 
       

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 382 190 (3) 10 (18) 561 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน      2 
ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้      (25) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน      538 
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สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  

18 

 
5 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 

                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ธุรกจิ ธุรกจิ ธุรกจิโบว์ลลิง่ ธุรกิจ ธุรกจิ  
 โรงภาพยนตร์ โฆษณา และคาราโอเกะ ให้เช่าและบริการ สื่อภาพยนตร์ รวม 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2558       
รายได ้       

รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 3,434 467 273 318 289 4,781 
รายการระหว่างส่วนงานธุรกิจ (234) - (36) (53) (43) (366) 

รายไดสุ้ทธิ 3,200 467 237 265 246 4,415 
       
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 500 331 (27) 32 (60) 776 
เงินชดเชยคา่เสียหาย      8 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน      104 
ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้      (65) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน      823 
       
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2557       
รายได ้       

รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 3,252 397 278 311 504 4,742 
รายการระหว่างส่วนงานธุรกิจ (217) - (36) (54) (88) (395) 

รายไดสุ้ทธิ 3,035 397 242 257 416 4,347 
       
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 505 284 (2) 26 (62) 751 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน      5 
ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้      16 
กาํไรจากการดาํเนินงาน      (48) 

      724 
 

กลุ่มบริษทัพบวา่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของจาํนวนเงินของสินทรัพยร์วมหรือหนี้สินรวมอยา่งมีสาระสาํคญัจากการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของปีก่อน
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6 มูลค่ายุติธรรม 
 

6.1  การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบั
ขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั (ขอ้มูลระดบั 1) 
 ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม 

(ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น (ขอ้มูลระดบัท่ี 2) 
 ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ (ข้อมูล 

ระดบัท่ี 3) 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 
 ข้อมูลระดบัที่ 1 
 พนับาท 
  

สินทรัพย์  
เงินลงทุนเผื่อขาย  
 ตราสารทุน 721,925 

รวมสินทรัพย ์ 721,925 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 
 พนับาท 
  

สินทรัพย์  
เงินลงทุนเผื่อขาย  
 ตราสารทุน 785,507 

รวมสินทรัพย ์ 785,507 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
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7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

บุคคลภายนอก     
   - ลูกหน้ีการคา้ 667,164 618,133 117,184 46,859 
   - รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 303,528 308,273 59,750 73,473 

รวม 970,692 926,406 176,934 120,332 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,050) (17,383) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธิ 967,642 909,023 176,934 120,332 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 23) 17,126 39,720 37,964 95,986 
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 23) 87,604 193,657 190,242 223,397 
ลูกหน้ีอ่ืน 107,070 89,002 44,583 100,754 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 67,823 75,496 51,225 46,010 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,247,265 1,306,898 500,948 586,479 

 
ลูกหน้ีการคา้สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 
 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

บุคคลภายนอก     
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 303,528 308,273 59,750 73,473 
ลูกหน้ีการคา้      
   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 312,002 305,736 36,732 32,594 
   คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 239,782 212,110 75,367 12,477 
   3 - 6 เดือน 65,347 40,479 3,799 220 
   6 - 12 เดือน 33,579 34,760 250 775 
   เกินกวา่ 12 เดือน 16,454 25,048 1,036 793 

รวม 970,692 926,406 176,934 120,332 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (3,050) (17,383) - - 

ลูกหน้ีการคา้บุคคลภายนอก - สุทธิ 967,642 909,023 176,934 120,332 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
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7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 

 
ลูกหน้ีการคา้สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน     
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 2,335 197 2,228 4,521 
ลูกหน้ีการคา้      
   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 6,995 10,179 17,721 23,669 
   คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 7,277 5,575 17,378 67,165 
   3 - 6 เดือน 6 236 6 610 
   6 - 12 เดือน 513 - 610 - 
   เกินกวา่ 12 เดือน - 23,533 21 21 

รวม 17,126 39,720 37,964 95,986 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 17,126 39,720 37,964 95,986 

 
8  เงินลงทุนเผ่ือขาย 

 
บริษทัมีเงินลงทุนเผื่อขาย ดงัน้ี 
 
 หน่วย : พนับาท 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 
     

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 277,147 721,925 279,444 785,507 
 277,147 721,925 279,444 785,507 

 
ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 785,507 
ยอดขายหลกัทรัพย ์ (2,297) 
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (61,285) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 721,925 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า 

 
9.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสามารถวิเคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 

 
พ.ศ. 2558 

  

ราคาทุน 3,754,098 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (3,000) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,751,098 
 

  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 3,732,412 
ซ้ือเงินลงทุน (หมายเหตุ 22) 8,686 

จดัประเภทเงินลงทุนจากกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 9.3) 10,000 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 3,751,098 

 
การลงทุนในบริษัทย่อย 
 
บริษทั เค อารีน่า  จํากัด (“K Arena”) 
 
เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นเป็นสดัส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนใน บริษทั เค อารีน่า จาํกดั ซ่ึงประกอบ
ธุรกิจใหบ้ริการดา้นคาราโอเกะ เป็นจาํนวนเงิน 8.69 ลา้นบาท ทาํให้สดัส่วนการถือหุน้เปล่ียนแปลงจากเดิมในอตัราร้อยละ 49.99 เป็น
ร้อยละ 99.99 และการควบคุมเปล่ียนแปลงจากกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
9.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถวิเคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,343,980 2,233,091 
ซ้ือเงินลงทุน 5,715 5,715 
จาํหน่ายเงินลงทุน (85,278) (72,505) 
เงินปันผลรับ (76,533) - 

ส่วนแบ่งกาํไร 118,870 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 2,306,754 2,166,301 

 
กลุ่มบริษทัมีกาํไรในรายการระหว่างกนัท่ีเกิดจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์ห้กบักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งจะรับรู้ใน 
งบกาํไรขาดทุนรวมด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าอาคารท่ีจาํหน่ายไป ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรในรายการระหวา่งกนัดงักล่าวเป็นรายไดจ้าํนวน 8.16 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวม 
 
ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษทัได้รับรายได้เงินปันผลจากบริษทัร่วมจาํนวน 76.53 ลา้นบาท  
(30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 : 77.89 ลา้นบาท) ซ่ึงบนัทึกอยูใ่น “รายไดอ่ื้น” ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั และบนัทึกอยูใ่น “เงินลงทุน
ในบริษทัร่วม” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
บริษทั สยามฟิวเจอร์ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“SF”) 

 
การลงทุนเพิม่ในบริษัทร่วม 

 
ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษทัลงทุนเพ่ิมในหุน้สามญัของ SF จาํนวน 0.80 ลา้นหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงิน 
5.72 ลา้นบาท 
 
การจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั SF จาํนวน 27.63 ลา้นหุ้น ไปในราคา  
184.39 ล้านบาท โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว ซ่ึงมีรวมอยู่ใน “รายได้อ่ืน” เป็นจาํนวน 99.11 ล้านบาท และ 111.88  
ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั 
 
ผลจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว ทาํให้สดัส่วนการถือหุน้เปล่ียนแปลงจากเดิมในอตัราร้อยละ 23.89 เป็นร้อยละ 22.29 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
9.3 ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า 

 
การเปล่ียนแปลงของส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้สามารถวิเคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 294,160 255,168 
จดัประเภทเงินลงทุนจากกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย   
   (หมายเหตุ 9.1) (8,638) (10,000) 
เงินปันผลรับ (13,500) - 

ส่วนแบ่งกาํไร 5,662 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 277,684 245,168 

 
9.4 รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า มีดงันี ้
 

   สัดส่วนความสัดส่วน 

   เป็นเจ้าของ 
   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
   

บริษัทย่อย   
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วสิ จาํกดั ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั เชียงใหม่ ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท ์จาํกดั ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน ซีนีม่า จาํกดั ใหเ้ช่าท่ีดินและพื้นท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน เรียลต้ี จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั ใหบ้ริการดา้นโบวล์ล่ิง ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
    และคาราโอเกะและการบนัเทิง    
บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั ใหบ้ริการโฆษณาและบริการ ถือหุน้โดยตรง 99.93 99.93 
    ใหค้าํปรึกษาธุรกิจ    
บริษทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.93 99.93 
บริษทั อุดร ไฟวส์ตาร์ ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั สยามซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั  ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.98 99.98 
   (มหาชน) (“EGV”)    และการโฆษณารวมทั้ง    
    ใหบ้ริการเช่าพื้นท่ี    



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
9.4 รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า มีดงันี ้(ต่อ) 
 

   สัดส่วนความสัดส่วน 

   เป็นเจ้าของ 

   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
   

บริษัทย่อย (ตอ่)     
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณาและ ถือหุน้โดยตรง 92.46 92.49 
   จาํกดั (มหาชน) (“MPIC”)    จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์    
บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง  ธุรกิจลงทุน    
   อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (“MHD”)  ถือหุน้โดยตรง 99.96 99.96 
บริษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์  ใหเ้ช่าและบริการระบบเคร่ืองฉาย ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
   แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั    และอุปกรณ์    
บริษทั เค อารีน่า จาํกดั     
   (พ.ศ. 2557 เป็นกิจการร่วมคา้) ใหบ้ริการคาราโอเกะ ถือหุน้โดยตรง 99.99 50.00 
     
บริษัทย่อยภายใต้ EGV     
บริษทั เอน็เตอร์เทน โกลเดน้ท ์วิลเลจ ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 99.96 99.96 
   เอก็ซิบิชัน่ จาํกดั     
บริษทั อีจีว ีเอก็ซิบิชัน่ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 99.96 99.96 
บริษทั อีจีว ีไฟวส์ตาร์ จาํกดั ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 99.96 99.96 
     
บริษัทย่อยภายใต้ MPIC     
บริษทั ทีว ีฟอรัม จาํกดั ส่ือและโฆษณาทางโทรทศัน์ ถือหุน้ทางออ้ม 92.46 92.49 
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส จาํกดั จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 92.46 92.49 
    เพ่ือฉายในโรงภาพยนตร์    
    เพื่อจดัทาํวซีิดีและดีวดีี และ    
    เพื่อถ่ายทอดทางโทรทศัน์    
บริษทั เอม็วีดี จาํกดั (“MVD”) จาํหน่ายแผน่ วซีีดี ดีวดีี บลูเรย ์ ถือหุน้ทางออ้ม 92.46 92.49 
    และลิขสิทธ์ิภาพยนตร์    
บริษทั เอม็ เทอร์ต้ีไนน์ จาํกดั ผลิตภาพยนตร์  ถือหุน้ทางออ้ม 92.46 92.49 
บริษทั ทาเลนต ์วนั จาํกดั  ผลิตภาพยนตร์  ถือหุน้ทางออ้ม 83.22 83.24 
  
บริษัทย่อยภายใต้ MVD     
บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล ์จาํกดั จาํหน่ายเทป ซีดี วดีีโอเทป  ถือหุน้ทางออ้ม 91.91 91.93 
    วซีีดี ดีวดีี    



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  

26 

 
9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
9.4 รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า มีดงันี ้(ต่อ) 
 

   สัดส่วนความสัดส่วน 

   เป็นเจ้าของ 

   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
   

บริษัทย่อยภายใต้ MHD     
บริษทั เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 69.97 69.97 
   (แคมโบเดีย) จาํกดั (“Major Platinum”)    และใหบ้ริการดา้นโบวล์ล่ิง    
  
บริษัทร่วม     
บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารและ ถือหุน้โดยตรง 22.29 23.89 
   (มหาชน) (“SF”)    ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค    
บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารและ ถือหุน้โดยตรง 50.00 50.00 
    ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้ทางออ้ม 11.15 11.95 
  ผา่น SF   
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ ใหเ้ช่าพื้นท่ีและใหบ้ริการ ถือหุน้โดยตรง 33.00 33.00 
   เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์    ดา้นสาธารณูปโภค    
บริษทั ไทยทิคเกต็เมเจอร์ จาํกดั เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายตัว๋ ถือหุน้โดยตรง 40.00 40.00 
    บตัรเขา้ชมการแสดง    
  
กจิการร่วมค้า   
บริษทั พีวอีาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์  ใหบ้ริการโบวล์ล่ิง คาราโอเกะ ถือหุน้โดยตรง 49.00 49.00 
   จาํกดั (“PVR blu-O”)    และการบนัเทิง    
บริษทั เค อารีน่า จาํกดั     
   (พ.ศ. 2558 เป็นบริษทัยอ่ย) ใหบ้ริการคาราโอเกะ ถือหุน้โดยตรง 99.99 50.00 
  
กจิการร่วมค้าภายใต้ MPIC     
บริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสต้ิง จาํกดั ใหบ้ริการแพร่ภาพสัญญาณ ถือหุน้ทางออ้ม 41.61 41.61 
    ดาวเทียมและจดัจาํหน่าย    
    ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์    
  
บริษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จาํกดั ผลิตภาพยนตร์ โฆษณา  ถือหุน้ทางออ้ม 26.42 26.42 
    รายการโทรทศัน์ รวมทั้ง    
    งานดา้นบนัเทิงทุกรูปแบบ    
 
บริษทัย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเป็นบริษัทท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย ยกเวน้ PVR blu-O และ Major Platinum ซ่ึงจัดตั้ งข้ึน 
ในประเทศอินเดียและกัมพูชาตามลาํดับ เงินลงทุนทั้ งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญและหน่วยลงทุนในกรณีของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย ์



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ท่ีดนิ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย์ ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย์ 

 และอุปกรณ์  ไม่มีตัวตน  และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 
     

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558     
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 6,730,491 209,100 3,512,522 46,245 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 1,877 81 - - 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 22) 7,518 - - - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 559,667 150,818 404,914 13,335 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ (4,020) - (723) - 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ (1,819) - - - 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (404,832) (172,753) (208,518) (9,204) 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (16,624) 18,904 - - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 6,872,258 206,150 3,708,195 50,376 

 
รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีถือเป็นภาระผูกพนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 

  หน่วย : พนั 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 สกลุเงิน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
      

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ บาท 56,304 46,490 51,950 46,490 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน บาท 45,422 85,462 - - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 2,027 2,221 - - 

 ยโูร 4 - - - 

รวม บาท 101,726 131,952 51,950 46,490 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 2,027 2,221 - - 

 ยโูร 4 - - - 

รวมเป็นเงินบาททั้งส้ิน  170,650 193,595 51,950 46,490 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 หน่วย : พันบาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

     

เจา้หน้ีการคา้      
   - บุคคลภายนอก 814,069 731,133 517,241 451,345 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 23) 2,024 2,660 99,845 123,922 
เจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 23) 22,710 54,286 33,592 53,750 
เจา้หน้ีอ่ืน 327,238 307,900 208,480 205,965 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 381,454 413,425 208,649 224,331 
รายไดค่้าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 417,569 389,951 257,908 246,927 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,965,064 1,899,355 1,325,715 1,306,240 
 

รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้าได้รวมเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นจาํนวนเงิน 66.88 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : จํานวน  
74.88 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นเงินรับจากการจาํหน่ายบตัรเงินสดโดยบริษทัตอ้งฝากไวใ้นธนาคารเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่ามูลค่าคงเหลือของบตัรเงินสด 
ท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดใ้ช ้ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์  
 

12 เงินกู้ยืม  

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

ส่วนท่ีหมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,093,127 2,235,000 2,088,127 2,185,000 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     
   -  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 77,445 75,558 20 170 
   -  เงินกูย้มืจากธนาคาร 40,000 40,000 40,000 40,000 
   -  หุน้กู ้ 800,000 - 800,000 - 

รวมส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ี 
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 
917,445 

 
115,558 

 
840,020 

 
40,170 

     

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีไม่หมุนเวยีน     
   -  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 329,221 367,674 21,010 20,945 
   -  เงินกูย้มืจากธนาคาร - 20,000 - 20,000 
   -  หุน้กู ้ 1,000,000 1,800,000 1,000,000 1,800,000 

รวมส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีไม่หมุนเวียน 1,329,221 2,187,674 1,021,010 1,840,945 
     

รวมเงินกูย้มืและหุน้กู ้ 4,339,793 4,538,232 3,949,157 4,066,115 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 หน่วย : พนับาท 

  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558   
ยอดคงเหลือตน้งวด 60,000 60,000 
เงินกูย้มืเพ่ิม - - 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (20,000) (20,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 40,000 40,000 

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.60 เงินกูย้มืดงักล่าวมีสิทธิการเช่าเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 
หุ้นกู้ 
 

 หน่วย : พนับาท 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558   

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,800,000 1,800,000 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,800,000 1,800,000 

 
วงเงินกู้ยืม 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินซ่ึงยงัมิไดใ้ชเ้ป็นจาํนวน 6,118 ลา้นบาท และ
จาํนวน 4,660 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : จาํนวน 3,925 ลา้นบาท และจาํนวน 2,320 ลา้นบาท ตามลาํดบั) วงเงินสินเช่ือ 
ส่วนใหญ่ส้ินสุดอายุภายใน 3 ปี และจะมีการทบทวนตามวาระ วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่มีไวใ้ช้สําหรับการสร้างโรงภาพยนตร์และใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียน  
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

  ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 

 จํานวนหุ้น จํานวน  ส่วนเกิน 
 จดทะเบียน หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น 

 พนัหุ้น พนัหุ้น พนับาท พนับาท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558     
วนัตน้งวด 896,266 890,059 890,059 3,967,548 
การออกหุน้     

การใชสิ้ทธิ ESOP - W4 - 2,053 2,053 39,470 

วนัปลายงวด 896,266 892,112 892,112 4,007,018 
 

สาํหรับโครงการให้สิทธิซ้ือหุ้นแก่พนกังาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 พนกังานไดมี้การใชสิ้ทธิในการ
ซ้ือหุ้นท่ีออกจาํหน่ายเป็นจาํนวน 206,500 สิทธิ และ 1,750,948 สิทธิ ดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ 1:1.033 หุ้น และ 1:1.051 หุ้น ตามลาํดบั รวมเป็น
จาํนวนหุ้นทั้งหมด 2,053,560 หุ้น (30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 : 887,000 สิทธิ ด้วยอตัราการใช้สิทธิ 1:1.033 หุ้น รวมเป็นจาํนวนหุ้นทั้งหมด 
916,271 หุ้น) ดว้ยราคาใชสิ้ทธิ 14.948 บาทต่อหุ้น และ 14.687 บาทต่อหุ้น ตามลาํดบั เป็นจาํนวนเงิน 30.22 ลา้นบาท (30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 : 
ดว้ยราคาใชสิ้ทธิ 14.948 บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวนเงิน 13.70 ลา้นบาท) ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ณ เวลาท่ีใช้สิทธิ เท่ากบั จาํนวนเงิน 30.405 
บาทต่อหุน้ และ 32.140 บาท ต่อหุน้ ตามลาํดบั (30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 : 18.567 บาทต่อหุน้) 
 

ในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 พนกังานไดมี้การใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีออกจาํหน่ายเป็นจาํนวน 
250,088 สิทธิดว้ยอตัราใช้สิทธิ 1:1.287 หุ้น รวมเป็นจาํนวนหุ้นทั้งหมด 321,861 หุ้น (30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 : ไม่มีการใช้สิทธิ) ดว้ยราคา 
ใชสิ้ทธิ 1.235 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท (30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 : ไม่มีการใชสิ้ทธิ) ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ณ เวลาท่ีใชสิ้ทธิ
เท่ากบั 1.72 บาทต่อหุน้ (30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 : ไม่มีการใชสิ้ทธิ) 
 

14 ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 
 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (ESOP-W4 และ ESOP-W1 ตามลาํดบั) ท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย โดยเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนให้บุคคลอ่ืนได ้ไม่มีราคาเสนอขายและมีอาย ุ
ไม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนัทางกฎหมายในการซ้ือสิทธิกลบัคืนมาหรือจ่ายชาํระเป็นเงินสด 
 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2558 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั (ESOP-W2) ท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังาน
ของบริษทั และบริษัทย่อย โดยเป็นใบสําคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนให้บุคคลอ่ืนได้ ไม่มีราคาเสนอขายและมีอาย ุ
ไม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัทางกฎหมายในการซ้ือสิทธิกลบัคืนมาหรือจ่ายชาํระเป็นเงินสด 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558   
ยอดคงเหลือตน้งวด 17,249 15,067 
ค่าใชจ่้ายระหวา่งงวด 4,693 4,241 
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ (11,462) (11,307) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 10,480 8,001 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุม 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
ยอดคงเหลือตน้งวด 55,961 
การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 784 

ส่วนแบ่งกาํไร 7,841 

ยอดคงเหลือปลายงวด 64,586 

 
16 รายได้อ่ืน 

 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

เงินปันผลรับ - 3,324 34,911 31,359 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย - 2,011 - 2,011 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 60,571 - 69,223 - 
รายไดค่้าบริหาร  11,797 12,479 11,947 11,997 
ดอกเบ้ียรับ 5,312 3,061 11,516 14,243 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

เงินปันผลรับ - 3,324 76,533 81,218 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย 4,548 2,011 4,548 2,011 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมายเหตุ 9) 99,111 14,539 111,884 16,472 
รายไดค่้าบริหาร  24,143 25,233 24,443 23,849 
ดอกเบ้ียรับ 7,297 4,735 22,048 28,011 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  

32 

 
17 ภาษเีงินได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลไดต้ั้งคา้งจ่ายโดยใชว้ิธีประมาณการจากฝ่ายบริหาร โดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บักาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดว่า 
จะเกิดข้ึนคือ อตัราร้อยละ 20 ต่อปี และร้อยละ 18 ต่อปี สาํหรับขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั 

 
18 กาํไรต่อหุ้น 

 
กาํไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย 
ถ่วงนํ้ าหนกัท่ีชาํระแลว้ตามจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหว่างงวด 
 
สาํหรับกาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีรวมสมมติฐานว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดไดถู้กแปลงเป็น
หุ้นสามญัทั้งหมด ซ่ึงไดแ้ก่ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 
 

 หน่วย : พนัหุ้น 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 

 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใชใ้นการคาํนวณ     
   - กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  890,292 887,586 890,177 887,581 
   - กาํไรต่อหุ้นปรับลด 892,847 888,954 892,602 888,735 

 
19 เงินปันผล 

 
เมื่อวนัที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นของบริษทัไดม้ีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงานของงวดเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 0.55 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 489.62 ลา้นบาท โดยจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีมีช่ืออยู่
ในทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
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20 กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

 
การกระทบยอดกาํไรสุทธิให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  หน่วย : พนับาท 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่  30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
      

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  867,405 721,231 537,117 471,326 
รายการปรับปรุง      

คา่เส่ือมราคา/คา่ตดัจาํหน่าย 10 577,585 602,625 217,722 189,328 
คา่ตดัจาํหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้  18,702 17,077 6,361 4,736 
หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ  2,050 34,859 - 544 
ขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยั  450 - - - 
ขาดทุนจากคา่เผือ่ดอกเบ้ียคา้งรับ  - 17 - - 
ขาดทุนจากสินคา้รับคนื (กลบัรายการ)  (11,450) 2,600 - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(กลบัรายการ) 10 (2,280) 56,012 - 35,707 
ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์  (152) 2,022 317 2,091 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 10 1,819 19,655 - 17,460 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 (99,111) (14,539) (111,884) (16,472) 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย 16 (4,548) (2,011) (4,548) (2,011) 
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 9 (124,532) (85,468) - - 
ภาระหน้ีสินจากการใหสิ้ทธิประโยชน์แก่ลูกคา้  (484) 1,011 (484) 1,011 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  1,422 1,021 671 1,026 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 14 4,693 2,632 4,241 2,500 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  (947) - (2,494) - 
รายไดเ้งินปันผลรับ 16 - (3,324) (76,533) (81,218) 
ดอกเบ้ียรับ 16 (7,297) (4,735) (22,048) (28,011) 
ตน้ทุนทางการเงิน  79,897 88,605 92,320 74,156 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน      
-  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น  56,110 (186,402) 73,399 (12,502) 
-  สินคา้คงเหลือ  (11,157) 20,598 (15,337) 20,519 
-  ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต  10,839 (83,704) - - 
-  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  (12,153) 42,900 (3,832) 26,386 
-  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน  27 72 - - 
-  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  (31,203) (50,843) (27,484) (77,334) 
-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (150,892) 240,003 (136,507) 228,893 
-  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  (9,909) 24,885 2,132 (4,172) 

-  หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น  5,466 (7,596) 13,918 304 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  1,160,350 1,439,203 547,047 854,267 
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21 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้  

 
ก) หนังสือคํา้ประกันจากธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดติ  

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการคํ้าประกนัโดยธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดิตให้กบับุคคลภายนอก
จาํนวน 195.12 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 182.16 ลา้นบาท) 
 

ข) การคํา้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดค้ ํ้ าประกนัเงินกูย้มืจากธนาคารให้แก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเป็น
จาํนวนทั้งส้ิน 31.33 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 70.00 ลา้นบาท) 
 

ค) ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน - กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 
บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวกบับุคคลภายนอก เก่ียวกบัการเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีอาคารและสัญญาบริการ  
โดยมียอดรวมของจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าภายใตส้ญัญาท่ีไม่สามารถยกเลิกไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : ล้านบาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

ไม่เกิน 1 ปี 676 574 697 611 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,789 2,366 2,297 2,058 

เกินกวา่ 5 ปี 6,090 5,124 4,071 2,961 

 9,555 8,064 7,065 5,630 

 
นอกจากจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารและสัญญาบริการ ซ่ึงคิดตามเกณฑ์
การแบ่งรายไดใ้ห้กบัผูใ้หเ้ช่า  
 

ง) ภาระผูกพนัในการผลิตภาพยนตร์ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในการชาํระเงินแก่ผูก้าํกบัภาพยนตร์เป็นจาํนวนเงิน 16.92 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2557 : 39.03 ลา้นบาท) 
 

จ)   หนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 
 
ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงและการร่วมค้าแห่งหน่ึงได้รับหมายเรียกไต่สวนมูลฟ้องเก่ียวกับการเรียกร้อง
ค่าเสียหายในการใชสิ้ทธิการจาํหน่ายจากลูกคา้รายหน่ึง  การไดรั้บหมายเรียกดงักล่าวยงัอยูใ่นช่วงตน้ของกระบวนการทางกฎหมาย  
ปัจจุบนัคดีอยูใ่นขั้นกระบวนการพิจารณาของศาล ซ่ึงภายหลงัจากการปรึกษากบัท่ีปรึกษาทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหารของกลุ่ม
บริษทัเช่ือว่าแนวโนม้ของคดีน่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งเป็นสาระสาํคญักบักลุ่มบริษทั ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่ตั้งประมาณ
การหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ณ ขณะน้ี   
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22 การซ้ือธุรกิจ  

 
เม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มของบริษทั เค อารีน่า จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 50 เป็นจาํนวน 8.69 ลา้นบาท จาก
การซ้ือกิจการคาดว่าจะเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดและช่องทางรายไดใ้ห้แก่กลุ่มบริษทั  
 
ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายสาํหรับบริษทั เค อารีน่า จาํกดั และสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีจะรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ สรุปไดด้งัน้ี 
 
ก) ส่ิงตอบแทนที่จ่าย  

 

 พนับาท 
  

เงินสด 8,686 

ส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้ 8,686 
มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียในบริษทั เค อารีน่า จาํกดั ซ่ึงถืออยูก่่อนวนัรวมธุรกิจ 8,638 

ส่ิงตอบแทนทั้งหมด 17,324 
  

มูลค่าท่ีรับรู้ ณ วันที่ซ้ือสําหรับสินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,924 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 390 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 707 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7,518 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 91 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (1,306) 

สินทรัพย์ท่ีสามารถระบุได้สุทธิ 17,324 
  

ค่าความนิยม - 

 
ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนท่ีได้รับมา 

 
มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนมีมูลค่าเท่ากบั 390,498 บาท 
 

ค) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถระบุได้ท่ีได้รับมา 
 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีสามารถระบุไดท่ี้ไดรั้บมา มีมูลค่าเท่ากบั 91,352 บาท 
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23 รายการกับบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีสาํคญั เปิดเผยในหมายเหตุ 9 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนเป็นบริษทัของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดงันั้นจึงถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

ก) รายได้จากการขายและบริการ และอ่ืน ๆ 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ     
บริษทัยอ่ย - - 86,077 79,064 
บริษทัร่วม 6,760 1,352 8,760 5,178 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 15,877 17,600 36,656 34,283 
กิจการร่วมคา้ 4,441 3,704 1,150 120 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,316 18,384 3,532 6,761 

 42,394 41,040 136,175 125,406 

     
ขายอุปกรณ์     

บริษทัยอ่ย - - 154 - 

 - - 154 - 

  

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ     
บริษทัยอ่ย - - 165,978 154,929 
บริษทัร่วม 8,669 2,628 21,880 27,052 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 31,406 33,423 75,986 73,542 
กิจการร่วมคา้ 9,110 7,361 2,567 240 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,587 34,027 8,180 10,989 

 80,772 77,439 274,591 266,752 

     
ขายอุปกรณ์     

บริษทัยอ่ย - - 154 - 

 - - 154 - 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
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23 รายการกับบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (ต่อ) 
 

ข) การซ้ือสินค้าและบริการ และอ่ืน ๆ 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

การซ้ือสินค้าและบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 63,124 58,842 
บริษทัร่วม 8,143 8,385 6,831 7,022 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 41,067 39,568 31,100 30,460 
กิจการร่วมคา้ 1,741 295 582 20 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47,496 42,428 41,234 37,650 

 98,447 90,676 142,871 133,994 
     

ซ้ืออุปกรณ์     

บริษทัยอ่ย - - 1 - 

 - - 1 - 

 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

การซ้ือสินค้าและบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 125,611 134,233 
บริษทัร่วม 13,951 14,395 11,214 11,633 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 79,337 76,388 60,221 58,387 
กิจการร่วมคา้ 11,809 664 8,223 20 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 87,977 85,300 76,156 76,273 

 193,074 176,747 281,425 280,546 
     

ซ้ืออุปกรณ์     

บริษทัยอ่ย - - 1 120 

 - - 1 120 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
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23 รายการกับบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (ต่อ) 

 

รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

ค) ยอดคงเหลือท่ีเกดิจากการซ้ือขายสินค้าและบริการและอ่ืน ๆ 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

ลูกหนีก้ารค้า (รวมรายได้ทีย่ังไม่ได้เรียกเก็บ)     
บริษทัยอ่ย - - 36,270 93,227 
บริษทัร่วม 9,643 4,705 29 1,945 
กิจการร่วมคา้ 4,698 32,397 1,197 334 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,785 2,618 468 480 

 17,126 39,720 37,964 95,986 
     

ลูกหนีก้ิจการท่ีเกีย่วข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 166,443 186,795 
บริษทัร่วม 31,324 32,275 7,149 7,726 
กิจการร่วมคา้ 26,274 121,938 933 4,965 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,006 39,444 15,717 23,911 

 87,604 193,657 190,242 223,397 
     

เงินมัดจาํ     
   (รวมอยูใ่น “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
บริษทัยอ่ย - - 44,528 44,528 
บริษทัร่วม 8,460 8,460 3,460 3,460 
กิจการร่วมคา้ - 500 - - 

 8,460 8,960 47,988 47,988 
     

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,711 1,740 - - 

 1,711 1,740 - - 
     

เจ้าหนีก้ารค้า     
   (รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีการคา้)     
บริษทัยอ่ย - - 98,179 121,899 
บริษทัร่วม 39 1,040 1 1,037 
กิจการร่วมคา้ 826 535 602 - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,159 1,085 1,063 986 

 2,024 2,660 99,845 123,922 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
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23 รายการกับบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลือท่ีเกดิจากการซ้ือขายสินค้าและบริการและอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

เจ้าหนีอ่ื้น     
   (รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีบุคคล     
      หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั”)     
บริษทัยอ่ย - - 17,862 24,309 
บริษทัร่วม 8,548 16,094 7,920 15,243 
กิจการร่วมคา้ 2,188 21,172 - - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,564 13,720 6,860 10,898 

กรรมการ 1,410 3,300 950 3,300 

 22,710 54,286 33,592 53,750 

     
เงินรับล่วงหน้าจากการให้เช่าและบริการ     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน”)     
บริษทัร่วม 26,532 27,055 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,314 14,069 - - 

 39,846 41,124 - - 

     
เงินมัดจาํรับ     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน”)     
บริษทัยอ่ย - - 1,253 1,253 
บริษทัร่วม 120,003 120,003 - - 
กิจการร่วมคา้ 420 420 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,667 5,667 135 135 

 126,090 126,090 1,388 1,388 

     
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน     
   (รวมอยูใ่น “เงินกูย้มืระยะยาวจาก     
   สถาบนัการเงิน”)     
บริษทัร่วม 20,882 12,493 20,882 12,493 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 8,329 - 8,329 

 20,882 20,822 20,882 20,822 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
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23 รายการกับบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 
ง) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 

 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้มืแก่บริษทัในกลุ่มบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“กลุ่มเมเจอร์”) 
เพ่ือใชส้ําหรับการจดัหาเงินแก่กลุ่มเมเจอร์ เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นเงินให้กูย้ืม 
ท่ีไม่มีหลกัประกนัทั้งจาํนวน ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี  
 
การเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงิน 

 เฉพาะบริษัท 
  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 641,578 
เงินให้กูย้มืเพ่ิมระหวา่งงวด 380,140 

รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระหวา่งงวด (440,023) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 581,695 

 
รายไดด้อกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทัมีจาํนวนเงิน 12.12 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษทัมีดอกเบ้ีย 
คา้งรับในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทัจาํนวน 1.95 ลา้นบาท  
 

จ) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกจิการทีเ่ก่ียวข้องกนั 

 หน่วย : พนับาท 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558   
   

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม และพนักงาน   
ยอดคงเหลือตน้งวด 2,113 431,891 
เงินให้กูย้มืเพ่ิมระหวา่งงวด - - 
รับชาํระคืนเงินให้กูย้มืระหวา่งงวด (317) (35,317) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,796 396,574 

 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี และไม่มีกาํหนดชาํระคืน 
 
รายไดด้อกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทัมีจาํนวนเงิน 0.01 ลา้นบาท และ 8.04 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีดอกเบ้ียคา้งรับในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั จาํนวน 79.68 ลา้นบาท 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
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23 รายการกับบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ฉ) เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกีย่วข้องกัน 

 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมจากบริษทัในกลุ่มบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“กลุ่มเมเจอร์”) 
เพ่ือใชส้ําหรับการจดัหาเงินแก่กลุ่มเมเจอร์ เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มี
หลกัประกนัจาํนวน 1,048.27 ลา้นบาท ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี และตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
ชนิดเม่ือทวงถาม จาํนวน 25 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.10 ต่อปี 
 
การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 หน่วย : พนับาท 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558   
ยอดคงเหลือตน้งวด 25,000 973,924 
เงินกูย้มืเพ่ิมระหวา่งงวด - 1,126,295 
เงินกูย้มืจ่ายคืนระหวา่งงวด - (1,026,952) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 25,000 1,073,267 

 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทัมีจาํนวนเงิน 21.45 ลา้นบาท และ 19.35 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษทัมีดอกเบ้ียคา้งจ่ายในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั
จาํนวน 7.59 ลา้นบาท และ 3.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ช) ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัของกิจการ 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 11,077 14,052 9,716 12,786 
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 199 251 187 240 
ผลประโยชน์ของพนกังานท่ีจ่าย     

   โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 319 257 319 257 

 11,595 14,560 10,222 13,283 

 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
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23 รายการกับบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 
ช) ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัของกิจการ (ต่อ) 

 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 21,861 24,072 19,122 21,775 
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 398 502 374 480 
ผลประโยชน์ของพนกังานท่ีจ่าย     

   โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1,089 642 1,089 642 

 23,348 25,216 20,585 22,897 

 
24 เหตุการณ์ภายหลังวนัท่ีในรายงาน 

 
24.1  เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดาํเนินงานของงวด

เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 จาํนวน 0.55 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 490.67 ลา้นบาท โดยจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ี
มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะจ่ายในวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 
24.2  เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไดมี้มติอนุมติัการจดัตั้งบริษทัจดัจาํหน่ายภาพยนตร์แห่ง

หน่ึ งในประเทศลาว  ซ่ึ งมี ทุนจดทะเบี ยน  125,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  โดยประกอบด้วยหุ้ นสามัญ  10,000 หุ้ น  มูลค่าหุ้ นละ  
12.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษทัจะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 คิดเป็นจาํนวนเงินลงทุนเท่ากบั 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งน้ีบริษทั
ใหม่ดงักล่าวจะจดัตั้งแลว้เสร็จภายในไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2558 
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