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เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
 
 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุด 
วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบการเงนิทีต่รวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัขา้งตน้น้ี ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเร่ืองการประเมินการดอ้ยค่าของความนิยมเป็นเร่ืองสําคญั 
ในการตรวจสอบ และไดน้าํเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองน้ี  



 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ การจดัการเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพยร์ะบุ
วา่กิจการตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีเกิดจากการ 
รวมธุรกิจเป็นประจาํทุกปี 
 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 เก่ียวกบัค่าความนิยม
ท่ีอธิบายวา่ กลุ่มกิจการรับรู้ค่าความนิยมในสามหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสด (CGU) ไดแ้ก่ ส่วนงานธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
(จํานวน  17.17 ล้านบาท) ส่วนงานธุรกิจให้เช่าและบริการ 
(จํานวน 22.79 ล้านบาท)  และส่วนงานธุรกิจส่ือภาพยนตร์ 
(จาํนวน 165.42 ลา้นบาท) 
 
ผูบ้ริหารของกิจการไดป้ระเมินมูลค่าจากการใชง้านของค่าความ
นิยมและสรุปว่าราคาตามบญัชีของค่าความนิยมหลงัหักค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าแสดงไวด้ว้ยมูลค่าท่ีเหมาะสม  
 
ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยม เน่ืองจากมูลค่าของค่าความนิยมมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
นอกจากน้ีในการประเมินมูลค่าจากการใชง้านของค่าความนิยม
ตอ้งอาศยัการประมาณการ และดุลยพินิจท่ีสําคญัของผูบ้ริหาร
ในการประมาณผลประกอบการในอนาคตของหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสดนั้ น ๆ และการประมาณอัตราคิดลดท่ีใช ้
ในการจัดทําประมาณการกระแสเงินสด  การเปล่ียนแปลง 
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ เพียงเล็กน้อย อาจส่งผลกระทบอย่างมี
สาระสําคัญต่อมูลค่าจากการใช้งานและการด้อยค่าของ 
ค่าความนิยม 
 

 

 
 

ข้าพเจ้าประเมินวิธีท่ีผู ้บริหารใช้ในการจัดทําประมาณการ
กระแสเงินสดของแต่ละ CGU รวมถึงทดสอบความถูกตอ้งของ
การคาํนวณ นอกจากน้ีขา้พเจา้เปรียบเทียบประมาณการกระแส
เงินสดกับงบประมาณทางการเงินซ่ึงได้รับการอนุมัติโดย 
คณะกรรมบริษทั ขา้พเจา้พบว่างบประมาณท่ีใชใ้นการคาํนวณ
มูลค่าจากการใช้สอดคลอ้งกบังบประมาณซ่ึงไดรั้บการอนุมติั 
และคณะกรรมการได้สอบทานข้อสมมติฐานซ่ึงได้แก่อตัรา 
คิดลด และอตัราการเติบโตท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าจากการใชแ้ลว้ 
 
ขา้พเจา้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของปีปัจจุบนั (พ.ศ. 2559) 
กับข้อมูลในประมาณการกระแสเงินสดท่ีจัดทําในปีก่อน  
(พ.ศ. 2558) เพื่อพิจารณาว่าการจัดทาํประมาณการในอดีตได้
จดัทาํข้ึนจากขอ้สมมติฐานซ่ึงดีกว่าความเป็นจริงหรือไม่ ขา้พเจา้
พบว่าผลการดาํเนินงานจริงของปีปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัประมาณการ
ของปีก่อน 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ทดสอบขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. อตัราการเติบโตซ่ึงผูบ้ริหารใช้ในการจดัทาํประมาณ
การกระแสเงินสด โดยขา้พเจา้เปรียบเทียบอตัราการ
เติบโตดงักล่าวกบัขอ้มูลในอดีต สภาพเศรษฐกิจ และ
แนวโนม้ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

2. อตัราคิดลดซ่ึงผูบ้ริหารใช้ในการจัดทาํประมาณการ 
ซ่ึ งข้าพเจ้าได้พิ จารณาจากต้นทุนทางการเงินของ 
กลุ่มบริษัท โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในตลาด และ
ผลการวจิยัสาํหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
 

ขา้พเจา้พบว่าขอ้สมมติฐานซ่ึงผูบ้ริหารใช้ในการคาํนวณมูลค่า
จากการใช ้มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
 

 



 

ข้อมูลอ่ืน 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ี 
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามท่ีควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพื่อให้สามารถจดัทาํ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 
ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับ 
การดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 



 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น 
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผล
ไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่ง 
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจาก 
การทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรง
ตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมี
นยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอน
ท่ีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบติังาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  



 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ซ่ึงรวมถึงประเด็น 
ท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากขา้พเจ้าได้พบในระหว่าง 
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ
ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรต ิ อรุณไพโรจนกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
กรุงเทพมหานคร 
17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 530,873,228 312,059,689 173,652,272 92,965,386
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 1,256,314,802 1,180,518,655 712,395,685 502,020,445
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 8,000,000 - 474,899,781 547,667,008
สินคา้คงเหลือ 10 97,810,135 182,583,923 61,690,571 88,084,312
ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต 221,085,004 138,425,918 - -
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 17 44,665,434 40,777,104 19,978,111 16,095,758
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 11 191,628,317 175,538,561 60,557,879 46,734,348

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,350,376,920 2,029,903,850 1,503,174,299 1,293,567,257

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 8 512,698,612 748,530,498 512,698,612 748,530,498
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 4,586,767 4,550,520 - -
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 11,479,186 12,447,674 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 3,620,413,946 3,741,268,546
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 2,751,690,359 2,525,403,524 2,501,310,195 2,323,374,428
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 12 288,167,915 300,877,587 245,167,525 245,167,525
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 1,922,603 1,558,246 301,705,900 331,336,043

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 7,591,205,434 7,357,913,775 4,471,538,833 4,193,927,993
ค่าความนิยม 14 205,380,716 238,328,810 - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 120,790,748 131,950,615 44,931,512 49,771,108
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 9,066,047 14,255,518 - -
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว 17 609,467,930 539,850,485 355,558,616 261,332,688
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 18 268,079,614 340,452,713 179,251,203 241,103,914

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 12,374,535,931 12,216,119,965 12,232,576,342 12,135,812,743

รวมสินทรัพย์ 14,724,912,851 14,246,023,815 13,735,750,641 13,429,380,000

หน่วย : บาท
งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 115 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 20 3,137,985,914 2,464,982,061 3,031,055,974 2,455,477,440

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 1,761,239,462 1,907,897,666 1,197,814,370 1,281,776,643
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี  20 1,337,408,236 901,021,009 1,253,632,360 821,542,387

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 18,150,000 23,000,000 993,447,090 1,191,427,819

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 79,438,164 90,286,074 15,910,867 39,702,648
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 21 85,724,873 92,649,282 37,538,117 36,662,745

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 6,419,946,649 5,479,836,092 6,529,398,778 5,826,589,682

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 763,914,342 1,287,177,012 580,132,671 1,019,403,094
หน้ิสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 277,500,897 336,334,688 29,689,462 86,927,861
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 41,384,449 36,289,093 28,045,929 25,128,217
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 23 504,427,856 458,064,316 135,285,803 106,300,300

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,587,227,544 2,117,865,109 773,153,865 1,237,759,472

รวมหนีสิ้น 8,007,174,193 7,597,701,201 7,302,552,643 7,064,349,154

งบการเงนิรวม
หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 115 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 24
ทุนจดทะเบียน
   หุน้สามญัจาํนวน 896,266,347 หุน้ 
      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 896,266,347 896,266,347 896,266,347 896,266,347

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้เตม็มูลค่า
   หุน้สามญัจาํนวน 894,533,377 หุน้ 
      (พ.ศ. 2558 : 892,519,658 หุน้)
      มูลค่าท่ีชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 24 894,533,377 892,519,658 894,533,377 892,519,658

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 24 4,053,063,850 4,014,840,114 4,053,063,850 4,014,840,114
ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการขายหุน้ทุนซ้ือคืน 24 288,424,625 288,424,625 288,424,625 288,424,625
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 5,287,662 11,058,494 750,000 7,187,590
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้-ทุนสาํรองตามกฎหมาย 26 90,600,000 90,600,000 90,600,000 90,600,000
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,320,957,222 1,204,870,002 782,391,256 649,658,669

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (15,972,461) 78,516,960 323,434,890 421,800,190

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 6,636,894,275 6,580,829,853 6,433,197,998 6,365,030,846
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 27 80,844,383 67,492,761 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 6,717,738,658 6,648,322,614 6,433,197,998 6,365,030,846

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 14,724,912,851 14,246,023,815 13,735,750,641 13,429,380,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 115 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

8



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6,985,962,171 6,706,849,208 4,135,942,004 3,986,533,062
รายไดจ้ากการขาย 1,759,406,683 1,873,596,088 1,085,137,180 1,081,853,774

รวมรายได้ 8,745,368,854 8,580,445,296 5,221,079,184 5,068,386,836

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (4,871,663,495) (4,697,357,818) (3,178,693,531) (3,042,959,621)
ตน้ทุนขาย (708,786,960) (855,330,963) (342,273,896) (336,737,816)

รวมต้นทุน (5,580,450,455) (5,552,688,781) (3,520,967,427) (3,379,697,437)

กําไรขั้นต้น 3,164,918,399 3,027,756,515 1,700,111,757 1,688,689,399
รายไดอ่ื้น 28 578,579,034 384,342,211 1,323,637,260 541,871,274
ค่าใชจ่้ายในการขาย (548,990,983) (504,578,327) (304,808,601) (234,079,686)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,862,791,835) (1,508,064,349) (1,250,556,612) (898,697,185)
ตน้ทุนทางการเงิน 30 (144,032,127) (154,908,763) (175,556,770) (183,843,241)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 12 256,159,527 237,182,769 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,443,842,015 1,481,730,056 1,292,827,034 913,940,561
ภาษีเงินได้ 31 (236,839,223) (300,059,703) (87,960,750) (153,298,115)

กําไรสําหรับปี 1,207,002,792 1,181,670,353 1,204,866,284 760,642,446

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,188,220,917 1,170,922,485 1,204,866,284 760,642,446
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 27 18,781,875 10,747,868 - -

1,207,002,792 1,181,670,353 1,204,866,284 760,642,446

กําไรต่อหุ้น 32

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 1.33 1.31 1.35 0.85
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 1.33 1.31 1.35 0.85

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 115 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

กําไรสําหรับปี 1,207,002,792 1,181,670,353 1,204,866,284 760,642,446

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
   - กลุ่มบริษทั/บริษทั 22 - (7,598,777) - (5,404,324)
   - การร่วมคา้ - (185,947) - -
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
   ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 1,486,205 - 1,080,865

รวมรายการทีจ่ะไม่จัดประเภทรายการใหม่
   ไปยงักําไรหรือขาดทุนในภายหลัง - (6,298,519) - (4,323,459)

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่
ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย 8 (122,956,625) 21,187,164 (122,956,625) 21,187,164
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 3,875,879 5,392,812 - -
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัรายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่
   เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 24,591,325 (4,237,433) 24,591,325 (4,237,433)

รวมรายการทีจ่ะจัดประเภทรายการใหม่
   ไปยงักําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (94,489,421) 22,342,543 (98,365,300) 16,949,731

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี (94,489,421) 16,044,024 (98,365,300) 12,626,272

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,112,513,371 1,197,714,377 1,106,500,984 773,268,718

การปันส่วนของกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,093,731,496 1,186,966,509 1,106,500,984 773,268,718
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 27 18,781,875 10,747,868 - -

1,112,513,371 1,197,714,377 1,106,500,984 773,268,718

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 115 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

การเปลี่ยนแปลง รวม
ส่วนเกินทุน - ใบสําคญั จัดสรรแล้ว สัดส่วนของ องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นทุนซื้อคืน แสดงสิทธิ ทุนสํารอง ผู้ถือหุ้นใหญ่ การแปลงค่า ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ
เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น  (หมายเหตุ 24) ซื้อหุ้นสามัญ ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ในบริษทัย่อย งบการเงิน เงินลงทุนเผื่อขาย เจ้าของ บริษทัใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดยกมา ณ ต้นปี วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 890,058,836 3,967,547,875 288,424,625 17,248,773 90,600,000 1,020,528,716 (349,215,676) 770,899 404,850,459 56,405,682 6,330,814,507 55,961,314 6,386,775,821

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี
การเพิ่มหุ้นสามญัจากการใชใ้บสาํคญั

แสดงสิทธิ (หมายเหตุ 24) 2,460,822 47,292,239 - (13,555,268) - - - - - - 36,197,793 - 36,197,793
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามญั - - - 7,519,805     - - - - - - 7,519,805 - 7,519,805
การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามญั

ในบริษทัยอ่ย - - - (154,816) - - (231,265) - - (231,265) (386,081) 783,579 397,498
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33) - - - - - (980,282,680) - - - - (980,282,680) - (980,282,680)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - 1,164,623,966 - 5,392,812 16,949,731 22,342,543 1,186,966,509 10,747,868 1,197,714,377

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 892,519,658 4,014,840,114 288,424,625 11,058,494 90,600,000 1,204,870,002 (349,446,941) 6,163,711 421,800,190 78,516,960 6,580,829,853 67,492,761 6,648,322,614

ยอดยกมา ณ ต้นปี วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 892,519,658 4,014,840,114 288,424,625 11,058,494 90,600,000 1,204,870,002 (349,446,941) 6,163,711 421,800,190 78,516,960 6,580,829,853 67,492,761 6,648,322,614

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี
การเพิ่มหุ้นสามญัจากการใชใ้บสาํคญั

แสดงสิทธิ (หมายเหตุ 24) 2,013,719 38,223,736 - (11,257,212) - - - - - - 28,980,243 - 28,980,243
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามญั  (หมายเหตุ 25) - - - 5,486,380 - - - - - - 5,486,380 - 5,486,380
ซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 27) - - - - - - - - - - - 5,315,737 5,315,737
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33) - - - - - ############ - - - - (1,072,133,697) (10,745,990) (1,082,879,687)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - 1,188,220,917 - 3,875,879 (98,365,300) (94,489,421) 1,093,731,496 18,781,875 1,112,513,371

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 894,533,377 4,053,063,850 288,424,625 5,287,662 90,600,000 1,320,957,222 (349,446,941) 10,039,590 323,434,890 (15,972,461) 6,636,894,275 80,844,383 6,717,738,658

11

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 115 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

       



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

กําไร(ขาดทุน) รวม
ส่วนเกินทุน - จดัสรรแล้ว เบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบอื่น

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นทุนซื้อคืน ใบสําคญัแสดง ทุนสํารอง เงนิลงทุนเผื่อขาย ของส่วนของ รวมส่วนของ
เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น (หมายเหตุ 24) สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ เจ้าของ

ยอดยกมา ณ ต้นปี วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 890,058,836 3,967,547,875 288,424,625 15,067,176 90,600,000 873,622,362 404,850,459 404,850,459 6,530,171,333

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี
การเพิ่มหุน้สามญัจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 24) 2,460,822 47,292,239 - (13,555,268) - - - - 36,197,793
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั - - - 5,675,682 - - - - 5,675,682
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33) - - - - - (980,282,680) - - (980,282,680)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - 756,318,987 16,949,731 16,949,731 773,268,718

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 892,519,658 4,014,840,114 288,424,625 7,187,590 90,600,000 649,658,669 421,800,190 421,800,190 6,365,030,846

ยอดยกมา ณ ต้นปี วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 892,519,658 4,014,840,114 288,424,625 7,187,590 90,600,000 649,658,669 421,800,190 421,800,190 6,365,030,846

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี
การเพิ่มหุน้สามญัจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 24) 2,013,719 38,223,736 - (11,257,212) - - - - 28,980,243
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั (หมายเหตุ 25) - - - 4,819,622 - - - - 4,819,622
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33) - - - - - (1,072,133,697) - - (1,072,133,697)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - 1,204,866,284 (98,365,300) (98,365,300) 1,106,500,984

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 894,533,377 4,053,063,850 288,424,625 750,000 90,600,000 782,391,256 323,434,890 323,434,890 6,433,197,998

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 115 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 34 2,127,101,420 2,365,339,355 973,453,160 1,074,562,816
จ่ายดอกเบ้ีย (134,545,144) (149,623,729) (174,523,139) (189,427,644)
จ่ายภาษีเงินได้ (271,597,587) (315,241,535) (144,302,277) (171,975,503)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,720,958,689 1,900,474,091 654,627,744 713,159,669

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินท่ีมีภาระผกูพนัลดลง (36,246) (38,769) - -
เงินสดใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 (8,000,000) - (609,217,679) (811,514,334)
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 - - 681,984,907 905,425,416

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 (953,500) (14,250) (953,500) (14,250)
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 589,143 569,028 30,583,643 100,569,028

เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน 20,300 (250,000) 20,300 (250,000)
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน - 51,526 - 51,526
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนชัว่คราว - (145,000,000) - (145,000,000)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว - 145,036,957 - 145,036,957
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (8,686,629)
เงินสดเพ่ิมจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 35 18,288,581 1,237,763 - -
เงินสดรับจากการชาํระบญัชีในบริษทัยอ่ย 12 - - - 4,129,916
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วม 12 (207,891,950) (162,788,430) (207,891,950) (162,788,430)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 63,101,650 184,388,960 63,101,650 184,388,960
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในกิจการร่วมคา้ 12 - (24,958,174) - -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย 8 386,498,417 196,088,927 386,498,417 196,088,927
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,261,724,795) (1,439,784,276) (900,901,502) (1,092,993,154)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,081,672 5,428,261 994,813 729,224
เงินสดจ่ายเพ่ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (232,736,685) (239,593,084) (22,589,340) (21,789,173)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 104,112 - 2,857,220 -
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 12 208,321,047 144,481,848 636,731,175 136,716,634
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว 1,176,122 947,583 1,176,122 947,583
ดอกเบ้ียรับ 3,149,465 9,173,030 40,310,865 51,829,200

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (1,026,012,667) (1,325,023,100) 102,705,141 (517,122,599)

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 115 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 - - 2,225,650,928 2,253,799,228
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 (4,850,000) (2,000,000) (2,423,631,657) (2,036,295,036)
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (7,574,680) 9,504,622 - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 8,300,000,000 7,535,000,000 8,195,000,000 7,490,000,000
เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (7,620,000,000) (7,305,000,000) (7,620,000,000) (7,210,000,000)
จ่ายคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (92,472,139) (94,482,316) (1,542,387) (3,519,429)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 20 1,000,000,000 - 1,000,000,000 -
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 20 (209,000,000) (40,000,000) (209,000,000) (40,000,000)
ไถ่ถอนหุน้กู ้ (800,000,000) - (800,000,000) -
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการลงทุน
ในบริษทัยอ่ย 800,000 - - -

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 25 28,980,243 36,595,291 28,980,243 36,197,793
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 33 (1,072,015,907) (980,258,576) (1,072,103,126) (980,258,576)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (476,132,483) (840,640,979) (676,645,999) (490,076,020)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ 218,813,539 (265,189,988) 80,686,886 (294,038,950)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวนัตน้ปี 312,059,689 577,249,677 92,965,386 387,004,336

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดวนัส้ินปี 7 530,873,228 312,059,689 173,652,272 92,965,386

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญั มีดงัน้ี

การลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยงัมิไดช้าํระ - 56,927,977 - 44,802,957
เงินปันผลคา้งจ่าย 10,863,780 24,104 30,570 24,104
เงินปันผลคา้งรับ 4,499,990 - 119,916,000 -
การจาํหน่ายเงินลงทุนเผื่อขายโดยยงัมิไดรั้บชาํระ 73,010,874 - 73,010,874 -
จดัประเภทสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเป็นค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว 60,000,000 130,000,000 60,000,000 130,000,000
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ระยะยาวยงัมิไดช้าํระ 10,000,000 - 10,000,000 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 15 ถึง 115 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ามท่ีได ้
จดทะเบียนดงัน้ี 

 

1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและ
บริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 

 

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกัในการเป็นผูใ้ห้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ และใหบ้ริการเก่ียวกบัความบนัเทิง การประกอบธุรกิจหลกัของ 
กลุ่มกิจการสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 

 ธุรกิจโรงภาพยนตร์  
 การใหบ้ริการส่ือและโฆษณา 
 การใหบ้ริการโบวล่ิ์งและคาราโอเกะ 
 ธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการ 
 ธุรกิจส่ือภาพยนตร์ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ี รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงิน 
 

การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั
และการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั และ
ตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารหรือความซบัซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัสําคญั
ต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี  
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ีการปรับปรุง  
 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ท่ีเก่ียวขอ้งและ
ส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล  
    หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สีย 
    ในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนข้ึน
เก่ียวกบัการปรับราคาตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเส่ือมราคาสะสม ในกรณีท่ีกิจการใชวิ้ธีการ 
ตีราคาใหม่ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน ไดมี้การอธิบายเก่ียวกบัวธีิการปฏิบติั
ทางบญัชีสําหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลท่ีสามแก่โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวใ้ห้ชดัเจนข้ึน  
การปรับปรุงดงักล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชี 
ท่ีเงินสมทบนั้ นเกิดข้ึนเท่านั้ น และเงินสมทบท่ีเก่ียวข้องกับการบริการท่ีมากกว่าหน่ึงรอบระยะเวลาบัญชี 
มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ได้รวมกิจการท่ีให้บริการด้านผูบ้ริหารสําคญัแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษัทใหญ่ของกิจการท่ีรายงาน  
ซ่ึงกิจการตอ้งเปิดเผยจาํนวนเงินท่ีกิจการไดจ่้ายให้แก่กิจการท่ีให้บริการดา้นผูบ้ริหารสําคญั มาตรฐานดงักล่าว 
ไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ีการปรับปรุง (ต่อ) 

 
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ท่ีเก่ียวขอ้งและ

ส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) ใหกิ้จการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งรวม
บริษัทย่อยเข้ามาในการจัดทํางบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได้ และ 
ไดก้าํหนดให้วดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมดงักล่าวไปยงักาํไรหรือขาดทุน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ไดมี้การกาํหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มูลในกรณีท่ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใชวิ้ธีมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนใน
การจาํหน่าย โดยการเปิดเผยดงักล่าวรวมถึง 1) ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 2) กรณีท่ีการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่น
ลาํดับชั้นท่ี 2 และ 3 จะต้องมีการเปิดเผย เทคนิคท่ีใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรม และขอ้สมมติฐานสําคญัท่ีใช ้
มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดก้าํหนดให้ชดัเจนข้ึน เก่ียวกบัการ
ปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าตดัจาํหน่ายสะสมในกรณีท่ีกิจการใชว้ิธีการตีราคาใหม่ 
มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ไดก้าํหนดคาํนิยาม 
ให้ชดัเจนข้ึน สําหรับ “เง่ือนไขการได้รับสิทธิ” และ กาํหนดคาํนิยามแยกกนัระหว่าง “เง่ือนไขผลงาน” และ 
“เง่ือนไขการบริการ” มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ ไดก้าํหนดให้ชดัเจนข้ึนในเร่ือง 
ก) ภาระผูกพนัท่ีกิจการตอ้งจ่ายชาํระส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีเขา้คาํนิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน ว่าเป็น
หน้ีสินทางการเงินหรือส่วนของเจา้ของตามคาํนิยามของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการ
สําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
และได้กาํหนดให้วดัมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีไม่ไดถู้กจดัประเภทเป็นส่วนของเจ้าของดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในกาํไรหรือขาดทุนทุกส้ินรอบระยะเวลาการรายงาน และ  
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ไม่ไดถื้อปฏิบติักบัการบญัชีสาํหรับการจดัตั้งการร่วมคา้ท่ีอยูภ่ายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ีการปรับปรุง (ต่อ) 

 
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ท่ีเก่ียวขอ้งและ

ส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน ไดก้าํหนดให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเขา้ด้วยกนั และกาํหนดให้นาํเสนอการกระทบยอด
สินทรัพยข์องส่วนงานกบัสินทรัพยข์องกิจการเม่ือกิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงานให้กบัผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกิจการ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม การปรับปรุงน้ีไดใ้ห้คาํนิยาม
ของกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและไดก้าํหนดขอ้ยกเวน้ในการจดัทาํงบการเงินรวม ซ่ึงการปรับปรุง
ดงักล่าวส่งผลให้กองทุนหลายกองทุนและกิจการท่ีมีธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดรั้บขอ้ยกเวน้จากการนาํบริษทัยอ่ย
เกือบทั้ งหมดมารวมในการจัดทาํงบการเงินรวม แต่จะวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยเหล่านั้ นด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ไดก้าํหนดให้กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน
เปิดเผยขอ้มูลท่ีกาํหนดไวส้ําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบั 
งบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มกิจการ  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง มูลค่ายติุธรรมไดก้าํหนดให้ชดัเจนข้ึน เก่ียวกบั
ขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของการวดัมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบัติใช้กับทุกสัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน 
การบญัชี ฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ซ่ึงรวมถึงสัญญาท่ีไม่เป็น
สญัญาทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มี

สาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 
    ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา 
    แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 
    เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
    และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 
   (ปรับปรุง 2558)  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 
1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มี

สาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี 
 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพ 
   (ปรับปรุง 2558)    ทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึน 
   (ปรับปรุง 2558)    ตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั 
   (ปรับปรุง 2558)    บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ย 
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558)    สญัญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ 
   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558)    ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี 
    สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
    เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีมีการปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนั
บงัคบัใช ้ 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญั และเก่ียวขอ้งกบั 

กลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
   (ปรับปรุง 2559)  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเดน็ ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี  
 
- ความมีสาระสําคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีทาํให้ผูใ้ช้งบการเงินเขา้ใจ

รายการได้ลดลง หากเป็นรายการท่ีมีสาระสําคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบ 
ท่ีมีต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทดัท่ีระบุใน TAS 1 อาจจาํเป็นตอ้งแสดงแยกจากกนั
หากเก่ียวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่
ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบัตามลาํดบั
การแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาวา่เป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงั
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่จะกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีมีการปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนั
บงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญั และเก่ียวขอ้งกบั 
กลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนข้ึนว่า
การคิดค่าเส่ือมราคาท่ีดินอาคารและอุปกรณ์โดยอา้งอิงกบัรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม และ แกไ้ขขอบเขตใหพ้ืชท่ีให้
ผลิตผลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ ได้กาํหนดให้มีความชัดเจนข้ึน
สาํหรับการเลือกใชอ้ตัราคิดลดสาํหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานวา่ใหใ้ชอ้ตัราผลตอบแทนของ
หน้ีสินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหน้ีสินท่ีมีสกุลเงินท่ีสอดคลอ้งกบัสกุลเงินของหน้ีสินผลประโยชน์หลงั 
ออกจากงานเป็นสาํคญั ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศท่ีหน้ีสินนั้นเกิดข้ึน 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การแกไ้ขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบันทึกเงินลงทุนใน
บริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559)  เพิ่มเติมจากเดิมท่ีให้ใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) 
ทั้งน้ีการเลือกใช้นโยบายบญัชีสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็น
อิสระจากกนั โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใชว้ธีิส่วนไดเ้สียจะตอ้งทาํโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ 1) ให้ทางเลือกเพิ่มสาํหรับกิจการ 
ท่ีไม่ใช่กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนท่ีมีส่วนได้เสียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ี
ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน โดยในการบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือ
การร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการท่ีจะยงัคงการวดัมูลค่า 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมตามท่ีบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้
นั้น ๆ ใชอ้ยู่ หรือจะถอดการวดัมูลค่ายุติธรรมออกและแทนด้วยการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัร่วมหรือ 
การร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน และ 2) เพิ่มทางเลือกในการใชว้ิธีส่วนไดเ้สียสาํหรับ
เงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือได้กาํหนดให้มีความชัดเจนถึง
ความหมายของการอา้งอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
หรือท่ีอ่ืนในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการท่ีใช้ประโยชน์ของขอ้ผ่อนปรนน้ีจะตอ้งอา้งอิงจาก 
งบการเงินระหวา่งกาลไปถึงยงัรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถ
เขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้นในลกัษณะและเวลาเดียวกนักบังบการเงินระหวา่งกาล  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ีการปรับปรุง (ต่อ) 

 
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีมีการปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนั
บงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญั และเก่ียวขอ้งกบั 

กลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตดัจาํหน่าย 
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานน้ีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หน่ึง 
ขอ้ใดต่อไปน้ี คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นั่นคือรายได้เป็นปัจจยัท่ีเป็น
ขอ้จาํกดัของมูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพย)์ หรือสามารถแสดงไดว้่ารายไดแ้ละการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
ท่ีไดจ้ากสินทรัพยมี์ความสมัพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี  10 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการปรับปรุงให้ชัดเจนข้ึนเก่ียวกับ  
1) ขอ้ยกเวน้ในการจดัทาํงบการเงินรวมว่าใหใ้ชก้บักิจการท่ีเป็นบริษทัใหญ่ขั้นกลางท่ีเป็นบริษทัยอ่ยของกิจการ 
ท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนดว้ยเหมือนกนั และ 2) กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะตอ้งนาํบริษทัย่อย 
ท่ีไม่ใช่กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและบริษทัยอ่ยดงักล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ
ลงทุน มารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมดว้ย 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ได้กาํหนดให้มีความชัดเจนมากข้ึนสําหรับ  
1) การซ้ือส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานร่วมกนัท่ีกิจกรรมของการดาํเนินงานร่วมกนันั้นประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ 
ใหผู้ซ้ื้อนาํหลกัการบญัชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบติั และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมดาํเนินงานมีการซ้ือส่วนไดเ้สียใน
การดาํเนินงานร่วมกนัเพิ่มข้ึนนั้น ส่วนไดเ้สียเดิมท่ีมีอยูใ่นการดาํเนินงานร่วมกนัจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่ หากร่วม
ดาํเนินงานยงัคงมีการควบคุมร่วมอยู ่ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การกาํหนดให้ชัดเจนยิ่งข้ึนให้กิจการท่ีเป็น
กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัยอ่ยท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ตามท่ีกาํหนด
ใน TFRS 12 แมไ้ม่ไดมี้การจดัทาํงบการเงินรวม 
 
ผูบ้ริหารของกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมี
นยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ีการปรับปรุง (ต่อ) 

 
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีมีการปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนั
บงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มี

ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 
    ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

   เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ 
    ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 
    เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
    และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
   (ปรับปรุง 2559) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน  
   (ปรับปรุง 2559)  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ีการปรับปรุง (ต่อ) 

 
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีมีการปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนั
บงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มี

ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
   (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า  
   (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง 
   (ปรับปรุง 2559)    ภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
   (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
   (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ 
   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559)    ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี 

 
   สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน ์
   ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
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2  นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า 

 
ก) บริษทัย่อย 

 
บริษทัย่อยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือ 
กลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับผู ้ได้รับการลงทุนและ 
มีความสามารถทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวม 
งบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการ
จะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สําหรับการซ้ือบริษทัย่อย  
ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือ
และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
และวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ
จะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้
ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 
ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสาํเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้
การรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้น
ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มีการวดัมูลค่า
ใหม่ และใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
 
ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจท่ีมากกว่ามูลค่า
ยติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้าตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ี
โอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วน
ของเจ้าของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของ 
บริษทัยอ่ยท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรขาดทุน 
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2  นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ก) บริษทัย่อย (ต่อ) 

 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุน
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนั 
เกิดการดอ้ยค่า นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการ
ปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย 
ตน้ทุนนั้นจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
 
รายช่ือบริษทัยอ่ยและผลกระทบทางการเงินจากการซ้ือและจาํหน่ายบริษทัยอ่ยออกไป ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 12 
 

ข) รายการกับส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจา้ของกลุ่มกิจการ 
สําหรับการซ้ือส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายใน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ 
 

ค) การจาํหน่ายบริษทัย่อย 
 
เม่ือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ส่วนไดเ้สียในหุน้ท่ีเหลืออยูจ่ะวดัมูลค่าใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลง
ในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุน
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือ
สินทรัพยท์างการเงิน สาํหรับทุกจาํนวนท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นจะถูก
ปฏิบติัเสมือนวา่กลุ่มกิจการมีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
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2  นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ง) บริษทัร่วม 

 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึงโดยทั่วไปก็คือการท่ี 
กลุ่มกิจการถือหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนใน
บริษทัร่วมรับรู้โดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุน
เม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่ง
กาํไรหรือขาดทุนของผูไ้ด้รับการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมของ 
กลุ่มกิจการรวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 
ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั  กิจการตอ้งจดัประเภทรายการ 
ท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสดัส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 
 
ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
และส่วนแบ่งในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ท่ีเกิดข้ึนภายหลังการได้มาจะรวมไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงัการได้มาดังกล่าวขา้งต้น จะปรับปรุงกับราคาตามบญัชีของเงินลงทุน  
เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการใน
บริษทัร่วมนั้น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในหน้ีของ
บริษทัร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 
 
กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดการดอ้ยค่า
หรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจการจะคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน 
งบกาํไรขาดทุน 
 
รายการกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มกิจการกบับริษทัร่วมจะตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียใน
บริษทัร่วมนั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่า
สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า 
 
บริษทัร่วมจะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ กาํไรและ
ขาดทุนจากการลดสดัส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วม จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการ
ปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าตอ้งจ่าย 
ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
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2  นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
จ) การร่วมการงาน 

 
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมคา้ โดยข้ึนอยูก่บัสิทธิและ
ภาระผกูพนัตามสญัญาของผูล้งทุนแต่ละราย กลุ่มกิจการไดป้ระเมินลกัษณะของการร่วมการงานท่ีมีและพจิารณาวา่เป็น 
การร่วมคา้ ซ่ึงการร่วมคา้รับรู้เงินลงทุนโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
ตามวิธีส่วนไดเ้สียเงินลงทุนในการร่วมคา้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
เพื่อรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและการเปล่ียนแปลงในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตาม
สัดส่วนท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สีย หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้มีจาํนวนเท่ากบัหรือสูงกว่า
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้นั้น(ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้นั้น) กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนท่ีเกินกวา่ส่วนไดเ้สีย
ของตนในการร่วมคา้นั้น นอกจากวา่กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนั หรือไดจ่้ายเงินเพื่อชาํระภาระผกูพนัแทนการร่วมคา้
ไปแลว้ 
 
รายการกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกลุ่มกิจการกบัการร่วมคา้จะตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียในการ
ร่วมคา้นั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั  เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่า
สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า การร่วมคา้จะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจาํเป็น เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ  
 

2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 

ก) สกุลเงนิที่ใช้ในการดาํเนินงานและสกุลเงนิทีใ่ช้นําเสนองบการเงนิ 
 
รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ
หลกัท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงาน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงใน 
สกลุเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ (ต่อ) 

 
ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้ นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือ 
จ่ายชําระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตรา
ต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปีไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ
อตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้
กาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของ
กาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มกิจการ 
 
การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มกิจการ (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงิน 
ท่ีใชน้าํเสนองบการเงินดงัน้ี 
 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละ 

งบแสดงฐานะการเงินนั้น 
 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 
 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ
หน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า  
 

2.6 ลูกหนีก้ารค้า 
 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยูห่กัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัย 
จะสูญซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชี
ของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

2.7 สินค้าคงเหลือและภาพยนตร์ระหว่างผลิต 
 
สินคา้คงเหลือประกอบดว้ย อาหารและเคร่ืองด่ืม วสัดุส้ินเปลืองท่ีใชใ้นโรงภาพยนตร์ และแผน่วีซีดีและดีวดีี 
 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของอาหารและเคร่ืองด่ืมและ 
วสัดุส้ินเปลืองท่ีใช้ในโรงภาพยนตร์คาํนวณตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน ราคาทุนของแผ่นวีซีดีและดีวีดีคาํนวณโดยใช้วิธี 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก ต้นทุนของการซ้ือประกอบด้วยราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น  
ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไข ส่วนลดจากการรับประกนัสินคา้หรือส่วนลดต่าง ๆ 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายไดข้องธุรกิจ หกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพื่อให้สินคา้นั้นสาํเร็จรูป
รวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจาํเป็น 
 
ภาพยนตร์ระหว่างผลิต แสดงถึงตน้ทุนของการผลิตและถ่ายทาํภาพยนตร์ท่ีอยู่ระหว่างการผลิตและจะตดัจาํหน่ายเป็น
ตน้ทุนเม่ือมีการจาํหน่ายหรือจดัฉายภาพยนตร์ โดยตดัจาํหน่ายตามอตัราส่วนของการใชง้านในช่องทางการตลาดต่าง ๆ 
ตน้ทุนการผลิตภาพยนตร์ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตและถ่ายทาํภาพยนตร์ และแสดงดว้ย
ราคาทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.8 เงนิลงทุน 

 
กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและการร่วมคา้ เป็นเงินลงทุน 
เผื่อขาย การจดัประเภทข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับ 
เงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ  
 
เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย
เปล่ียนแปลง ได้แสดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงท่ีจะถือไวใ้นช่วงเวลา 
นอ้ยกวา่ 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือเวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหาร
มีความจาํเป็นท่ีตอ้งขายเพื่อเพ่ิมเงินทุนดาํเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 
 
เงินลงทุนเผื่อขายรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกด้วยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพื่อให้ได้มาซ่ึง 
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 
 
เงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซ้ือท่ีอา้งอิงจาก  
Nation Stock Exchanges of India Limited ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการกาํไรหรือขาดทุน 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนรับรู้ในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
บริษทัจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
เกิดข้ึน หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนบริษทัจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อ 
การลดลงของมูลค่ารวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
 
ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบั
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือ 
ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัดว้ย
ราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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2.9 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีก
สินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและ
ต้นทุนดังกล่าวสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ และจะตดัมูลค่าตามบัญชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก สําหรับ 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืน ๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นคาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์
แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยห์รืออายุสัญญาเช่าในกรณีท่ีอายุสัญญาเช่าสั้นกว่า
ดงัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงถือวา่ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์มีไม่จาํกดั 
 
อาคาร 20 ปี 
โรงภาพยนตร์ส่วนปรับปรุง 10, 20 ปี 
 และตามอายสุญัญาเช่า 
ระบบสาธารณูปโภค 5, 10, 15 ปี 
เคร่ืองมืออุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งท่ีใชด้าํเนินงาน 5, 10, 15, 20 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์
ใหเ้หมาะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ทนัที 
 
ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
จากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในงบกาํไรขาดทุน 
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2.10 ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมคือส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้
และหน้ีส้ินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึงบริษทันั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยจะแสดง
เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่กลบัรายการบญัชี ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคาํนวณใน 
กาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 
 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้น
อาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ท่ีเกิดความนิยมเกิดข้ึนและ
ระบุส่วนงานดาํเนินงานได ้
  

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 
 

ค่าลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 
 

ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ บันทึกตามราคาทุนท่ีราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวข้องในการซ้ือลิขสิทธ์ิ ต้นทุนลิขสิทธ์ิ 
ตดัจาํหน่ายเป็นตน้ทุนโดยตรงของการแสดงภาพยนตร์ วีซีดีและดีวีดี และการถ่ายทอดทางโทรทศัน์ ตามอตัราส่วนของ 
การใชง้านในช่องทางเหล่านั้นตลอดระยะเวลาของลิขสิทธ์ิ ซ่ึงโดยทัว่ไปอยูร่ะหวา่ง 2 ปี ถึง 10 ปี ในกรณีท่ีคาดว่ามีการขาดทุน
เกิดข้ึนในแต่ละลิขสิทธ์ิ กลุ่มกิจการจะตดัจ่ายขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนออกจากมูลค่าทางบญัชีของลิขสิทธ์ินั้น ๆ เป็นค่าใชจ่้าย
ในงบกาํไรขาดทุนทนัที 
 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลกัษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากตน้ทุนในการไดม้าและ
การดาํเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนาํมาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจาํหน่ายตลอดอายปุระมาณการ
ใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
 

ตน้ทุนท่ีใชใ้นการพฒันาและบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนโดยตรงในการ
จดัทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูดู้แลและมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงอาจใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมากกว่า
ตน้ทุนเป็นเวลาเกินกว่าหน่ึงปีจึงจะบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตน้ทุนโดยตรงรวมถึงตน้ทุนพนกังานท่ีทาํงานในทีม
พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจาํนวนเงินท่ีเหมาะสม 
 

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงข้ึนกว่าเม่ือไดม้าให้บนัทึกเป็นตน้ทุนเพื่อการพฒันา
และบวกรวมไวใ้นตน้ทุนเม่ือไดม้าซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็น
สินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธีิเส้นตรง ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี 
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2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยท่ี์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็น
ประจาํทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชี
อาจสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าสุทธิ
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาไดเ้พื่อวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพย ์
ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยม ซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแลว้ จะถูกประเมิน 
ความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.13 สัญญาเช่าระยะยาว 
 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีีก่ลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

สญัญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สญัญาเช่านั้น
ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจากผูใ้ห้เช่า)  
จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น  
 

สญัญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงิน 
ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่  
 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสิน 
คงคา้งอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีีก่ลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีจ่าย
ตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ 
รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงท่ี 
ทุกงวด ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจาก
รายไดต้ลอดอายขุองสัญญาเช่า 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานจึงรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนอาคาร และอุปกรณ์ และตดั 
ค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการ 
ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลา
การใหเ้ช่า 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.14 เงนิกู้ยืม 

 
เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้ืมวดัมูลค่า
ในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดจ้ะใชว้งเงินกู้
บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้
จะใชว้งเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้สาํหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะ 
ตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขใหเ้ล่ือนชาํระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
ก) ต้นทุนการกู้ยืม 

 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขตอ้งนาํมารวมเป็น
ส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการ
เตรียมสินทรัพยน์ั้ นให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขาย การรวมตน้ทุนการกู้ยืมเป็น 
ราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือการดาํเนินการส่วนใหญ่ ท่ีจาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขใหอ้ยูใ่น
สภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง 
 
รายไดจ้ากการลงทุนท่ีเกิดจากการนาํเงินกูย้มืท่ีกูม้าโดยเฉพาะ ท่ียงัไม่ไดน้าํไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข
ไปลงทุนเป็นการชัว่คราวก่อน ตอ้งนาํมาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีสามารถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 
 
ตน้ทุนการกูย้มือ่ืน ๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน 

 
2.15 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบันและภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ
ตามลาํดบั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.15 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบันและภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 

 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบังคบัใช้อยู่ หรือ ท่ีคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะ 
มีผลบงัคบัใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัย่อย และบริษทัร่วมของกลุ่มกิจการตอ้ง
ดาํเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พื่อเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยใน
กรณีท่ีมีสถานการณ์ ท่ีการนํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติ ข้ึนอยู่กับการตีความ  และจะตั้ งประมาณการค่าใช้จ่าย 
ภาษีท่ีเหมาะสมจากจาํนวนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเกบ็ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
และราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้
เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุนของทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํนวณจากอัตราภาษี  
(และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินได้
รอตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํ
จาํนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของ
การกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดข้ึนไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิ 
ตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจกัเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพย ์
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
กลุ่มกิจการไดก้าํหนดโครงการผลประโยชน์ในหลายรูปแบบ บริษทัมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ 
สาํหรับโครงการสมทบเงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี บริษทัไม่มีภาระผกูพนัทางกฎหมายหรือ
ภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายให้พนกังานทั้งหมดสําหรับ
การใหบ้ริการจากพนกังานทั้งในอดีตและปัจจุบนั บริษทัจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผูจ้ดัการ
กองทุนภายนอกตามเกณฑ์และขอ้กาํหนดของ พระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัไม่มีภาระผูกพนั 
ท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มอีกเม่ือไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเม่ือถึงกาํหนดชาํระ 
สาํหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบกาํหนดจ่าย สาํหรับ
โครงการผลประโยชน์คือโครงการเกษียณอายท่ีุไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนกังาน
จะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีท่ีใหบ้ริการ และ ค่าตอบแทน 
 
หน้ีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานหักดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผูกพนัน้ีคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ
ทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช ้[อตัราผลตอบแทนในตลาดของหุ้นกูภ้าคเอกชนท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัอยูใ่นระดบัดี / 
อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล] ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบกาํหนด
ของหุน้กูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งชาํระภาระผกูพนักองทุนบาํเหน็จบาํนาญ  
 
กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือ 
การเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.17 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
กลุ่มกิจการดาํเนินโครงการผลตอบแทนพนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยตราสารทุน โดยท่ีกิจการไดรั้บบริการจาก
พนกังาน เป็นส่ิงตอบแทนสาํหรับตราสารทุน (สิทธิซ้ือหุน้สามญั) ท่ีกิจการออกให ้มูลค่ายติุธรรมของบริการของพนกังาน
เพื่อแลกเปล่ียนกบัการให้สิทธิซ้ือหุ้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย จาํนวนรวมท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายจะอา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมสิทธิ
ซ้ือหุน้ท่ีออกใหโ้ดย 
 
 รวมเง่ือนไขทางการตลาด 
 ไม่รวมผลกระทบของการบริการและเง่ือนไขการได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการตลาด (ตัวอย่างเช่น ความสามารถ 

ทาํกาํไร การเติบโตของกาํไรตามท่ีกาํหนดไว ้และพนกังานจะยงัเป็นพนกังานของกิจการในช่วงเวลาท่ีกาํหนด) และ 
 ไม่รวมผลกระทบของเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน (ตวัอยา่งเช่น ขอ้กาํหนดในเร่ือง

การออมของพนกังานหรือการถือหุน้ในช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด) 
 
เง่ือนไขผลงานท่ีไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาดและเง่ือนไขการบริการจะรวมอยูใ่นขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัจาํนวนของสิทธิซ้ือหุ้น 
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บสิทธิ ค่าใชจ่้ายทั้งหมดจะรับรู้ตลอดระยะเวลาไดรั้บสิทธิ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีกาํหนดไว ้
กลุ่มกิจการจะทบทวนการประเมินจาํนวนของสิทธิซ้ือหุ้นท่ีคาดว่าจะไดรั้บสิทธิ ซ่ึงข้ึนกบัเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่
เง่ือนไขการตลาด และจะรับรู้ผลกระทบของการปรับปรุงประมาณการเร่ิมแรกในกาํไรหรือขาดทุนพร้อมกบัการปรับปรุง
รายการไปยงัส่วนของเจา้ของ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาการรายงาน 
 
เม่ือมีการใช้สิทธิ บริษทัจะออกหุ้นใหม่ ส่ิงตอบแทนท่ีได้รับสุทธิด้วยตน้ทุนในการทาํรายการทางตรงจะบนัทึกไปยงั 
ทุนเรือนหุน้ (มูลค่าตามบญัชี) และส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
 
กรณีท่ีบริษทัให้สิทธิซ้ือตราสารทุนแก่พนกังานของบริษทัยอ่ยในกลุ่มกิจการ จะปฏิบติัเหมือนเป็นเงินอุดหนุนจากบริษทัใหญ่ 
กลุ่มกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของบริการของพนกังาน โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ มูลค่าของ
ตราสารทุนเหล่านั้นตอ้งวดั ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ ซ่ึงจะรับรู้ตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บสิทธิ ในงบเฉพาะของบริษทัจะบนัทึกเสมือนกบั
เป็นการเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเพิ่มส่วนของเจา้ของ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.18 ประมาณการหนีสิ้น 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือกลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไว ้อนัเป็นผล
สืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการชาํระภาระผกูพนันั้นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสีย
ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ประมาณการหน้ีสินจะไม่รับรู้สําหรับขาดทุน
จากการดาํเนินงานในอนาคต 
 
ในกรณีท่ีมีภาระผูกพนัท่ีคล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากร 
เพื่อจ่ายชาํระภาระผูกพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั้งประเภท แมว้่าความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือชาํระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ่า 
 
กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระ 
ภาระผูกพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้
เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
 
ประมาณการหน้ีสินจากสินคา้รับคืนเป็นค่าเผื่อสินคา้รับคืนสําหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดี ประมาณข้ึนโดยพิจารณาจากขอ้มูล
ในอดีตท่ีเกิดข้ึนและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประมาณการค่าเผื่อสินคา้รับคืนบนัทึกดว้ยกาํไรขั้นตน้และแสดงใน 
งบกาํไรขาดทุนโดยสุทธิจากยอดขาย 
 
บริษทัประมาณการหน้ีสินจากการแลกคะแนนสะสม โดยพิจารณาจากอตัราการแลกคะแนนสะสมท่ีผ่านมา และจาํนวน
คะแนนสะสมท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.19 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสามญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ   
 
ตน้ทุนที่เพิ่มข้ึนเก่ียวกบัการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซ้ือขายหุ้นที่จ่ายออกไปโดยแสดงรายการดงักล่าวดว้ยจาํนวน
เงินสุทธิจากภาษีไวเ้ป็นรายการหกัในส่วนของเจา้ของ โดยนาํไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกหุ้น 
 
กรณีท่ีบริษทัใดก็ตามในกลุ่มกิจการซ้ือคืนหุ้นสามญัของบริษทักลบัคืน (หุ้นทุนซ้ือคืน) ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายออกไปและ
เก่ียวขอ้งโดยตรง (สุทธิจากภาษีเงินได)้ จะรับรู้เป็นหุน้ทุนซ้ือคืนและแสดงเป็นรายการหกัจากยอดรวมของส่วนของเจา้ของ
ของบริษทัจนกวา่หุ้นทุนซ้ือคืนดงักล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจาํหน่ายใหม่ ส่ิงตอบแทนใด ๆ ท่ีไดรั้บจากการขายหรือนาํหุ้น
ทุนซ้ือคืนออกจาํหน่ายใหม่สุทธิจากตน้ทุนเพิ่มเติมท่ีจ่ายออกไปภายนอกสุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  
จะแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.20 การรับรู้รายได้ 

 
รายไดห้ลกัของกลุ่มกิจการ คือ รายไดจ้ากการมีผูเ้ขา้ชมภาพยนตร์ รายไดจ้ากการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม รายไดจ้าก
การให้บริการโฆษณาสินคา้ รายไดจ้ากการให้บริการโบวล่ิ์งและคาราโอเกะ รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการ รายไดจ้าก
การจาํหน่ายแผน่วีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธ์ิภาพยนตร์และรายไดจ้ากการสนบัสนุนธุรกิจ 
 
รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการท่ีให้เป็นจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืน และ
ส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสาํหรับงบการเงินรวม  
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ รายได้
จากการใหบ้ริการแก่ลูกคา้รับรู้เม่ือการใหบ้ริการแลว้เสร็จ 
 
รายได้จากการให้ใช้สิทธิในภาพยนตร์รวมถึงสิทธิท่ีเกิดจากภาพยนตร์ท่ีผลิตเองและคิดค่าธรรมเนียมเป็นจาํนวนคงท่ี  
โดยผูใ้ช้สิทธิไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมได้และผูใ้ห้สิทธิไม่มีขอ้ผูกพนัภายหลงัการให้ใช้สิทธ์ิจะถือเป็นรายได ้
ทั้งจาํนวนเม่ือผูใ้ชสิ้ทธ์ิสามารถใชสิ้ทธิไดต้ามสญัญา 
 
รายไดจ้ากการเผยแพร่โฆษณาต่าง ๆ รับรู้เม่ือมีการโฆษณา 
 
รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ีและบริการรับรู้เป็นรายไดต้ลอดระยะเวลาอายสุัญญาเช่า 
 
รายไดร้อการตดับญัชีจากการใหเ้ช่าพื้นท่ีและการบริการ รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 
 
รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 
 
รายไดด้อกเบ้ีย - รับรู้ตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอาย ุ 
  และพิจารณาจากจาํนวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีสาํหรับการบนัทึกคา้งรับของกลุ่มกิจการ 
รายไดเ้งินปันผล - รับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.21 โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้า 

 
กลุ่มกิจการใหสิ้ทธิพิเศษสาํหรับลูกคา้ท่ีเป็นสมาชิกบตัร เอม็-เจนเนอเรชัน่โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของรายการขายหรือบริการ 
โดยลูกคา้จะไดรั้บคะแนนสะสมเพื่อสามารถนาํไปใชสิ้ทธิไดใ้นอนาคตเพื่อรับสินคา้หรือบริการโดยไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทน 
ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในบตัร เอม็-เจนเนอเรชัน่ 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เก่ียวขอ้งกบัการรับรู้คะแนนสะสมท่ีใหลู้กคา้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ โดยลูกคา้สามารถใชสิ้ทธิในอนาคต เพ่ือรับสินคา้หรือบริการฟรี  
 
ภายใตก้ารตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 คะแนนสะสมท่ีให้ลูกคา้ถือเป็นรายการแยกต่างหากจาก
รายการขายในส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการขายจะปันส่วนระหวา่ง 
 
 รายการขายและใหบ้ริการเร่ิมแรกซ่ึงรับรู้เป็นรายไดแ้ละ 

 คะแนนสะสมท่ีลูกคา้จะสอบถามใช้สิทธิได้ในอนาคตซ่ึงจะรับรู้เป็นรายได้เม่ือลูกคา้มาใช้สิทธิและกลุ่มกิจการ 

ไดป้ฏิบติัตามสญัญาภาระผกูพนัท่ีจะจดัหารางวลันั้น 

 
กลุ่มกิจการวดัมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บซ่ึงปันส่วนไปยงัคะแนนสะสม โดยอา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของคะแนนสะสม 
 

2.22 การจ่ายเงนิปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้เป็นหน้ีสินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบญัชี ซ่ึงท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 
 

2.23 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนําเสนอให้ผู ้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 
การดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ 

 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 

 
กิจกรรมของกลุ่มกิจการยอ่มมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน และความเส่ียงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย และดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย) ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเส่ียง
โดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทาํใหเ้สียหายต่อผลการ
ดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้
 
การจดัการความเส่ียงดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการ) เป็นไปตามนโยบาย 
ท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกันความเส่ียง 
ทางการเงินดว้ยการร่วมมือกนัทาํงานอย่างใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่าง ๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการจัดการ 
ความเส่ียงจะกาํหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื่อจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมถึงนโยบาย
สําหรับความเส่ียงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย  
ความเส่ียงการให้สินเช่ือ และใช้ตราสารทั้ งท่ีเป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์ทางการเงินการลงทุนโดยใช ้
สภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเส่ียง 
 
3.1.1 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มกิจการไม่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระสําคญัจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มกิจการ 
มีลูกหน้ีและเจา้หน้ีส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท กลุ่มกิจการมีรายการเงินตราต่างประเทศเฉพาะการซ้ือลิขสิทธ์ิใน
ภาพยนตร์จากต่างประเทศท่ีเป็นเงินสกุลท่ีหลากหลายโดยมีเงินสกุลหลกัเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ กลุ่มกิจการไม่ได ้
ใชส้ญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 
3.1.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 
รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาด ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่เป็นอตัราคงท่ี
กลุ่มกิจการไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ียเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.1.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 

กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือเน่ืองจากกลุ่มกิจการมีลูกคา้จาํนวน
มากราย ซ่ึงรายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มกิจการเป็นรายไดท่ี้รับเป็นเงินสด กลุ่มกิจการมีนโยบายท่ีเหมาะสมเพ่ือทาํให้
เช่ือมัน่ได้ว่าไดข้ายสินคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม คู่สัญญาในอนุพนัธ์ 
ทางการเงินและรายการเงินสดไดเ้ลือกท่ีจะทาํรายการกบัสถาบนัการเงินท่ีมีคุณภาพและมีความน่าเช่ือถือสูง 

 
3.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

จาํนวนเงินสดท่ีมีอยา่งเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลาดรองรับยอ่มแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของ
สภาพคล่องอยา่งรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินลงทุนแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากการท่ีมีวงเงินอาํนวยความสะดวก
ในการกูย้ืมท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อยา่งเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการไดต้ั้งเป้าหมายว่าจะใชค้วาม
ยืดหยุ่นในการระดมเงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหามาได้เน่ืองจากลกัษณะ
ธรรมชาติของธุรกิจท่ีเป็นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้
 

3.2 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า  
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 
 ขอ้มูลระดับท่ี 1 ได้แก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 

อยา่งเดียวกนั  

 ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ได้แก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดับท่ี 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกต 

ไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

 ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สงัเกตได)้  
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.2 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มกิจการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ดูหมายเหตุฯ 8 สําหรับการเปิดเผย
ขอ้มูลของสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยถื์อไวเ้พื่อขายท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ข้อมูลระดบัท่ี 1 
  บาท 

สินทรัพย์   
   

สินทรัพย์ทางการเงนิเผื่อขาย   
   ตราสารทุน   
      อุตสาหกรรมส่ือและส่ิงพิมพ ์  512,698,612 

สินทรัพย์รวม  512,698,612 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ข้อมูลระดบัท่ี 1 
  บาท 

สินทรัพย์   
   

สินทรัพย์ทางการเงนิเผื่อขาย   
   ตราสารทุน   
      อุตสาหกรรมส่ือการสั่งพิมพ ์  748,530,498 

สินทรัพย์รวม  748,530,498 

 
(ก) เคร่ืองมือทางการเงินในระดบัท่ี 1 

 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซ้ือขาย ณ วนัท่ีใน 
งบการเงิน ตลาดจะถือเป็นตลาดท่ีมีสภาพคล่องเม่ือราคาเสนอซ้ือขายมีพร้อมและสมํ่าเสมอ จากการแลกเปล่ียน  
จากตวัแทน นายหนา้ กลุ่มอุตสาหกรรม ผูใ้หบ้ริการดา้นราคา หรือหน่วยงานกาํกบัดูแล และราคานั้นแสดงถึงรายการใน
ตลาดท่ีเกิดข้ึนจริงอยา่งสมํ่าเสมอ ในราคาซ่ึงคู่สัญญาซ่ึงเป็นอิสระจากกนัพึงกาํหนดในการซ้ือขาย (Arm’s length basis) 
ราคาเสนอซ้ือขายท่ีใชส้ําหรับสําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือโดยกลุ่มกิจการไดแ้ก่ราคาเสนอซ้ือปัจจุบนั เคร่ืองมือ
ทางการเงินน้ีรวมอยูใ่นระดบัท่ี 1  
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4 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ืองและอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 

 
4.1 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญัและข้อสมมตฐิาน 

 
กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ 
ทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีสาํคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระสาํคญั
ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
 
ก) ประมาณการด้อยค่าของค่าความนิยม 

 
กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุ 2.12 มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงพิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใชห้รือการคาํนวณมูลค่ายติุธรรมหักดว้ย
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยต์ามความเหมาะสม การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการ (หมายเหตุ 14)  
 
หากประมาณการตน้ทุนของเงินทุนก่อนภาษีท่ีใช้ในการคาํนวณกระแสเงินสดคิดลดสูงข้ึน ร้อยละ 1.0 จากอตัราท่ี 
กลุ่มกิจการประมาณไว ้(เช่น ร้อยละ 7.0 แทนท่ีจะเป็นอตัราร้อยละ 6.0) กลุ่มกิจการจะตอ้งรับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ 
ค่าความนิยมเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 8.24 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามในการจดัทาํประมาณการทางการเงิน ฝ่ายบริหารอา้งอิง
จากผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาด โดยอตัราการเติบโตท่ีใช้
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลในอดีต ประมาณการตน้ทุนของเงินทุนก่อนภาษีสาํหรับสถานการณ์ปกติจึงเป็นมูลค่าท่ีเหมาะสม
ในการประเมินมูลค่าค่าความนิยม  
 

ข) ประมาณการการด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 
 
กลุ่มกิจการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของลูกหน้ีการคา้โดยประมาณการขาดทุนท่ีอาจ
เกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่สามารถชาํระหน้ีได ้กลุ่มกิจการประเมินค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการคาดการณ์กระแสเงินสด
รับในอนาคต ซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับชาํระหน้ี และกรณีของการผิดชาํระหน้ีท่ีเกิดข้ึน 
และการพิจารณาแนวโนม้ของตลาด 
 

ค) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัยและเส่ือมคุณภาพ  
 
กลุ่มกิจการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ล้าสมยัและเส่ือมคุณภาพโดยประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ  
ซ่ึงคาํนวณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นเพื่อให้สินคา้นั้ นสําเร็จรูปรวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการขาย การคาํนวณดงักล่าวตอ้งอาศยัการประมาณการของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากขอ้มูลในอดีต 
ประสบการณ์ของผูบ้ริหารในธุรกิจ และแนวโนม้ของตลาด 
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4 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 
4.1 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญัและข้อสมมตฐิาน (ต่อ) 

 
ง) ค่าเผื่อสินค้ารับคืน 

 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการค่าเผื่อสินคา้รับคืนสาํหรับแผน่วีซีดีและดีวีดีท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนในอนาคต ผูบ้ริหารประมาณ
การสดัส่วนร้อยละท่ีคาดวา่จะรับคืน โดยพิจารณาจากขอ้มูลและประสบการณ์ในอดีต รวมถึงรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ 
ในปัจจุบนั 
 

จ) มูลค่าภาพยนตร์ระหว่างผลิต 
 
การบนัทึกตน้ทุนภาพยนตร์ระหว่างผลิตบนัทึกตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน เม่ือมีขอ้บ่งช้ีและหากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
ตํ่ากว่าตน้ทุน กลุ่มกิจการจะทดสอบและรับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของภาพยนตร์ในแต่ละเร่ืองถา้มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ไม่คุม้กบัตน้ทุนภาพยนตร์ในแต่ละเร่ือง โดยการพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพื่อใช้ในการคาํนวณต้องอาศยั 
การประมาณการจากผูบ้ริหาร 
 

ฉ) ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัท่ีใชใ้นการคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐาน
เหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 
กลุ่มกิจการได้พิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงได้แก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในการกาํหนดมูลค่า
ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผลประโยชน์พนกังานในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ี
เหมาะสมกลุ่มกิจการพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่าย
ชําระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และมีอายุครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาท่ีต้องจ่ายชําระภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืน ๆ สาํหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานอา้งอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มูลเพิ่มเติม
เปิดเผยในหมายเหตุ 22 
 

ช) ประมาณการหนีสิ้นโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้า 
 
บริษทัประมาณการหน้ีสินจากการแลกคะแนนสะสม โดยพิจารณาจากอตัราการแลกคะแนนสะสมท่ีผา่นมา และจาํนวน
คะแนนสะสมท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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4 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 
4.2 การใช้ดุลยพนิิจทีสํ่าคญัในการปฎิบัตติามมาตราฐานการบัญชี 

 
ก) การร่วมการงาน 

 
บริษทัถือสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 49 ของการรวมการงานของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีการควบคุมร่วมในการงานน้ี 
เน่ืองจากภายใต้สัญญาท่ีตกลงร่วมกันได้กาํหนดว่าการตัดสินใจใด ๆ เก่ียวกับกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องจะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบอยา่งเป็นเอกฉนัท ์จากผูท่ี้ร่วมกนัควบคุมการงานแลว้เท่านั้น 
 
การร่วมการงานของกลุ่มกิจการไดจ้ดัตั้งข้ึนในรูปแบบบริษทัจาํกดัและให้สิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัจาํกดัน้ีแก่
กลุ่มกิจการและผูร่้วมการงานอ่ืน ภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนั ดงันั้นการงานน้ีจึงจดัประเภทเป็น “การร่วมคา้” 
 

5 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้ นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ 
กลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ี
เหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
การออกหุน้ใหม่หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 
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6 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปนี้  
 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ธุรกิจ 

โรงภาพยนตร์ 
ธุรกิจ 

โฆษณา 
ธุรกิจโบว์ลิ่ง 

และคาราโอเกะ 
ธุรกิจให้เช่า 
และบริการ 

ธุรกิจ 
สื่อภาพยนตร์ 

 
รวม 

       

รายได ้       
- รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจ 6,985 1,009 532 574 485 9,585 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (488) - (59) (97) (196) (840) 

รายไดสุ้ทธิ 6,497 1,009 473 477 289 8,745 
       

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 569 724 (21) (2) (169) 1,101 
เงินชดเชยค่าเสียหาย      46 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน      376 
ค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได ้      (191) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน      1,332 
ตน้ทุนทางการเงิน      (144) 
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้      256 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้      1,444 
ภาษีเงินได ้      (237) 

กาํไรสุทธิ      1,207 
       

สินทรัพยถ์าวรของส่วนงาน 5,941 21 605 1,008 16 7,591 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้      3,040 
สินทรัพยท์ี่ยงัไม่ไดป้ันส่วน      4,094 

สินทรัพยท์ั้งสิ้นในงบการเงินรวม      14,725 
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6 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 

 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ธุรกิจ 
โรงภาพยนตร์ 

ธุรกิจ 
โฆษณา 

ธุรกิจโบว์ลิ่ง 
และคาราโอเกะ 

ธุรกิจให้เช่า 
และบริการ 

ธุรกิจ 
สื่อภาพยนตร์ 

 
รวม 

       

รายได ้       
- รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจ 6,594 973 580 626 542 9,315 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (488) - (70) (103) (74) (735) 

รายไดสุ้ทธิ 6,106 973 510 523 468 8,580 
       

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 702 683 1 54 (145) 1,295 
เงินชดเชยค่าเสียหาย      8 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน      237 
ค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได ้      (141) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน      1,399 
ตน้ทุนทางการเงิน      (154) 
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้      237 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้      1,482 
ภาษีเงินได ้      (300) 

กาํไรสุทธิ      1,182 
       

สินทรัพยถ์าวรของส่วนงาน 5,508 33 692 1,107 18 7,358 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้      2,826 
สินทรัพยท์ี่ยงัไม่ไดป้ันส่วน      4,062 

สินทรัพยท์ั้งสิ้นในงบการเงินรวม      14,246 
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6 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สินทรัพยข์องส่วนงานประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สินคา้คงเหลือ ลูกหน้ี และเงินสดสาํหรับการดาํเนินงานแต่ไม่รวมเงินลงทุน 
 
หน้ีสินของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมเพื่อใชก้บัทุกส่วนงานและบริหารสภาพคล่องโดยรวม ดงันั้นกลุ่มกิจการจึงไม่ได ้
นาํเสนอขอ้มูลหน้ีสินจาํแนกตามส่วนงาน 
 

7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

เงินสด 42,570,698 38,460,043 30,748,394 26,553,152 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 488,302,530 273,599,646 142,903,878 66,412,234 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 530,873,228 312,059,689 173,652,272 92,965,386 

 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่ร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 0.37 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.10 
ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี)  
 

8 เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวมและ 

   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี   748,530,498 785,507,073 
จาํหน่ายราคาทุน   (112,875,261) (58,163,739) 
กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริง   (346,634,030) (137,925,188) 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน   (14,778,177) 36,031,897 

การตีราคาใหม่ของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย   238,455,582 123,080,455 

ราคาตามบญัชีส้ินปี   512,698,612 748,530,498 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

52 

 
8 เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (ต่อ) 

 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนมีดงัน้ี 
 

   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวมและ 

   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ราคาทุน    108,405,000 221,280,261 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน   404,293,612 527,250,237 

มูลค่ายติุธรรม    512,698,612 748,530,498 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษทัได้จาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายในราคา 459.51 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการจาํหน่าย 
เงินลงทุนท่ีรวมอยูใ่น “รายไดอ่ื้น” จาํนวน 346.63 ลา้นบาท  
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือ ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีอา้งอิงจาก Nation Stock 
Exchange of India Limited มูลค่ายติุธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 1 ของลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 

9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 638,634,765 634,608,967 131,278,990 100,390,651 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 36) 12,739,615 11,480,243 61,164,952 67,395,248 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 386,400,007 308,528,225 33,867,924 43,311,236 

รวม 1,037,774,387 954,617,435 226,311,866 211,097,135 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (43,593,884) (6,732,086) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 994,180,503 947,885,349 226,311,866 211,097,135 
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 36) 69,473,283 51,519,243 334,798,246 176,610,251 
ลูกหน้ีอ่ืน 150,855,347 131,059,460 132,067,929 88,513,436 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 41,805,669 50,054,603 19,217,644 25,799,623 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,256,314,802 1,180,518,655 712,395,685 502,020,445 
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9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 

 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

     
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 387,444,295 309,367,943 33,867,924 46,152,295 
ลูกหน้ีการคา้      
   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 264,235,989 388,629,061 86,154,678 113,882,608 
   คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 180,998,295 184,932,497 85,254,698 46,726,464 
   3 - 6 เดือน 35,912,437 32,530,355 12,813,909 2,121,682 
   6 - 12 เดือน 133,649,357 22,241,681 7,217,687 1,240,641 

   เกินกวา่ 12 เดือน 35,534,014 16,915,898 1,002,970 973,445 

รวม 1,037,774,387 954,617,435 226,311,866 211,097,135 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (43,593,884) (6,732,086) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 994,180,503 947,885,349 226,311,866 211,097,135 

 
10 สินค้าคงเหลือ 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

อาหารและเคร่ืองด่ืม  78,087,657 114,188,601 50,456,727 80,467,373 
แผน่วีซีดีและดีวีดี - สุทธิจากค่าเผือ่ 4,825,959 58,391,683 - - 

วสัดุส้ินเปลืองและอ่ืน ๆ 14,896,519 10,003,639 11,233,844 7,616,939 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 97,810,135 182,583,923 61,690,571 88,084,312 

 
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจาํนวน 476.39 ล้านบาท และจาํนวน 337.19 ล้านบาท  
ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั (พ.ศ. 2558 : 517.97 ลา้นบาท และจาํนวน 328.44 ลา้นบาท) 
 
กลุ่มกิจการบนัทึกกลบัรายการขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยัและค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เป็นจาํนวน 18.41 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : รับรู้ขาดทุน 2.45 ลา้นบาท) 
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11 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งรับ 91,559,478 97,909,850 33,627,034 41,059,845 
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 43,026,517 53,505,521 381,168 478,496 

อ่ืน ๆ 57,042,322 24,123,190 26,549,677 5,196,007 

 191,628,317 175,538,561 60,557,879 46,734,348 

 
12  เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

 
เงนิลงทุนทีป่ฏิบัตติามวธีิส่วนได้เสีย 
 
จาํนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี 
 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 

   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษทัร่วม   2,751,690,359 2,525,403,524 
การร่วมคา้   288,167,915 300,877,587 

   3,039,858,274 2,826,281,111 

 
จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนมีดงัน้ี 
 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 

   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษทัร่วม   250,824,492 234,894,716 
การร่วมคา้   5,335,035 2,288,053 

   256,159,527 237,182,769 
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12  เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(ก) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 2,525,403,524 2,343,980,072 2,323,374,428 2,233,091,268 
ซ้ือเงินลงทุนเพิ่ม 207,891,950 162,788,430 207,891,950 162,788,430 
จาํหน่ายเงินลงทุน (33,365,449) (85,277,816) (29,956,183) (72,505,270) 
เงินปันผลรับ (194,821,572) (130,981,878) - - 
กาํไรระหวา่งกนัรอการรับรู้จากการ     
     จาํหน่ายสินทรัพยใ์หก้บักองทุนรวม     
     (หมายเหตุ 13) (4,242,586) - - - 

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม 250,824,492 234,894,716 - - 

ราคาตามบญัชีส้ินปี 2,751,690,359 2,525,403,524 2,501,310,195 2,323,374,428 
 

กลุ่มกิจการมีกาํไรในรายการระหว่างกนัท่ีเกิดจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์ห้กบักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 
ซ่ึงรับรู้ในงบกําไรขาดทุนรวมด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าอาคารท่ีจําหน่ายไป ในระหว่างปี  พ.ศ. 2559  
กลุ่มกิจการรับรู้กาํไรในรายการระหวา่งกนัดงักล่าวเป็นรายไดจ้าํนวน 16.32 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 16.32 ลา้นบาท) 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมรวมค่าความนิยมในงบการเงินรวมท่ีมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 246.48 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 235.31 
ลา้นบาท) ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษทัได้รับรายได้เงินปันผลจากบริษทัร่วมจาํนวน 194.82  ล้านบาท ซ่ึงบนัทึกอยู่ใน 
“รายไดอ่ื้น” ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และบนัทึกอยูใ่น “เงินลงทุนในบริษทัร่วม” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

บริษทั สยามฟิวเจอร์ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) (“SF”) 
 

พ.ศ. 2559 
 

ในระหวา่งปีบริษทัลงทุนเพิ่มในหุน้สามญัของ SF จาํนวน 28.97 ลา้นหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงิน 173.59 ลา้นบาท 
 

นอกจากน้ีบริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั SF จาํนวน 10.68 ลา้นหุ้น ไปในราคา 63.10 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการ
จาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว รวมอยู่ใน “รายได้อ่ืน” เป็นจาํนวน 29.74 ลา้นบาท และจาํนวน 33.15 ลา้นบาท ในงบกาํไร
ขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั 
 

ผลจากการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนดงักล่าว ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้เพิ่มข้ึนจากเดิมในอตัราร้อยละ 23.86 เป็นร้อยละ 24.89 
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12  เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(ก) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
บริษทั สยามฟิวเจอร์ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) (“SF”) (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2558 
 
ในระหวา่งปีบริษทัลงทุนเพิ่มในหุน้สามญัของ SF จาํนวน 28.74 ลา้นหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงิน 162.79 ลา้นบาท 
 
นอกจากน้ี บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั SF จาํนวน 27.63 ลา้นหุ้น ไปในราคา 184.39 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการ
จาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว รวมอยูใ่น “รายไดอ่ื้น” เป็นจาํนวน 99.11 ลา้นบาท และจาํนวน 111.88 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุน
รวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั 
 
บริษทั ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จาํกัด (“CJM”) 
 
พ.ศ. 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดล้งทุนใน บริษทั ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่าย
ภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ จาํนวน 245 หุน้ เป็นเงิน 2.45 ลา้นบาท โดยบริษทัถือหุน้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของ
ทุนจดทะเบียน จากการประเมินอาํนาจการควบคุมและผลตอบแทนเงินลงทุนในบริษทั ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั 
กลุ่มกิจการจดัเงินลงทุนดงักล่าวเป็นบริษทัร่วมและบริษทัใชว้ธีิส่วนไดเ้สียในการบนัทึกเงินลงทุนในขอ้มูลทางการเงินรวม  
 
เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทั ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่จาํนวน 
6,500 หุ้น ในราคาท่ีตราไว  ้10,000 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทได้ลงทุนเพิ่มเพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนเดิมท่ีร้อยละ 49.00  
เป็นจาํนวนเงิน 31.85 ลา้นบาท  
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12  เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(ก) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 

    สัดส่วนของส่วนได้เสีย  

    (ร้อยละ)  
 สถานทีป่ระกอบธุรกิจ  ลักษณะ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  

 ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 วธิีการวดัมูลค่า 

บริษทัร่วม       
บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“SF”) ประเทศไทย ใหเ้ช่าพื้นที่ในอาคารและ ถือหุน้โดยตรง 24.89 23.86 วธิีส่วนไดเ้สีย 
  ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค     
บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จาํกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่าพื้นที่ในอาคารและ ถือหุน้โดยตรง 50.00 50.00 วธิีส่วนไดเ้สีย 
  ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้ทางออ้มผา่น SF 12.45 11.93 วธิีส่วนไดเ้สีย 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ประเทศไทย ใหเ้ช่าพื้นที่และใหบ้ริการ ถือหุน้โดยตรง 33.00 33.00 วธิีส่วนไดเ้สีย 
   (“MJLF”)  ดา้นสาธารณูปโภค     
บริษทั ไทยทิคเกต็เมเจอร์ จาํกดั ประเทศไทย เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายตัว๋ ถือหุน้โดยตรง 40.00 40.00 วธิีส่วนไดเ้สีย 
  บตัรเขา้ชมการแสดง     
บรัท ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั (“CJM”) ประเทศไทย ผลิตและจาํหน่ายภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 49.00 - วธิีส่วนไดเ้สีย 
  ทั้งในและต่างประเทศ     
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12  เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(ก) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

ณ  วนัท่ี  31 ธันวาคม  พ .ศ. 2559 มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการใน  SF ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีจาํนวน 2,719.48 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : จาํนวน 2,649.42 ลา้นบาท) และมูลค่าตามบญัชี
ของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการ มีจาํนวน 1,538.25 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : จาํนวน 1,357.75 ลา้นบาท) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการใน MJLF ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีจาํนวน 1,600.83 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : จาํนวน 1,426.59 ลา้นบาท) และมูลค่าตามบญัชี
ของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการ มีจาํนวน 1,098.39 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : จาํนวน 1,080.18 ลา้นบาท) 
 

ไม่มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วม 
 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปสําหรับบริษัทร่วม 
 

ขอ้มูลทางการเงินสาํหรับบริษทั SF และ MJLF ซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 
 หน่วย : บาท 

 SF MJLF รวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

สินทรัพย์หมุนเวยีน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 25,197,937 33,499,626 248,924,395 290,261,730 274,122,332 323,761,356 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (ไม่รวมเงินสด) 390,310,803 876,914,618 2,393,064 2,521,705 392,703,867 879,436,323 

สินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 415,508,740 910,414,244 251,317,459 292,783,435 666,826,199 1,203,197,679 
       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 8,726,075,381 8,032,364,851 3,925,653,469 3,839,063,324 12,651,728,850 11,871,428,175 
       

หนีสิ้นหมุนเวยีน       
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีน       
   (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้) 1,067,780,163 779,985,158 - 1,845,724 1,067,780,163 781,830,882 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน       

   (รวมเจา้หน้ีการคา้) 428,647,024 453,353,435 36,464,371 17,057,165 465,111,395 470,410,600 

หน้ีสินหมุนเวียนรวม 1,496,427,187 1,233,338,593 36,464,371 18,902,889 1,532,891,558 1,252,241,482 
       

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
       

หน้ีสินทางการเงิน 499,406,215 1,198,796,677 - - 499,406,215 1,198,796,677 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,304,839,142 1,341,262,070 93,052,983 91,074,759 1,397,892,125 1,432,336,829 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนรวม 1,804,245,357 2,540,058,747 93,052,983 91,074,759 1,897,298,340 2,631,133,506 
       

สินทรัพยสุ์ทธิก่อนหกัส่วนไดเ้สีย       
   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,840,911,577 5,169,381,755 4,047,453,574 4,021,869,111 9,888,365,151 9,191,250,866 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (385,294,132) (370,361,235) - - (385,294,132) (370,361,235) 
       

สินทรัพยสุ์ทธิหลงัหกัส่วนไดเ้สีย       

   ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,455,617,445 4,799,020,520 4,047,453,574 4,021,869,111 9,503,071,019 8,820,889,631 
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12  เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(ก) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 

 หน่วย : บาท 

 SF MJLF รวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
       

รายได ้ 1,404,639,910 1,401,462,142 482,318,590 480,051,314 1,886,958,500 1,881,513,456 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (262,132,950) (261,103,836) - - (262,132,950) (261,103,836) 
รายไดด้อกเบ้ีย 26,268,732 27,197,527 3,088,597 3,403,092 29,357,329 30,600,619 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (75,242,935) (96,372,720) - - (75,242,935) (96,372,720) 
       

กําไรหรือขาดทุนจากการ       
   ดาํเนินงานต่อเน่ือง 969,047,690 930,051,619 364,113,868 357,598,286 1,333,161,558 1,287,649,905 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (45,968,049) (38,064,687) - - (45,968,049) (38,064,687) 

กําไรหลังภาษีจากการดาํเนินงาน       

   ต่อเน่ือง 923,079,641 891,986,932 364,113,868 357,598,286 1,287,193,509 1,249,585,218 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน - (264,556) (5,229,406) 4,515,374 (5,229,406) 4,250,818 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 923,079,641 891,722,376 358,884,462 362,113,660 1,281,964,103 1,253,836,036 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 64,432,572 7,686,078 109,989,000 111,295,800 174,421,572 118,981,878 

 
ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจาํนวนท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วม
ดงักล่าว) และปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและบริษทัร่วม 
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12  เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(ก) เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
 
การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 
 
 หน่วย : บาท 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป SF MJLF รวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
       

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัที ่1 มกราคม 4,799,020,520 4,236,305,764 4,021,869,111 3,997,015,451 8,820,889,631 8,233,321,215 
กาํไรในระหวา่งงวด 923,079,641 891,986,932 364,113,868 357,598,286 1,287,193,509 1,249,585,218 
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน - (264,556) (5,229,406) 4,515,374 (5,229,406) 4,250,818 

เงินปันผลจ่าย (266,482,716) (329,007,620) (333,300,000) (337,260,000) (599,782,716) (666,267,620) 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัส้ินปี 5,455,617,445 4,799,020,520 4,047,453,573 4,021,869,111 9,503,071,018 8,820,889,631 

       
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (ร้อยละ) 24.89 23.86 33.00 33.00   
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 1,357,903,182 1,145,046,296 1,335,659,679 1,327,216,807 2,693,562,861 2,472,263,103 
ผลตา่งจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วน       
   การถือหุน้ (42,478,514) 1,051,186 - - (42,478,514) 1,051,186 
รายการปรับปรุงกาํไรจากการขาย       
   ทรัพยสิ์นระหวา่งงวด - -  (237,268,154) (247,039,054) (237,268,154) (247,039,054) 

ค่าความนิยม 222,824,515 211,653,466 - - 222,824,515 211,653,466 

มูลค่าตามบญัชี 1,538,249,183 1,357,750,948 1,098,391,525 1,080,177,753 2,636,640,708 2,437,928,701 

 
บริษทัร่วมทีแ่ต่ละรายไม่มีสาระสําคญั 
 
นอกเหนือจากส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่าวขา้งตน้ กลุ่มกิจการยงัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั 
อีกจาํนวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 หน่วย : บาท 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม   
   ซ่ึงแต่ละรายท่ีไม่มีสาระสาํคญั 115,049,651 87,474,823 
   

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในบริษทัร่วม;   
   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 13,674,827 26,384,102 

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 13,674,827 26,384,102 
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12  เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(ข) เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมคา้ มีดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี 300,877,587 294,159,582 245,167,525 255,167,325 
การลงทุนเพิ่มข้ึน - 26,775,326 - - 
จดัประเภทเงินลงทุนจากการร่วมคา้     
   เป็นบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12 (ค)) - (8,638,141) - (9,999,800) 
เงินปันผลรับ (17,999,465) (13,499,970) - - 
ส่วนแบ่งกาํไร 5,335,035 2,288,053 - - 
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)เบด็เสร็จ - (185,947) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (45,242) (21,316) - - 

ราคาตามบญัชีส้ินปี 288,167,915 300,877,587 245,167,525 245,167,525 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(ข) เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
รายละเอียดของเงนิลงทุนในการร่วมค้า 
    สัดส่วนของส่วนได้เสีย  

    (ร้อยละ)  
 สถานทีป่ระกอบธุรกิจ  ลักษณะ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  

 ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 วธิีการวดัมูลค่า 

การร่วมค้า       
บริษทั พีวีอาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั ประเทศอินเดีย ใหบ้ริการโบวล์ิ่ง คาราโอเกะ ถือหุน้โดยตรง 49.00 49.00 วธิีส่วนไดเ้สีย 
   (“PVR blu-O”)  และการบนัเทิง     
       
การร่วมค้าภายใต้ MPIC       
บริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติ้ง จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการแพร่ภาพสญัญาณดาวเทียม ถือหุน้ทางออ้ม 41.61 41.61 วธิีส่วนไดเ้สีย 
  และจดัจาํหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์     
บริษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จาํกดั ประเทศไทย ผลิตภาพยนตร์ โฆษณา ถือหุน้ทางออ้ม 26.42 26.42 วธิีส่วนไดเ้สีย 
  รายการโทรทศัน์ รวมทั้ง     
  งานดา้นบนัเทิงทุกรูปแบบ     
บริษทั เอม็วพีี เอม็ พิคเจอร์ส ฟิลม์  ประเทศลาว จดัจาํหน่ายภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 36.98 36.98 วธิีส่วนไดเ้สีย 
   ดิสทริบิวชัน่ (ลาว) จาํกดั (“MVP”)       
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(ข) เงนิลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 
 

ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ซึ่งเก่ียวข้องกับการร่วมค้า 
 

กลุ่มกิจการไม่มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้  
 

การร่วมค้าที่แต่ละรายไม่มีสาระสําคญั 
 

กลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสาํคญั ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 หน่วย : บาท 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ซ่ึง   
    แต่ละรายท่ีไม่มีสาระสาํคญั 288,167,915 300,877,587 
   

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในการร่วมคา้   
   กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 5,335,035 2,288,053 

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 5,335,035 2,288,053 
 

(ค) บริษทัย่อยหลัก 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3,742,768,546 3,742,768,546 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (122,354,600) (1,500,000) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 3,620,413,946 3,741,268,546 
   

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม   
ยอดคงเหลือตน้ปี 3,741,268,546 3,732,412,032 
เงินลงทุนเพิ่ม - 8,686,629 
จดัประเภทเงินลงทุนจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12 (ข)) - 9,999,800 
การชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย - (8,329,915) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (120,854,600) (1,500,000) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 3,620,413,946 3,741,268,546 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(ค) บริษทัย่อยหลัก (ต่อ) 
 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2559 บริษทัมีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยจาํนวน 561.82 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 5.73 ลา้นบาท) ซ่ึงบนัทึก
เป็น “รายไดอ่ื้น” ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั 
 
การลงทุนในบริษัทย่อย 
 
บริษทั เมเจอร์ แพลตน่ัิม ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) จาํกัด  
 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดล้งทุนในหุน้สามญัในสดัส่วน
ร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริการจดัแสดง
ภาพยนตร์ในสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นจาํนวนเงิน 6.04 ลา้นบาท รายละเอียดของการรวมธุรกิจเปิดเผยใน
หมายเหตุ 35 
 
บริษทั ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โซล จาํกัด  
 
เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดล้งทุนในหุน้สามญั ในสัดส่วน
ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนในบริษทั ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โซล จาํกดั ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 โดยประกอบธุรกิจให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ในสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นจาํนวนเงิน  
4.30 ลา้นบาท  
 
บริษทั เมตาคอกนิช่ัน จํากัด (“MTC”) 

 
เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 MPIC (บริษทัยอ่ย) ไดจ้ดัตั้งบริษทั เมตาคอกนิชัน่ จาํกดั เพื่อประกอบธุรกิจในการเป็นตวัแทน
ซ้ือขายส่ือโฆษณาทุกชนิด โดยมีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  
โดยบริษทัยอ่ยจะถือหุน้ร้อยละ 60.00 คิดเป็นจาํนวนเงินลงทุน 1.20 ลา้นบาท 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

65 

 
12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(ค) บริษทัย่อยหลัก (ต่อ) 

 
บริษทั เค อารีน่า จาํกัด (“K Arena”) 

 
เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2558 บริษทัได้ซ้ือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนใน บริษทั เค อารีน่า จาํกดั  
ซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริการดา้นคาราโอเกะ เป็นจาํนวนเงิน 8.69 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นเปล่ียนแปลงจากเดิมใน
อตัราร้อยละ 49.99 เป็นร้อยละ 99.99 และไดเ้ปล่ียนจากการร่วมคา้เป็นบริษทัยอ่ย 
 
เม่ือว ันท่ี  20 ธันวาคม พ .ศ. 2559 บริษัทย่อยได้ดําเนินการเปล่ียนช่ือบริษัทเป็นบริษัท  เมเจอร์ รีวอร์ดส์  จํากัด และ 
เพิ่มวตัถุประสงค์ในการประกอบกิจการให้บริการงานด้านลูกคา้สัมพนัธ์ การชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่าย
เคร่ืองพิมพคู์ปองอตัโนมติั 
 
การชําระบัญชีของบริษทัย่อย 
 
บริษทั อุดร ไฟว์สตาร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (“UDF”) 
 
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 UDF ไดจ้ดทะเบียนชาํระบญัชี โดยมีการประกาศจ่ายเงินปันผล 9.69 บาทต่อหุ้น และ
ประกาศจ่ายคืนทุนจดทะเบียน บริษทัไดรั้บเงินปันผลเป็นจาํนวน 3.78 ลา้นบาท และไดรั้บเงินคืนทุนจดทะเบียนเป็นจาํนวน 
2.73 ลา้นบาท บริษทัเกิดขาดทุนจากการชาํระบญัชีของ UDF เป็นจาํนวน 4.20 ลา้นบาท 
 
บริษทั เชียงใหม่ ซีนีเพล็กซ์ จาํกัด (“CMC”) 
 
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 CMC ได้จดทะเบียนชาํระบัญชี โดยมีการประกาศจ่ายเงินปันผล 9.77 บาทต่อหุ้น และ
ประกาศจ่ายคืนทุนจดทะเบียน บริษทัได้รับเงินปันผลเป็นจาํนวน 1.95 ลา้นบาท และได้รับเงินคืนทุนจดทะเบียนเป็น
จาํนวน 1.40 ลา้นบาท 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 เงินลงทุนในบริษทัย่อยได้เกิดการดอ้ยค่าจาํนวน 120.85 ลา้นบาท เน่ืองจากมีมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าคงเหลือตามบญัชี 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(ค) บริษทัย่อยหลัก (ต่อ) 

 
    สัดส่วนความสัดส่วน 

    เป็นเจ้าของ 

 สถานทีป่ระกอบธุรกิจ/  ลักษณะ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 ประเทศทีจ่ดทะเบียนจดัตั้ง ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
      

บริษัทย่อย      
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วิส จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท ์จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน ซีนีม่า จาํกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่าท่ีดินและพื้นท่ีในอาคาร ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน เรียลต้ี จาํกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการดา้นโบวล่ิ์ง ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
     และคาราโอเกะและการบนัเทิง    
บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการโฆษณาและบริการ ถือหุ้นโดยตรง 99.93 99.93 
     ใหค้าํปรึกษาธุรกิจ    
บริษทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง 99.93 99.93 
บริษทั สยามซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั  ประเทศไทย ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง 99.98 99.98 
   (มหาชน) (“EGV”)     และการโฆษณารวมทั้ง    
     ใหบ้ริการเช่าพื้นท่ี    
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ ประเทศไทย ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณาและ ถือหุ้นโดยตรง 92.46 92.46 
   จาํกดั (มหาชน) (“MPIC”)     จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์    
บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง  ประเทศไทย ธุรกิจลงทุน ถือหุ้นโดยตรง 99.96 99.96 
   อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (“MHD”)      
บริษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์  ประเทศไทย ใหเ้ช่าและบริการระบบเคร่ืองฉาย ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
   แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั     และอปุกรณ์    
บริษทั เมเจอร์ส รีวอร์ดส์ จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการงานดา้นลูกคา้สมัพนัธ์ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
   (เดิมช่ือ: บริษทั เค อารีน่า จาํกดั)     การชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์    
     และเครือข่ายเคร่ืองพมิพคู์ปอง    
     อตัโนมติั    
      
บริษัทย่อยภายใต้ EGV      
บริษทั อีจีวี เอก็ซิบิชัน่ จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นทางออ้ม 99.96 99.96 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(ค) บริษทัย่อยหลัก (ต่อ) 

 
    สัดส่วนความสัดส่วน 

    เป็นเจ้าของ 

 สถานทีป่ระกอบธุรกิจ/  ลักษณะ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 ประเทศทีจ่ดทะเบียนจดัตั้ง ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
      

บริษัทย่อยภายใต้ MPIC      
บริษทั ทีวี ฟอรัม จาํกดั ประเทศไทย ส่ือและโฆษณาทางโทรทศัน์ ถือหุ้นทางออ้ม - 92.46 
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส จาํกดั ประเทศไทย จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ ถือหุ้นทางออ้ม 92.46 92.46 
     เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์    
     เพื่อจดัทาํวซีิดีและดีวดีี และ    
     เพื่อถ่ายทอดทางโทรทศัน์    
บริษทั เอม็วีดี จาํกดั (“MVD”) ประเทศไทย จาํหน่ายแผน่ วีซีดี ดีวีดี บลูเรย ์ ถือหุ้นทางออ้ม 92.46 92.46 
     และลิขสิทธ์ิภาพยนตร์    
บริษทั เอม็ เทอร์ต้ีไนน์ จาํกดั ประเทศไทย ผลิตภาพยนตร์  ถือหุ้นทางออ้ม 92.46 92.46 
บริษทั ทาเลนต ์วนั จาํกดั  ประเทศไทย ผลิตภาพยนตร์  ถือหุ้นทางออ้ม 83.22 83.22 
บริษทั เมตาคอกนิชัน่ จาํกดั ประเทศไทย ตวัแทนซ้ือขายส่ือโฆษณา ถือหุ้นทางออ้ม 55.48 - 
      
บริษัทย่อยภายใต้ MVD      
บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล ์จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายเทป ซีดี วีดีโอเทป  ถือหุ้นทางออ้ม 91.91 91.91 
     วีซีดี ดีวดีี    
      
บริษัทย่อยภายใต้ MHD      
บริษทั เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ ประเทศกมัพชูา ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นทางออ้ม 69.97 69.97 
   (แคมโบเดีย) จาํกดั (“Major Platinum”)     และใหบ้ริการดา้นโบวล่ิ์ง    
บริษทั เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ สาธารณะรัฐประชาธิปไตย ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นทางออ้ม 59.98 - 
   (ลาว) จาํกดั (“Major Platinum Lao”) ประชาชนลาว     
บริษทั ซีนีเพลก็ซ์ (ลาว) โซล จาํกดั (“CNP”) สาธารณะรัฐประชาธิปไตย ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุ้นทางออ้ม 99.99 - 
 ประชาชนลาว     
      
      

 
 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(ค) บริษทัย่อยหลัก (ต่อ) 

 
กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับปีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมีจาํนวน 18.78 ลา้นบาท โดยจาํนวน 2.33 ลา้นบาท เป็นของ MPIC  
 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษทัย่อยทีม่ีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคญั 
 
รายละเอียดด้านล่างแสดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสําคญั 
ต่อกลุ่มกิจการ ซ่ึงไดแ้ก่ MPIC 
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 

 
 หน่วย : บาท 

 MPIC 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

ส่วนท่ีหมุนเวยีน   
สินทรัพย ์ 690,814,954 663,487,893 
หน้ีสิน 261,541,462 179,531,013 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนสุทธิ 429,273,492 483,956,880 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน   
สินทรัพย ์ 268,521,436 296,818,246 

หน้ีสิน 5,052,113 4,142,774 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนสุทธิ 263,469,323 292,675,472 

สินทรัพย์สุทธิ 692,742,815 776,632,352 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

(ค) บริษทัย่อยหลัก (ต่อ) 
 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 หน่วย : บาท 

 MPIC 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

รายได ้ 491,721,587 541,427,647 
ขาดทุนก่อนภาษี (80,065,527) (96,468,259) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (5,246,022) (6,589,801) 
   

ขาดทุนหลงัภาษีจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (85,311,549) (103,058,060) 
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน (44,747) 469,011 

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม (85,356,296) (102,589,049) 
   

ขาดทุนเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,327,121) (7,508,995) 
 

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 

 หน่วย : บาท 

 MPIC 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน   
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 132,871,834 262,057,804 
รับดอกเบ้ีย 518,961 5,474,168 
จ่ายดอกเบ้ีย (2,623,537) (566,503) 
รับคืนภาษีเงินได ้ 29,133,639 16,442,407 

จ่ายภาษีเงินได ้ (16,056,453) (15,340,247) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 143,844,444 268,067,629 
   

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (197,571,419) (221,083,262) 
   

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 97,234,433 (40,234,832) 
   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 43,507,458 6,749,535 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 89,719,895 82,970,360 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 133,227,353 89,719,895 
 

ขอ้มูลขา้งตน้แสดงดว้ยจาํนวนก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
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13 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

  
                                                                                                                              งบการเงินรวม                                                                                                           หน่วย : บาท 

     เครื่องมือ อุปกรณ์     
  อาคารและ โรงภาพยนตร์ ระบบ และเครื่องตกแต่ง อุปกรณ์  สินทรัพย์  
 ที่ดิน ส่วนปรับปรุง และส่วนปรับปรุง สาธารณูปโภค ที่ใช้ดาํเนินงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558          
ราคาทุน 208,316,998 1,847,134,305 3,595,902,957 1,340,630,689 5,644,015,956 400,325,707 21,202,540 160,665,803 13,218,194,955 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (783,543,554) (1,754,002,818) (646,759,129) (2,940,436,625) (269,675,242) (15,017,401) - (6,409,434,769) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - - - (77,599,048) (669,714) - - (78,268,762) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 208,316,998 1,063,590,751 1,841,900,139 693,871,560 2,625,980,283 129,980,751 6,185,139 160,665,803 6,730,491,424 

          
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 208,316,998 1,063,590,751 1,841,900,139 693,871,560 2,625,980,283 129,980,751 6,185,139 160,665,803 6,730,491,424 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยน - - 4,468,967 - 1,110,046 164,771 - - 5,743,784 
การไดม้าซึ่งบริษทัยอ่ย - - - - 7,500,230 17,988 - - 7,518,218 
ซื้อสินทรัพย ์ - 605,835 235,719,740 124,524,149 441,218,680 38,447,962 3,390,000 653,554,338 1,497,460,704 
โอนสินทรัพย ์ - (1,492) 232,931,600 53,566,097 400,938,023 57,310,171 - (744,744,399) - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (2) (556,778) (4) (4,874,466) (155,289) (174,425) - (5,760,964) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (100,228) (453,863) (2,759,016) (9,874,075) - - - (13,187,182) 
ค่าเสื่อมราคา - (93,082,601) (192,531,446) (75,034,130) (410,293,479) (84,630,916) (2,767,253) - (858,339,825) 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(กลบัรายการ) - สุทธิ - - - (2,873,459) (3,226,503) 87,578 - - (6,012,384) 

ราคาตามบญัชีสิ้นปี - สุทธิ 208,316,998 971,012,263 2,121,478,359 791,295,197 3,048,478,739 141,223,016 6,633,461 69,475,742 7,357,913,775 
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13 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

                                                                                                               งบการเงินรวม                                                                                                                          หน่วย : บาท 
     เครื่องมือ อุปกรณ์     
  อาคารและ โรงภาพยนตร์ ระบบ และเครื่องตกแต่ง อุปกรณ์  สินทรัพย์  
 ที่ดิน ส่วนปรับปรุง และส่วนปรับปรุง สาธารณูปโภค ที่ใช้ดาํเนินงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558          
ราคาทุน 208,316,998 1,847,430,085 4,054,889,377 1,506,025,331 6,369,745,115 482,962,085 22,465,758 69,475,742 14,561,310,491 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (876,417,822) (1,933,411,018) (711,856,675) (3,240,152,717) (341,445,040) (15,832,297) - (7,119,115,569) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - - (2,873,459) (81,113,659) (294,029) - - (84,281,147) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 208,316,998 971,012,263 2,121,478,359 791,295,197 3,048,478,739 141,223,016 6,633,461 69,475,742 7,357,913,775 
          

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 208,316,998 971,012,263 2,121,478,359 791,295,197 3,048,478,739 141,223,016 6,633,461 69,475,742 7,357,913,775 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยน - - (1,098,952) (194,001) (205,589) (116,717) (153) - (1,615,412) 
การไดม้าซึ่งบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 35) - - 60,296,598 19,418,486 409,807 669,747 - - 80,794,638 
ซื้อสินทรัพย ์ - 3,607,486 173,710,452 107,117,163 351,063,024 71,224,886 5,122,941 512,684,476 1,224,530,428 
โอนสินทรัพย ์ - 2,967,650 165,577,877 34,920,673 223,335,615 35,945,715 - (462,747,530) - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (43,676) (1,225,144) (61,150) (10,711,998) (361,903) - - (12,403,871) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (1,261,366) (13,652,375) (3,497,444) (25,886,737) (64,786) - - (44,362,708) 
ค่าเสื่อมราคา - (93,844,586) (232,530,620) (91,000,864) (472,224,275) (90,192,980) (3,036,684) - (982,830,009) 
จดัประเภทสินทรัพยใ์หม่ - - - - 109,999 (109,999) - - - 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (3,584,237) (27,228,844) (8,326) - - (30,821,407) 
ราคาตามบญัชีสิ้นปี - สุทธิ 208,316,998 882,437,771 2,272,556,195 854,413,823 3,087,139,741 158,208,653 8,719,565 119,412,688 7,591,205,434 
          

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559          
ราคาทุน 208,316,998 1,850,508,383 4,424,587,129 1,655,412,716 6,808,350,463 578,053,408 27,588,700 119,412,688 15,672,230,485 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (968,070,612) (2,152,030,934) (798,307,783) (3,621,752,928) (419,542,776) (18,869,135) - (7,978,574,168) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - - (2,691,110) (99,457,794) (301,979) - - (102,450,883) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 208,316,998 882,437,771 2,272,556,195 854,413,823 3,087,139,741 158,208,653 8,719,565 119,412,688 7,591,205,434 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ                                                                                        หน่วย : บาท 

  อาคาร  เครื่องมือ อุปกรณ์     
  โรงภาพยนตร์ ระบบ และเครื่องตกแต่ง อุปกรณ์  สินทรัพย์  
 ทีด่นิ และส่วนปรับปรุง สาธารณูปโภค ทีใ่ช้ดาํเนินงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558         
ราคาทุน 173,406,998 2,516,958,000 568,118,379 2,418,048,739 254,285,762 13,054,629 123,677,179 6,067,549,686 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,073,281,171) (176,242,941) (1,071,595,837) (155,485,837) (8,214,692) - (2,484,820,478) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - - (70,207,427) - - - (70,207,427) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 173,406,998 1,443,676,829 391,875,438 1,276,245,475 98,799,925 4,839,937 123,677,179 3,512,521,781 
         
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 173,406,998 1,443,676,829 391,875,438 1,276,245,475 98,799,925 4,839,937 123,677,179 3,512,521,781 
ซื้อสินทรัพย ์ - 172,155,536 91,788,404 311,671,897 22,881,708 - 539,298,566 1,137,796,111 
โอนสินทรัพย ์ - 198,016,889 46,344,847 329,142,853 45,902,817 - (619,407,406) - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (548,593) (2) (941,982) (106,801) (1) - (1,597,379) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (453,863) - (14) - - - (453,877) 
ค่าเสื่อมราคา - (151,866,924) (41,536,399) (195,795,664) (63,573,297) (1,566,359) - (454,338,643) 
ราคาตามบญัชีสิ้นปี - สุทธิ 173,406,998 1,660,979,874 488,472,288 1,720,322,565 103,904,352 3,273,577 43,568,339 4,193,927,993 
         
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558         
ราคาทุน 173,406,998 2,872,300,116 705,919,931 3,022,224,655 314,568,353 12,642,629 43,568,339 7,144,631,021 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,211,320,242) (217,447,643) (1,231,694,663) (210,664,001) (9,369,052) - (2,880,495,601) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - - (70,207,427) - - - (70,207,427) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 173,406,998 1,660,979,874 488,472,288 1,720,322,565 103,904,352 3,273,577 43,568,339 4,193,927,993 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
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13 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

  
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ                                                                               หน่วย : บาท 

  อาคาร  เครื่องมือ อุปกรณ์     
  โรงภาพยนตร์ ระบบ และเครื่องตกแต่ง อุปกรณ์  สินทรัพย์  
 ทีด่นิ และส่วนปรับปรุง สาธารณูปโภค ทีใ่ช้ดาํเนินงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 173,406,998 1,660,979,874 488,472,288 1,720,322,565 103,904,352 3,273,577 43,568,339 4,193,927,993 
ซื้อสินทรัพย ์ - 100,142,339 84,027,409 247,164,500 31,355,829 5,018,650 403,533,821 871,242,548 
โอนสินทรัพย ์ - 140,861,802 29,393,136 178,493,097 32,997,856 - (381,745,891) - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (983,441) (6,548) (2,805,358) (358,292) - - (4,153,639) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (14,310,693) (2,975,219) (22,796,102) (65,034) - - (40,147,048) 
ค่าเสื่อมราคา - (175,792,319) (52,225,808) (251,798,492) (67,690,524) (1,823,878) - (549,331,021) 

ราคาตามบญัชีสิ้นปี - สุทธิ 173,406,998 1,710,897,562 546,685,258 1,868,580,210 100,144,187 6,468,349 65,356,269 4,471,538,833 

         
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         
ราคาทุน 173,406,998 3,082,563,240 815,656,938 3,378,908,142 373,363,123 17,661,279 65,356,269 7,906,915,989 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (1,371,665,678) (268,971,680) (1,444,357,651) (273,218,936) (11,192,930) - (3,369,406,875) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - - (65,970,281) - - - (65,970,281) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 173,406,998 1,710,897,562 546,685,258 1,868,580,210 100,144,187 6,468,349 65,356,269 4,471,538,833 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
การจดัประเภทค่าเส่ือมราคา 
 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 727.01 632.99 374.53 309.20 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 255.82 225.35 174.80 145.14 

ค่าเส่ือมราคารวม 982.83 858.34 549.33 454.34 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดข้ายอุปกรณ์สาธารณูปโภคและให้เช่าระยะยาวในท่ีดินและอาคารแห่งหน่ึงให้กบั
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล  ์สินทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจาํนวน 0.04 ลา้นบาท  
โดยมีอายขุองสัญญาเช่า 20 ปี 6 เดือน และสามารถต่ออายไุดอี้ก 30 ปี บริษทัยอ่ยไดรั้บเงินจากการขายสินทรัพยด์งักล่าวจาํนวน 
16.40 ลา้นบาท โดยรวมถึงค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้และเงินมดัจาํจาํนวน 3.50 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์
รวม 8.62 ลา้นบาท (หลงัจากตดักาํไรระหว่างกนัรอการรับรู้ จาํนวน 4.24 ลา้นบาท (หมายเหตุ 12ก) ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไดน้าํท่ีดินและอาคารท่ีมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 37.03 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 37.84 ลา้นบาท) 
ไปใช้เป็นหลกัประกนัตามสัญญาให้เช่าท่ีดินและอาคาร ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่สามารถนาํท่ีดินและอาคารดงักล่าวไปขาย ให้เช่า หรือทาํ 
นิติกรรมอ่ืนได ้และกลุ่มกิจการไดน้าํสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 62.29 ลา้นบาท นาํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้มืจากธนาคาร 
(หมายเหตุ 20) 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ระบบสาธารณูปโภค เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองตกแต่งท่ีใชด้าํเนินงาน และอุปกรณ์สํานกังาน ไดเ้กิด
การดอ้ยค่าจาํนวน 30.82 ลา้นบาท เน่ืองจากมีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าคงเหลือตามบญัชี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
ไดค้าํนวณโดยอา้งอิงจากหน่วยท่ีก่อให้เกิดเงินสดได้แก่ สถานประกอบการแต่ละสาขา โดยกาํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
จากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยด์งักล่าว 
 
สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มกิจการและบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยพื้นท่ีอาคาร รถยนต์
และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 605,589,382 605,589,382 19,231,683 19,231,683 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (403,173,227) (324,186,780) (5,502,526) (4,860,127) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 202,416,155 281,402,602 13,729,157 14,371,556 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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14 ค่าความนิยม  
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   
ราคาทุน 337,065,399 342,112,936 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (98,736,589) (58,752,212) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 238,328,810 283,360,724 

   
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 238,328,810 283,360,724 
การดอ้ยค่า (หมายเหตุ 29) (32,948,094) (45,031,914) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 205,380,716 238,328,810 

   
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม   
ราคาทุน 337,065,399 337,065,399 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (131,684,683) (98,736,589) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 205,380,716 238,328,810 

 
กลุ่มกิจการปรับลดมูลค่าตามบญัชีของส่วนงานลงใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยรับรู้การดอ้ยค่าของค่าความนิยม ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าไดร้วมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน 
 
 
 
 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
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14 ค่าความนิยม (ต่อ) 

 
ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGUs) ที่ถูกกาํหนดตามส่วนงาน สามารถแสดงไดด้งันี้ 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ 
ส่วนงานธุรกิจ

โบว์ลิ่ง ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ  

 โรงภาพยนตร์ โฆษณา และคาราโอเกะ ให้เช่าและบริการ สื่อภาพยนตร์ รวม 
       

การปันส่วนค่าความนิยม       
       

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาทุน 20,159,523 - 1,327,239 52,746,610 262,832,027 337,065,399 

หกั  ค่าเผื่อจากการดอ้ยค่า - - (1,327,239) - (97,409,350) (98,736,589) 

ค่าความนิยม - สุทธิ 20,159,523 - - 52,746,610 165,422,677 238,328,810 

 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       
ราคาทุน 20,159,523 - 1,327,239 52,746,610 262,832,027 337,065,399 

หกั  ค่าเผื่อจากการดอ้ยค่า (2,991,576) - (1,327,239) (29,956,518) (97,409,350) (131,684,683) 

ค่าความนิยม - สุทธิ 17,167,947 - - 22,790,092 165,422,677 205,380,716 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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14 ค่าความนิยม (ต่อ) 

 
ในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย ์สินทรัพยจ์ะถูกจดัประเภทไปยงัระดับท่ีเล็กสุดเพื่อใช้ในการคาํนวณกระแสเงินสด  
(หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) สาํหรับค่าความนิยมของส่วนงานส่ือภาพยนตร์ท่ีมูลค่ามีสาระสาํคญัต่องบการเงิน กลุ่มกิจการ
ไดว้่าจา้งบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงินแห่งหน่ึงเพื่อทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนโดยพิจารณาจากการคาํนวณมูลค่า 
จากการใช้ ท่ีปรึกษาทางการเงินได้ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีอ้างอิงจากการประมาณการทางการเงิน โดยคิดลด
ครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี อา้งอิงจากแผนการเงินและการดาํเนินงานของหน่วยสินทรัพย ์ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหาร 
 
ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเป็นดงัต่อไปน้ี 
 
 ธุรกิจ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจ 

 โรงภาพยนตร์ และบริการ ส่ือภาพยนตร์ 
    

กาํไรขั้นตน้1 (ร้อยละ) 28.93 22.19 42.64 
อตัราการเติบโต2 (ร้อยละ) 1.28 5.00 1.28 
อตัราคิดลด3 (ร้อยละ) 8.20 9.50 6.00 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพย ์    
   ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด (CGU) (ลา้นบาท) 4,166 1,576 722 

 
1 กาํไรขั้นตน้จากงบประมาณ 
2 อตัราการเติบโตถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัเพื่อใชใ้นการประมาณกระแสเงินสดสาํหรับรอบระยะเวลาหลงัจากประมาณการกระแสเงินสด
ตามระยะเวลาในงบประมาณ 

3 อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 
 
ขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีไดถู้กใชเ้พื่อการวเิคราะห์หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ 
 
ฝ่ายบริหารพิจารณากาํไรขั้นตน้จากประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมา ประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโต
ของตลาด อตัราการเติบโตถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีใชส้อดคลอ้งกบัประมาณการท่ีรวมอยูใ่นรายงานของอุตสาหกรรม ซ่ึงอตัราคิดลด
ตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียง ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ  
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ซ่ึงปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการขาดทุนดงักล่าวเกิดจากการ
ลดลงของรายไดท่ี้เคยคาดการณ์ไวอ้ยา่งมีสาระสาํคญั เน่ืองจากปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ตลอดจนภาวะการณ์โดยรวม 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 

 หน่วย : บาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงนิรวม เฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธิ์ โปรแกรม  โปรแกรม 

 ภาพยนตร์ คอมพวิเตอร์ รวม คอมพวิเตอร์ 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558     
ราคาทุน 3,931,343,845 122,882,434 4,054,226,279 104,317,804 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,680,927,154) (65,809,916) (3,746,737,070) (58,073,304) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (97,072,837) (1,316,009) (98,388,846) - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 153,343,854 55,756,509 209,100,363 46,244,500 

     
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 153,343,854 55,756,509 209,100,363 46,244,500 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน - 316,602 316,602 - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 213,891,242 24,362,557 238,253,799 21,789,173 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - สุทธิ (3,665,200) - (3,665,200) - 
ค่าตดัจาํหน่าย (308,411,781) (20,410,473) (328,822,254) (18,262,565) 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 16,767,305 - 16,767,305 - 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 71,925,420 60,025,195 131,950,615 49,771,108 

     
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
ราคาทุน 4,141,569,887 147,599,765 4,289,169,652 126,106,977 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,989,338,936) (86,258,561) (4,075,597,497) (76,335,869) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (80,305,531) (1,316,009) (81,621,540) - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 71,925,420 60,025,195 131,950,615 49,771,108 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (ต่อ) 
 

 หน่วย : บาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงนิรวม เฉพาะกิจการ 

 ลิขสิทธิ์ โปรแกรม  โปรแกรม 

 ภาพยนตร์ คอมพวิเตอร์ รวม คอมพวิเตอร์ 
     

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 71,925,420 60,025,195 131,950,615 49,771,108 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน - 25,492 25,492 - 
การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 35) - 612,211 612,211 - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 170,964,246 25,837,708 196,801,954 22,589,340 
จาํหน่ายสินทรัพย-์สุทธิ - (6,652) (6,652) (2,857,220) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย-์สุทธิ (695,433) (644,782) (1,340,215) (1,385) 
ค่าตดัจาํหน่าย (158,588,334) (30,677,823) (189,266,157) (24,570,331) 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (17,986,500) - (17,986,500) - 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 65,619,399 55,171,349 120,790,748 44,931,512 

     
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน 1,493,693,189 168,193,581 1,661,886,770 140,360,692 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,380,121,236) (111,875,988) (1,491,997,224) (95,429,180) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (47,952,554) (1,146,244) (49,098,798) - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 65,619,399 55,171,349 120,790,748 44,931,512 

 
การจดัประเภทค่าตดัจาํหน่าย 
 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ตน้ทุนขาย 158.66 308.41 - - 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30.68 20.41 24.57 18.26 

ค่าตดัจาํหน่ายรวม 189.34 328.82 24.57 18.26 
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16 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 26,320,233 24,738,074 3,287,767 2,827,384 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

   ท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 106,594,234 97,549,249 61,882,887 31,411,070 

 132,914,467 122,287,323 65,170,654 34,238,454 

     
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   ท่ีจะจ่ายชาํระภายใน 12 เดือน (31,238,268) (34,610,322) (697,590) (2,092,307) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

   ท่ีจะจ่ายชาํระเกินกวา่ 12 เดือน (370,111,049) (409,756,171) (94,162,526) (119,074,008) 

 
(401,349,317) (444,366,493) (94,860,116) (121,166,315) 

     

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ (268,434,850) (322,079,170) (29,689,462) (86,927,861) 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม (322,079,170) (308,704,568) (86,927,861) (82,187,224) 
เพิ่ม(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน  29,052,995 (10,623,374) 32,647,074 (1,584,069) 
ภาษีเพิ่ม(ลด)บนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ 24,591,325 (2,751,228) 24,591,325 (3,156,568) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (268,434,850) (322,079,170) (29,689,462) (86,927,861) 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
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16 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

   ภาษเีพิม่  
 ณ วนัท่ี  บันทึกโดยตรง ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม เพิม่ (ลด) ใน ในส่วนของ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 กําไรหรือขาดทุน เจ้าของ พ.ศ. 2558 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
การดอ้ยค่าเงินลงทุน 600,000 3,700,000 - 4,300,000 
ค่าตดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 18,995,739 (9,467,207) - 9,528,532 
ค่าเส่ือมราคา 516,825 1,180,988 - 1,697,813 
การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 15,514,953 (8,435,307) - 7,079,646 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 28,737,065 (4,840,399) - 23,896,666 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 373,204 (24,567) - 348,637 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 64,402,138 (13,876,764) - 50,525,374 
ผลประโยชน์พนกังาน 4,839,651 542,081 1,486,205 6,867,937 
ประมาณการหน้ีสินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 3,953,727 (1,508,349) - 2,445,378 

เงินช่วยค่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 12,990,091 2,607,249 - 15,597,340 

รวม 150,923,393 (30,122,275) 1,486,205 122,287,323 

     
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (101,212,615) - (4,237,433) (105,450,048) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ (32,783,179) (12,159,194) - (44,942,373) 
ค่าตดัจาํหน่าย (1,315,149) (81,501) - (1,396,650) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (2,545,545) 20,042 - (2,525,503) 
ค่าเส่ือมราคา (113,121,150) 19,073,726 - (94,047,424) 

ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ (208,650,323) 12,645,828 - (196,004,495) 

รวม (459,627,961) 19,498,901 (4,237,433) (444,366,493) 
     

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ (308,704,568) (10,623,374) (2,751,228) (322,079,170) 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
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16 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

   ภาษเีพิม่  
 ณ วนัท่ี  บันทึกโดยตรง ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม เพิม่ (ลด) ใน ในส่วนของ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559 กําไรหรือขาดทุน เจ้าของ พ.ศ. 2559 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
การดอ้ยค่าเงินลงทุน 4,300,000 24,170,920 - 28,470,920 
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั - 1,800,000 - 1,800,000 
ค่าตดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 9,528,532 (5,356,397) - 4,172,135 
ค่าเส่ือมราคา 1,697,813 4,324,254 - 6,022,067 
การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 7,079,646 (1,076,900) - 6,002,746 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 23,896,666 (4,809,747) - 19,086,919 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 348,637 (23,373) - 325,264 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 50,525,374 (14,687,391) - 35,837,983 
ผลประโยชน์พนกังาน 6,867,937 906,499 - 7,774,436 
ประมาณการหน้ีสินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2,445,378 (342,104) - 2,103,274 
เงินช่วยค่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 15,597,340 5,721,383 - 21,318,723 

รวม 122,287,323 10,627,144 - 132,914,467 

     
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (105,450,048) - 24,591,325 (80,858,723) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ (44,942,373) (7,566,225) - (52,508,598) 
ค่าตดัจาํหน่าย (1,396,650) 368,387 - (1,028,263) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (2,525,503) 168,420 - (2,357,083) 
ค่าเส่ือมราคา (94,047,424) 15,445,688 - (78,601,736) 
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ (196,004,495) 10,009,581 - (185,994,914) 

รวม (444,366,493) 18,425,851 24,591,325 (401,349,317) 
     

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ (322,079,170) 29,052,995 24,591,325 (268,434,850) 
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16 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ภาษเีพิม่  
 ณ วนัท่ี  บันทึกโดยตรง ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม เพิม่ (ลด) ใน ในส่วนของ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 กําไรหรือขาดทุน เจ้าของ พ.ศ. 2558 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
การดอ้ยค่าเงินลงทุน 600,000 (300,000) - 300,000 
ค่าเส่ือมราคา 513,060 (127,860) - 385,200 
การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 14,041,485 (7,743,567) - 6,297,918 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 4,164,420 22,554 - 4,186,974 
ผลประโยชน์พนกังาน 3,611,527 333,252 1,080,865 5,025,644 
ประมาณการหน้ีสินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 3,953,727 (1,508,349) - 2,445,378 

เงินช่วยค่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 12,990,091 2,607,249 - 15,597,340 

รวม 39,874,310 (6,716,721) 1,080,865 34,238,454 

     
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (101,212,615) - (4,237,433) (105,450,048) 
ค่าตดัจาํหน่าย (980,295) (48,862) - (1,029,157) 

ค่าเส่ือมราคา (19,868,624) 5,181,514 - (14,687,110) 

รวม (122,061,534) 5,132,652 (4,237,433) (121,166,315) 
     

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ (82,187,224) (1,584,069) (3,156,568) (86,927,861) 
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16 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ภาษเีพิม่  
 ณ วนัท่ี  บันทึกโดยตรง ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม เพิม่ (ลด) ใน ในส่วนของ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559 กําไรหรือขาดทุน เจ้าของ พ.ศ. 2559 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
การดอ้ยค่าเงินลงทุน 300,000 24,170,920 - 24,470,920 
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั - 1,800,000 - 1,800,000 
ค่าเส่ือมราคา 385,200 (128,209) - 256,991 
การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 6,297,918 (902,104) - 5,395,814 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 4,186,974 28,772 - 4,215,746 
ผลประโยชน์พนกังาน 5,025,644 583,542 - 5,609,186 
ประมาณการหน้ีสินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2,445,378 (342,104) - 2,103,274 
เงินช่วยค่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 15,597,340 5,721,383 - 21,318,723 

รวม 34,238,454 30,932,200 - 65,170,654 

     
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (105,450,048) - 24,591,325 (80,858,723) 
ค่าตดัจาํหน่าย (1,029,157) 459,697 - (569,460) 
ค่าเส่ือมราคา (14,687,110) 1,255,177 - (13,431,933) 

รวม (121,166,315) 1,714,874 24,591,325 (94,860,116) 
     

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ (86,927,861) 32,647,074 24,591,325 (29,689,462) 

 
งบแสดงฐานะการเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงยอดคงเหลือดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,066,047 14,255,518 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (277,500,897) (336,334,688) (29,689,462) (86,927,861) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (268,434,850) (322,079,170) (29,689,462) (86,927,861) 
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17 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ส่วนท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 44,665,434 40,777,104 19,978,111 16,095,758 

ส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงปี 609,467,930 539,850,485 355,558,616 261,332,688 

รวมค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 654,133,364 580,627,589 375,536,727 277,428,446 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไดน้าํสิทธิการเช่าท่ีมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 18.00 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 19.20 ลา้นบาท) 
ไปใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 20) 
 

18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

เงินมดัจาํ 260,689,724 267,701,421 171,861,313 168,352,621 
อ่ืน ๆ 7,389,890 72,751,292 7,389,890 72,751,293 

 268,079,614 340,452,713 179,251,203 241,103,914 

 
19 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

เจา้หน้ีการคา้ 582,074,839 685,703,368 430,509,100 479,136,759 
เจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 36) 23,211,641 22,313,972 26,645,397 27,547,944 
เจา้หน้ีอ่ืน 395,678,542 397,628,728 259,718,277 282,315,342 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 410,431,776 359,058,870 208,796,810 188,355,609 
รายไดค่้าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 349,842,664 443,192,728 272,144,786 304,420,989 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,761,239,462 1,907,897,666 1,197,814,370 1,281,776,643 

 
รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้าได้รวมเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้เป็นจาํนวนเงิน 55.20 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : จาํนวนเงิน  
74.62 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นเงินรับจากการจาํหน่ายบตัรเงินสดโดยบริษทัตอ้งฝากไวใ้นธนาคารเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่ามูลค่าคงเหลือ
ของบตัรเงินสดท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดใ้ช้ทั้ งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีบงัคบัใช้กบัผูป้ระกอบธุรกิจ 
บตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์  
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20 เงนิกู้ยืม 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

รายการหมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 1,929,940 9,504,621 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,136,055,974 2,455,477,440 3,031,055,974 2,455,477,440 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื     
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,137,985,914 2,464,982,061 3,031,055,974 2,455,477,440 
     

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของเงินกูย้มืระยะยาว     
   -  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 85,408,236 81,021,009 1,632,360 1,542,387 
   -  เงินกูย้มืจากธนาคาร 252,000,000 20,000,000 252,000,000 20,000,000 
   -  หุน้กู ้ 1,000,000,000 800,000,000 1,000,000,000 800,000,000 

รวมเงินกูย้มืส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,337,408,236 901,021,009 1,253,632,360 821,542,387 

     
รายการไม่หมุนเวยีนของเงนิกู้ยืมระยะยาว     
   -  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 204,914,342 287,177,012 21,132,671 19,403,094 
   -  เงินกูย้มืจากธนาคาร 559,000,000 - 559,000,000 - 
   -  หุน้กู ้ - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 

รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวยีน 763,914,342 1,287,177,012 580,132,671 1,019,403,094 
     

รวมเงินกูย้มื 5,239,308,492 4,653,180,082 4,864,821,005 4,296,422,921 

 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืของกลุ่มกิจการและบริษทั (ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) มีดงัต่อไปน้ี 
 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

เงินกูย้มื     
- อตัราคงท่ี 4,947,055,974 4,275,477,440 4,842,055,974 4,275,477,440 
- อตัราลอยตวั 1,929,940 9,504,621 - - 

 4,948,985,914 4,284,982,061 4,842,055,974 4,275,477,440 
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20 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
เงินกูย้ืมของกลุ่มกิจการและบริษทัท่ีมีความเส่ียงในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและการกาํหนดราคาใหม่ตามสัญญา  
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 

  6 เดือน    

  หรือน้อยกว่า 6 - 12 เดือน 1 - 5 ปี รวม 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558:      

เงินกูย้มืรวม  3,275,477,440 - 1,000,000,000 4,275,477,440 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559:      

เงินกูย้มืรวม  3,262,055,974 1,126,000,000 559,000,000 4,947,055,974 

 
  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  6 เดือน    

  หรือน้อยกว่า 6 - 12 เดือน 1 - 5 ปี รวม 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558:      

เงินกูย้มืรวม  3,275,477,440 - 1,000,000,000 4,275,477,440 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559:      

เงินกูย้มืรวม  3,157,055,974 1,126,000,000 559,000,000 4,842,055,974 

 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

- เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7.37 - 7.68 7.37 - 8.25 7.68 - 7.68 7.37 - 8.25 
- เงินกูย้มืจากธนาคาร 1.90 - 3.04 2.05 - 4.60 1.90 - 3.04 2.05 - 4.60 
- หุน้กู ้ 4.60 - 4.60 3.54 - 4.60 4.60 - 4.60 3.54 - 4.60 
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20 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 559,000,000 - 739,384,970 - 

หุน้กู ้ - 1,000,000,000 1,013,700,000 1,040,484,370 

 559,000,000 1,000,000,000 1,753,084,970 1,040,484,370 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 559,000,000 - 739,384,970 - 

หุน้กู ้ - 1,000,000,000 1,013,700,000 1,040,484,370 

 559,000,000 1,000,000,000 1,753,084,970 1,040,484,370 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืส่วนท่ีหมุนเวยีนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มีสาระสาํคญั 

 

มูลค่ายติุธรรมของหุ้นกูค้าํนวณจากราคาตลาดของหุ้นกูใ้น Thai Bond Market Association ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และ 
อยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัขั้นของมูลค่ายติุธรรม 
 

สัญญาเช่าการเงิน 
 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 92,442,716 92,351,308 1,632,360 1,542,387 
ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 192,696,285 283,245,401 7,055,135 6,821,207 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 42,151,869 44,339,024 40,243,701 42,109,989 

 327,290,870 419,935,733 48,931,196 50,473,583 
หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของ     

   สญัญาเช่าการเงิน (36,968,292) (51,737,712) (26,166,165) (29,528,102) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 290,322,578 368,198,021 22,765,031 20,945,481 
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20 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 85,408,236 81,021,009 1,632,360 1,542,387 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 204,914,342 287,177,012 21,132,671 19,403,094 

 290,322,578 368,198,021 22,765,031 20,945,481 

 
เงินกูย้มืจากธนาคาร 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 20,000,000 60,000,000 20,000,000 60,000,000 
กูย้มืเพิ่ม 1,000,000,000 - 1,000,000,000 - 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (209,000,000) (40,000,000) (209,000,000) (40,000,000) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 811,000,000 20,000,000 811,000,000 20,000,000 

 
ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร มีดงัต่อไปน้ี 
 
ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 252,000,000 20,000,000 252,000,000 20,000,000 
ครบกาํหนดระหวา่ง 1 ปี ถึง 2 ปี 504,000,000 - 504,000,000 - 
ครบกาํหนดระหวา่ง 2 ปี ถึง 5 ปี 55,000,000 - 55,000,000 - 

 811,000,000 20,000,000 811,000,000 20,000,000 

 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเป็นตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งินที่อยูใ่นสกุลเงินบาท มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ  
1.90 ถึงร้อยละ 3.04 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 2.05 ถึงร้อยละ 4.60 ต่อปี) 
 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.04 ถึง 4.60 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 4.60 ต่อปี) เงินกูย้มืดงักล่าวมีสิทธิ
การเช่าเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั (หมายเหตุ 17) 
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20 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
หุน้กู ้
 

 หน่วย : บาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงนิรวม เฉพาะกิจการ 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,800,000,000 1,800,000,000 

ชาํระคืนหุน้กู ้ (800,000,000) (800,000,000) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 1,000,000,000 1,000,000,000 

 
บริษทัไดอ้อกหุน้กูใ้นสกลุเงินบาทประเภทจ่ายคืนเงินตน้เม่ือครบกาํหนด (Straight Bond) ไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิท่ีมูลค่า
ตราไว ้1,000 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

   หุ้นกู้ อัตราดอกเบีย้คงที ่
อายุหุ้นกู้ วนัท่ีออก วนัครบกําหนด ล้านบาท ร้อยละต่อปี 

     

5 ปี วนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 วนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 1,000 4.60 
 
ดอกเบ้ียมีกาํหนดการจ่ายทุก 3 เดือน บริษทัไดด้าํรงไวซ่ึ้งอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือ 
ช้ีชวน 
 
บริษทันาํเงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายหุน้กูไ้ปชาํระหน้ีเงินกูย้มืสถาบนัการเงินและใชใ้นการดาํเนินงานและขยายธุรกิจของบริษทั 
 
วงเงินกูย้มื 
 
ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม พ .ศ. 2559 กลุ่มกิจการและบริษัทมีวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบันการเงินซ่ึงยงัมิได้ใช้เป็นจาํนวน  
6,562.53 ลา้นบาท และจาํนวน 6,098.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2558 : จาํนวน 4,719.17 ลา้นบาท และจาํนวน 4,136.83 ลา้นบาท 
ตามลาํดับ) วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่ส้ินสุดอายุภายใน 3 ปี และจะมีการทบทวนตามวาระ วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่มีไวใ้ช้สําหรับ 
การสร้างโรงภาพยนตร์และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน  
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21 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 38,034,570 28,502,229 8,602,609 7,554,476 

ประมาณการหน้ีสินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 10,516,369 12,226,893 10,516,369 12,226,893 
ประมาณการหน้ีสินจากสินคา้รับคืน 1,945,057 17,381,425 - - 
อ่ืน  ๆ 35,228,877 34,538,735 18,419,139 16,881,376 

 85,724,873 92,649,282 37,538,117 36,662,745 

 
22 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

งบแสดงฐานะการเงิน     

หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 41,384,449 36,289,093 28,045,929 25,128,217 

     
กาํไรหรือขาดทุนท่ีรวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน     
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 5,095,356 3,493,968 2,917,712 1,990,782 

     
การวดัมูลค่าใหม่สาํหรับ:     
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - 7,598,777 - 5,404,324 
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22 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 
 
โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ เป็นโครงการเกษียณอายุตามอตัราเงินเดือนเดือนสุดท้าย ซ่ึงให้ผลประโยชน์แก่สมาชิก 
ในรูปการประกนัระดบัเงินเกษียณอายท่ีุจะไดรั้บ โดยผลประโยชน์ท่ีใหจ้ะข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการทาํงาน และเงินเดือนในปีสุดทา้ย
ของสมาชิกก่อนท่ีจะเกษียณอาย ุ
 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 36,289,093 25,656,872 25,128,217 18,057,635 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,070,216 2,588,777 2,205,074 1,392,005 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,025,140 905,191 712,638 598,777 

จ่ายผลประโยชน์ - (460,524) - (324,524) 

 41,384,449 28,690,316 28,045,929 19,723,893 

     
การวดัมูลค่าใหม่     
ผลขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง     

   ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - 396,013 - 256,204 

ผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง     

   ขอ้สมมติทางการเงิน - 3,370,811 - 2,234,346 

ผลขาดทุนท่ีเกิดจากประสบการณ์ - 3,831,953 - 2,913,774 

 - 7,598,777 - 5,404,324 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 41,384,449 36,289,093 28,045,929 25,128,217 
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22 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราคิดลด 2.80 2.80 2.80 2.80 
อตัราเงินเฟ้อ 3.00 3.00 3.00 3.00 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 - 9.00 3.00 - 9.00 3.00 - 9.00 3.00 - 9.00 
 
   ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ 
 การเปล่ียนแปลง 

ในข้อสมมต ิ การเพิม่ขึน้ของข้อสมมต ิ การลดลงของข้อสมมต ิ
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง 
ร้อยละ 8 

ลดลง 
ร้อยละ 7 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 9 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 8 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 8 

ลดลง 
 ร้อยละ 9 

ลดลง 
 ร้อยละ 7 

อตัราการลาออก ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ลดลง 
ร้อยละ 16 

ลดลง 
 ร้อยละ 13 

เพิ่มข้ึน 
 ร้อยละ 24 

เพิ่มข้ึน 
 ร้อยละ 19 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของการตาย ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง 
ร้อยละ 0 

ลดลง 
 ร้อยละ 0 

ลดลง 
 ร้อยละ 0 

ลดลง 
 ร้อยละ 0 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์
ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัได้ใช้วิธีเดียวกบั (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน) ในการคาํนวณหน้ีสินบาํเหน็จบาํนาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
วธีิการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
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22 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
กลุ่มกิจการมีความเส่ียงในหลาย ๆ ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุกาํหนดไว ้โดยความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญั 
มีดงัต่อไปน้ี 
 
การเปล่ียนแปลงในอตัรา 
   ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของ 
   พนัธบตัร 
 

อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีลดลงจะทาํใหห้น้ีสินของโครงการเพ่ิมสูงข้ึน 

ความเส่ียงจากภาวะเงินเฟ้อ ภาระผกูพนัโครงการบาํเหน็จบาํนาญบางส่วนไดผ้กูอยูก่บัภาวะเงินเฟ้อ โดยเงินเฟ้อท่ีเพิ่มข้ึน 
   จะทาํใหมี้ภาระหน้ีสินเพิ่มข้ึน 

 
การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุไม่มีการคิดลด :  
 
 งบการเงินรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 600,363 3,745,732 7,485,715 83,182,447 95,014,257 
      
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 182,899 2,965,445 4,965,132 50,822,068 58,935,544 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
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23 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 252,339,585 233,827,906 27,080,001 26,767,311 
รายไดค่้าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 121,605,127 144,703,421 - - 
เงินช่วยเหลือค่าก่อสร้าง 130,483,144 79,532,989 108,205,802 79,532,989 

 504,427,856 458,064,316 135,285,803 106,300,300 

 
ในระหว่างปี  พ.ศ. 2559 บริษัทได้รับเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างจากผู ้ให้เช่าเป็นจาํนวน  34.93 ล้านบาท และ 57.08 ล้านบาท  
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั (พ.ศ. 2558 : 17.00 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
โดยบนัทึกเป็นส่วนลดค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายบริษทัตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

24 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 
  ทุนท่ีออกและเรียกชําระเตม็มูลค่าแล้ว 
 จาํนวนหุ้น จาํนวน  ส่วนเกิน 
 จดทะเบียน หุ้นสามญั หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น 
 หุ้น หุ้น บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 896,266,347 890,058,836 890,058,836 3,967,547,875 
การออกหุน้     
   การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั ESOP-W4 - 2,460,822 2,460,822 47,292,239 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 896,266,347 892,519,658 892,519,658 4,014,840,114 
การออกหุน้     
   การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั ESOP-W4 - 2,013,719 2,013,719 38,223,736 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 896,266,347 894,533,377 894,533,377 4,053,063,850 
 
หุ้นสามญัจดทะเบียนทั้ งหมดมีจาํนวน 896,266,347 หุ้น (พ.ศ. 2558 : 896,266,347 หุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2558 :  
1 บาทต่อหุน้) หุน้สามญัท่ีไดอ้อกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้มีจาํนวน 894,533,377 หุน้ (พ.ศ. 2558 : 892,519,658 หุน้) 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
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24 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ต่อ) 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 พนกังานไดมี้การใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นของบริษทัภายใตโ้ครงการให้สิทธิซ้ือหุ้นแก่พนกังานเป็นจาํนวน 
40,500 สิทธิ ดว้ยอตัราการใช้สิทธิ 1:1.051 หุ้น และจาํนวน 1,837,052 ด้วยอตัราการใช้สิทธิ 1:1.073 หุ้นตามลาํดบั รวมเป็นจาํนวน 
หุ้นทั้งหมด 2,013,719 หุ้น (พ.ศ. 2558 : 206,500 สิทธิ ดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ 1:1.033 หุ้น และจาํนวน 2,138,448 ดว้ยอตัราการใช้
สิทธิ 1:1.051 หุ้นตามลาํดบั รวมเป็นจาํนวนหุ้นทั้งหมด 2,460,822 หุ้น) ดว้ยราคาใชสิ้ทธิ 14.687 บาทต่อหุ้น และ 14.385 บาทต่อ
หุ้น ตามลาํดบั เป็นจาํนวนเงิน 28.98 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : ราคาใช้สิทธิ 14.948 บาทต่อหุ้น และ 14.687 บาทต่อหุ้น ตามลาํดบั  
เป็นจาํนวนเงิน 36.20 ลา้นบาท) ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ เวลาท่ีใชสิ้ทธิ เท่ากบั 30.684 บาท ต่อหุน้ (พ.ศ. 2558 : 31.637 บาทต่อหุน้) 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 พนักงานไดมี้การใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท่ีออกจาํหน่ายเป็นจาํนวน 250,088 สิทธิ 
ดว้ยอตัราใชสิ้ทธิ 1:1.29 หุน้ รวมเป็นจาํนวนหุน้ทั้งหมด 321,861 หุน้ ดว้ยราคาใชสิ้ทธิ 1.235 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 0.40 ลา้นบาท 
ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ เวลาท่ีใชสิ้ทธิเท่ากบั 1.86 บาทต่อหุน้ 
 
ส่วนเกินทุน - หุ้นทุนซื้อคืน 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 บริษทัไดซ้ื้อคืนหุน้สามญัจาํนวน 40.91 ลา้นหุน้ จากบุคคลภายนอกผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยจ่ายเงินเพื่อซ้ือคืนหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 267.92 ลา้นบาท และไดแ้สดงเป็นรายการหักจากส่วนของเจา้ของ หุ้นทั้งหมดท่ีซ้ือคืน 
ถือไวเ้พื่อรอการจาํหน่ายอีกคร้ังหน่ึงในเวลาต่อไป บริษทัไดก้นักาํไรสะสมไวเ้ป็นสาํรองเพื่อหุน้ทุนซ้ือคืนจาํนวน 267.92 ลา้นบาท 
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 66/1 (2) ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดให้บริษทัตอ้งกนักาํไรสะสม 
ไวเ้ป็นเงินสาํรองเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดซ้ื้อหุน้คืน 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 บริษทัไดข้ายหุ้นทุนซ้ือคืนทั้งจาํนวนรวมเป็นเงิน 556.34 ลา้นบาท กาํไรจากการขายหุ้นทุนซ้ือคืนจาํนวน 
288.42 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกเป็น “ส่วนเกินทุน - หุน้ทุนซ้ือคืน” ภายใตส่้วนของเจา้ของ 
 

25 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
 

25.1 ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จดัสรรให้แก่พนักงานของบริษัท (“ESOP”) 
 
บริษทัได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรรให้แก่พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย (“ESOP”) โดยเป็น
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนใหบุ้คคลอ่ืนได ้ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายไุม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก 
 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัและราคาการใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีออกสิทธิมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  จาํนวน อัตรา ราคา  

  ทีอ่อก การใช้สิทธิ การใช้สิทธิ กําหนดเวลาการใช้สิทธิ 

 วนัท่ีออก ล้านหน่วย หน่วย/หุ้น บาท/หน่วย เร่ิม ส้ินสุด 
       

     30 มิถุนายน  9 เมษายน  
ESOP-W4 10 เมษายน พ.ศ. 2555 8.69 1.000 15.440 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2560 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
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25 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ต่อ) 

 
25.1 ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จดัสรรให้แก่พนักงานของบริษัท (“ESOP”) (ต่อ) 

 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัและราคาการใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีมีการปรับสิทธิมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  จาํนวนทีอ่อก อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ 

 วนัที่ปรับสิทธิ ล้านหน่วย หน่วย/หุ้น บาท/หน่วย 
     

ESOP-W4 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 8.57 1.017 15.182 
ESOP-W4 10 เมษายน พ.ศ. 2557 8.57 1.033 14.948 
ESOP-W4 10 เมษายน พ.ศ. 2558 8.57 1.051 14.687 
ESOP-W4 11 เมษายน พ.ศ. 2559 8.57 1.073 14.385 
 

25.2 ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จดัสรรให้แก่พนักงานของบริษัทย่อย (“ESOP”)  
 
บริษทัยอ่ยไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรรให้แก่พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย (“ESOP”) โดยเป็น
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนใหบุ้คคลอ่ืนได ้ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายไุม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก 
 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัและราคาการใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีออกสิทธิมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  จาํนวนที ่ อัตราการใช้ ราคาการใช้  

  ออก สิทธิ สิทธิ กําหนดเวลาการใช้สิทธิ 

 วนัท่ีออก ล้านหน่วย หน่วย/หุ้น บาท/หน่วย เร่ิม ส้ินสุด 
       

ESOP-W1 24 เมษายน พ.ศ. 2555 4.42 1 : 1.00 1.59 30 มิถุนายน 23 เมษายน 
     พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2560 
ESOP-W2 24 เมษายน พ.ศ. 2558 13.00 1 : 1.00 1.84 30 มิถุนายน 23 เมษายน 
     พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2563 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
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25 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ต่อ) 

 
25.2 ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จดัสรรให้แก่พนักงานของบริษัทย่อย (“ESOP”) (ต่อ) 

 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัและราคาการใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีมีการปรับสิทธิมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  จาํนวนทีอ่อก อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ 

 วนัที่ปรับสิทธิ ล้านหน่วย หน่วย/หุ้น บาท/หน่วย 
     

ESOP-W1 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 4.42 1.290 1.240 
 
รายการเคล่ือนไหวของจาํนวนสิทธิซ้ือหุน้ท่ีคงเหลือ และราคาใชสิ้ทธิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาใช้สิทธิ  ราคาใช้สิทธิ  
 ถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก  ถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก  

 บาทต่อหุ้น จํานวนสิทธิ บาทต่อหุ้น จํานวนสิทธิ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558  6,439,550  4,464,500 
สิทธิเลือกท่ีออกให ้
   สิทธิเลือกท่ีออกโดยบริษทั ESOP - W2 1.84 12,998,000  - 
สิทธิเลือกท่ีถูกริบ  
   สิทธิเลือกท่ีออกโดยบริษทั ESOP - W1  (333,450)  - 
   สิทธิเลือกท่ีออกโดยบริษทั ESOP - W2  (2,079,680)  - 
   สิทธิเลือกท่ีออกโดยบริษทั ESOP - W4  (87,000)  (87,000) 
     
การใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ     
   สิทธิเลือกท่ีออกโดยบริษทั ESOP - W1 1.235 (250,088)  - 

   สิทธิเลือกท่ีออกโดยบริษทั ESOP - W4 14.752 (2,344,948) 14.752 (2,344,948) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  14,342,384  2,032,552 

     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559  14,342,384  2,032,552 
สิทธิเลือกท่ีถูกริบ 
   สิทธิเลือกท่ีออกโดยบริษทั ESOP - W1  (320,625)  - 
   สิทธิเลือกท่ีออกโดยบริษทั ESOP - W2  (1,169,820)  - 
   สิทธิเลือกท่ีออกโดยบริษทั ESOP - W4  (30,000)  (30,000) 
การใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ     

   สิทธิเลือกท่ีออกโดยบริษทั ESOP - W4 14.46 (1,877,552) 14.46 (1,877,552) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  10,944,387  125,000 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
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25 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ต่อ) 

 

25.2 ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จดัสรรให้แก่พนักงานของบริษัทย่อย (“ESOP”) (ต่อ) 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 1,877,552 สิทธิ ซ่ึงกลุ่มกิจการไดรั้บเงิน
เป็นจาํนวน 28.98 ลา้นบาท (หมายเหตุ 24) 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิไดใ้ช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 2,595,036 สิทธิ ซ่ึงกลุ่มกิจการไดรั้บเงิน 
เป็นจาํนวน 36.60 ลา้นบาท (หมายเหตุ 24) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิซ้ือหุ้นคงเหลือจาํนวน 125,000 สิทธิ และจาํนวน 10,819,387 สิทธิ 
ตามลาํดับ (พ.ศ. 2558 : บริษทัและบริษทัย่อยมีสิทธิซ้ือหุ้นคงเหลือจาํนวน 2,032,552 สิทธิ และจาํนวน 12,309,832 สิทธิ 
ตามลาํดบั)  
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลมากกว่าอตัราเงินปันผลท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขการปรับสิทธิในขอ้กาํหนดว่า
ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทาํใหกิ้จการตอ้งปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ
มีผลให้ราคาใช้สิทธิ อตัราใช้สิทธิ เปล่ียนแปลงไป อย่างไรก็ตามการปรับสิทธิดังกล่าวเป็นการปรับสิทธิตามเง่ือนไข 
การปรับสิทธิท่ีระบุในเง่ือนไขขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิเม่ือแรกเร่ิม จึงไม่กระทบต่อ
มูลค่ายติุธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั  
 

เง่ือนไขการปรับสิทธิ บริษทั ESOP - W4 บริษทัย่อย ESOP - W1 บริษทัย่อย ESOP - W2 
ราคาใชสิ้ทธิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (บาทต่อหุ้น) 14.385 1.24 1.84 
อตัราการใชสิ้ทธิ (1ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อหุน้สามญั) 1 : 1.073 1 : 1.29 1 : 1.00 
ตัวแปรในการคํานวณแบบ Black - Scholes    
มูลค่าของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (บาทต่อสิทธิ) 5.58 - 6.00 1.17 - 1.34 0.80 
ค่าความผนัผวน (ร้อยละ) 24.34 - 29.67 39.72 - 63.80 50.45 
ผลตอบแทนของเงินปันผล (ร้อยละ) 4.72 - 5.23 1.23 0.96 
ราคาหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ณ วนัใหสิ้ทธิ  
   (บาทต่อหุ้น) 

 
21.30 

 
2.40 

 
1.82 

ประมาณการอายขุองสิทธิ (ปี) 1.33 - 3.33 0.18 - 1.93 5.00 
อตัราดอกเบ้ียปราศจากความเส่ียง (ร้อยละ) 2.76 - 2.94 2.00 - 2.38 2.18 
 

ความผนัผวนของราคาหุ้น MAJOR และ MPIC ยอ้นหลงั โดยอิงจากช่วงระยะเวลาตามอายุคงเหลือของ MAJOR-ESOP-W4, 
MPIC-ESOP-W1 และ MPIC-ESOP-W2 โดยมูลค่าของ MAJOR-ESOP-W4, MPIC-ESOP-W1 และ MPIC-ESOP-W2 จะมี
มูลค่าเพิ่มข้ึน หากความผนัผวนของราคาหุน้ MAJOR และ MPIC สูงข้ึน ตามลาํดบั 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการและบริษทัได้รับรู้ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัตลอด
ระยะเวลาท่ีไดรั้บสิทธิ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั โดยไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนรวม
และงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และส่วนของเจา้ของรวมและส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ เป็นจาํนวน 5.49 ลา้นบาท 
และ 4.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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26 สํารองตามกฎหมาย 

 
ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจาก 
หกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั สาํรองตามกฎหมาย 
ไม่สามารถจดัสรรได ้
 

27 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุม 
 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 67,492,761 55,961,314 
การซ้ือบริษทัยอ่ย 5,315,737 - 
เงินปันผลจ่าย (10,745,990) - 
การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัในบริษทัยอ่ย - 783,579 
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัยอ่ย 18,781,875 10,747,868 

ยอดคงเหลือส้ินปี 80,844,383 67,492,761 

 
28 รายได้อ่ืน 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

เงินปันผลรับ 1,176,122 947,583 757,823,297 137,664,217 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน  376,370,231 237,073,290 379,779,497 249,845,835 
ค่าบริหารจดัการรับ 51,500,169 52,919,206 67,842,479 68,355,406 
ดอกเบ้ียรับ 4,255,967 6,624,192 34,858,646 41,716,366 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 26,568,597 27,681,650 25,030,178 26,113,962 
ค่าภาษีโรงเรือนรับ 22,560,062 22,269,642 2,405,864 2,424,857 
เงินชดเชยความเสียหาย 46,002,083 8,188,753 46,002,083 6,346,920 
อ่ืน ๆ 50,145,803 28,637,895 9,895,216 9,403,711 

 578,579,034 384,342,211 1,323,637,260 541,871,274 
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29 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 13) 982,830,009 858,339,825 549,331,021 454,338,643 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     
   - ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ (หมายเหตุ 15) 158,588,334 308,411,781 - - 
   - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุ 15) 30,677,823 20,410,473 24,570,331 18,262,565 
ตดัจาํหน่ายคา่เช่าจ่ายล่วงหนา้  41,579,042 39,121,291 16,891,719 14,439,945 
การดอ้ยค่าของค่าความนิยม (หมายเหตุ 14) 32,948,094 45,031,914 - - 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(กลบัรายการ)     
   (หมายเหตุ 12, 13 และ 15) 48,807,907 (10,754,921) 120,854,600 1,500,000 
ค่าซ่อมแซมและรายจ่ายบาํรุงอาคารและอุปกรณ์ 169,714,340 122,117,707 119,571,108 82,375,418 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,075,315,270 955,843,306 644,482,197 548,444,900 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์  44,362,708 13,187,182 40,147,048 453,877 
หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ  44,261,941 12,439,704 - - 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (18,409,727) 2,450,000 9,000,000 - 
ขาดทุนจากสินคา้รับคืน (กลบัรายการ) 15,436,368 (26,976,712) - - 
สินคา้คงเหลือ     
   - ตน้ทุนของสินคา้ท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย     
      (รวมอยูใ่น “ตน้ทุนสินคา้ขาย”) 467,387,165 509,126,040 328,190,556 328,441,606 
ขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาเช่า 4,835,384 - - - 

 
30 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

ดอกเบีย้จ่าย :     
เงินกูย้มืจากธนาคาร 74,073,891 62,727,846 71,495,724 62,207,034 
เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 154,258 723,019 45,580,290 45,531,168 
สัญญาเช่าการเงิน 12,998,860 17,026,389 1,675,638 1,673,530 
หุน้กู ้ 56,805,118 74,431,509 56,805,118 74,431,509 

 144,032,127 154,908,763 175,556,770 183,843,241 
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31 ภาษเีงนิได้ 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 265,727,885 289,460,329 121,870,943 151,714,046 

การปรับปรุงจากงวดก่อน 164,333 (24,000) (1,263,119) - 

รวมภาษเีงนิได้งวดปัจจุบัน 265,892,218 289,436,329 120,607,824 151,714,046 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     

รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (29,052,995) 10,623,374 (32,647,074) 1,584,069 
     

รวมค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 236,839,223 300,059,703 87,960,750 153,298,115 

 
ภาษีเงินได้สําหรับกาํไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจาํนวนเงินท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคูณกบัภาษีของ
ประเทศท่ีบริษทัใหญ่ตั้งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงัน้ี: 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

กาํไรก่อนภาษี 1,443,842,015 1,481,730,056 1,292,827,034 913,940,561 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 288,768,403 296,346,011 258,565,407 182,788,112 
ผลกระทบ :     
ผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมและ     
   กิจการร่วมคา้สุทธิจากภาษี (43,665,681) (35,277,360) - - 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี - - (151,329,435) (27,343,327) 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 16,750,982 8,285,328 781,503 3,053,855 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึนจากรายจ่ายท่ีจ่ายจริง (18,237,574) (1,288,714) (18,793,606) (1,200,525) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีผา่นมาซ่ึงยงัไม่รับรู้ (4,949,473) (4,139,730) - - 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์     
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21,235,425 36,629,996 - - 
ขาดทุน(กาํไร)ท่ียงัไม่รับรู้ซ่ึงเกิดจากรายการระหวา่งกนั (23,227,192) 3,528,172 - - 

การปรับปรุงจากงวดก่อน 164,333 (4,024,000) (1,263,119) (4,000,000) 

ภาษีเงินได ้ 236,839,223 300,059,703 87,960,750 153,298,115 
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32 กําไรต่อหุ้น 

 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่ายและ
ชาํระแลว้ในระหวา่งปี 
 
สาํหรับกาํไรต่อหุ้นปรับลด คาํนวณโดยดูจากจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจาํนวน
หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสามญัทั้ งหมด บริษทัมีหุ้นสามญัเทียบเท่า 
ปรับลดคือ สิทธิเลือกซ้ือหุ้นท่ีให้แก่พนกังาน (หมายเหตุ 25) ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดมาจาก
สิทธิเลือกซ้ือหุ้น บริษทัคาํนวณจาํนวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซ่ึงข้ึนอยู่กบัมูลค่าท่ีเป็นตวัเงินของ 
ราคาตามสิทธิซ้ือหุ้นท่ีมาพร้อมกบัสิทธิเลือกซ้ือหุ้น การคาํนวณน้ีทาํข้ึนเพื่อกาํหนดจาํนวนหุ้นสามญัท่ีตอ้งบวกเพิ่มกบัหุ้นสามญั 
ท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด  
 
การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลด แสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 กําไร จํานวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก กําไรต่อหุ้น 

 บาท หุ้น บาท 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
       

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 1,188,220,917 1,170,922,485 893,487,594 891,234,359 1.33 1.31 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด - - 643,782 1,883,467 - - 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 1,188,220,917 1,170,922,485 894,131,376 893,117,826 1.33 1.31 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กําไร จํานวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก กําไรต่อหุ้น 

 บาท หุ้น บาท 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
       

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 1,204,866,284 760,642,446 893,487,594 891,234,359 1.35 0.85 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด - - 643,782 1,883,467 - - 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 1,204,866,284 760,642,446 894,131,376 893,117,826 1.35 0.85 
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33 เงนิปันผลจ่าย 

 
พ.ศ. 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัได้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของงวด 
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 จาํนวน 0.60 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 535.53 ลา้นบาท โดยจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ทั้งหมด
ท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2559 ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากการดาํเนินงานของงวด
เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 จาํนวน 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 536.60 ลา้นบาท โดยจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ทั้งหมด
ท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2559 
 
พ.ศ. 2558 
 
ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของงวด
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 0.55 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 489.62 ลา้นบาท โดยจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ทั้งหมด
ท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงาน
ของงวดเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 จาํนวน 0.55 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 490.66 ลา้นบาท โดยจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้
ทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2558 
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34 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 
การกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้ห้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
      

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  1,443,842,015 1,481,730,056 1,292,827,034 913,940,561 
รายการปรับปรุง      
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  29 1,172,096,166 1,187,162,079 573,901,352 472,601,208 
ค่าตดัจาํหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 29 41,579,042 39,121,291 16,891,719 14,439,945 
หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 29 44,261,941 12,439,704 - - 
กลบัรายการขาดทุนจากสินคา้รับคืน  29 (15,436,368) (26,976,712) - - 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) 29 (18,409,727) 2,450,000 9,000,000 - 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(กลบัรายการ) 29 48,807,907 (10,754,921) 120,854,600 1,500,000 
การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 29 32,948,094 45,031,914 - - 
ขาดทุนจากการชาํระบญัชีในบริษทัยอ่ย 12 - - - 4,200,000 
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่าย อาคารและอุปกรณ์  (4,577,801) 253,957 3,158,826 789,409 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  (97,460) - - - 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์     44,362,708 13,187,182 40,147,048 453,877 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  1,340,215 3,665,200 1,385 - 
ขาดทุนจากการยกเลิกสญัญาเช่า 29 4,835,384 - - - 
กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 35 (736,406) - - - 
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 12 (256,159,527) (237,182,769) - - 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน      
   ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 12 (29,736,201) (99,111,144) (33,145,467) (111,883,690) 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย 8 (346,634,030) (137,925,188) (346,634,030) (137,925,188) 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว  - (36,957) - (36,957) 
กาํไรในรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดจากการจาํหน่าย      
   สินทรัพยใ์ห้กบักองทุนรวม 12 4,242,586 - - - 
ภาระหน้ีสินจากการใหโ้ปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  (1,710,524) (7,541,745) (1,710,524) (7,541,745) 
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 22 5,095,356 3,493,968 2,917,712 1,990,782 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั 25 5,486,380 7,519,805 4,819,622 5,675,682 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  6,172,262 (656,210) 3,207,574 (5,180,278) 
เงินปันผลรับ 28 (1,176,122) (947,583) (757,823,297) (137,664,217) 
ดอกเบ้ียรับ 28 (4,255,967) (6,624,192) (34,858,646) (41,716,366) 
ตน้ทุนทางการเงิน 30 144,032,127 154,908,763 175,556,770 183,843,241 
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34 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ) 

 
การกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้ห้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน     
-  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (80,563,496) 110,165,657 (19,154,867) 79,610,097 
-  สินคา้คงเหลือ 104,544,438 (30,584,635) 17,393,741 (32,201,916) 
-  ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต (82,659,085) (10,755,857) - - 
-  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (31,227,160) 13,427,852 (15,996,988) (7,054,229) 
-  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 1,260,336 1,008,067 - - 
-  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (37,934,171) (60,593,672) (48,508,692) (54,383,550) 
-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (112,854,370) (49,274,163) (59,350,923) (73,015,214) 
-  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 6,890,916 (27,382,580) 2,585,895 (10,141,606) 
-  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 39,471,962 (3,417,288) 27,373,316 14,587,494 
-  ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน - (460,524) - (324,524) 

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,127,101,420 2,365,339,355 973,453,160 1,074,562,816 
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35 การซื้อธุรกิจ 

 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดล้งทุนในหุน้สามญัในสดัส่วนร้อยละ 60.00  
ของทุนจดทะเบียนในบริษทั เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ในสาธารณะรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นจาํนวน 6.04 ลา้นบาท จากการซ้ือกิจการ กลุ่มกิจการคาดวา่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในประเทศดงักล่าว 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายสาํหรับบริษทั เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) จาํกดั และสินทรัพยที์่ไดม้าและหน้ีสินท่ีจะรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือ
กิจการสรุปไดด้งัน้ี 
 

 บาท 
  

เงินสด 6,037,200 

ส่ิงตอบแทนท้ังหมด 6,037,200 

  
มูลค่ายุตธิรรมทีรั่บรู้ ณ วนัที่ซื้อสําหรับสินทรัพย์ทีไ่ด้มาและหนีสิ้นทีรั่บมา  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 24,325,781 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7,422,586 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,719,128 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 80,794,638 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 612,211 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 54,133 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (103,639,133) 

สินทรัพย์ท่ีสามารถระบุได้สุทธิ 11,289,344 
  

ส่วนไดเ้สียท่ีมีอาํนาจควบคุม 4,515,738 
กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 736,406 

 5,252,144 
  

เงนิสดเพิม่จากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงนิสดทีจ่่ายไป 18,288,581 
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36 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 

บุคคลและกิจการท่ีควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ไม่วา่
จะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด บุคคลและกิจการดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ย
ลาํดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญั 
เหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั้งกรรมการและพนกังานของบริษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น 
บุคคลและกิจการทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนเป็นบริษทัของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดงันั้นจึงถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 

ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการและอ่ืน  ๆ
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ     
บริษทัยอ่ย - - 352,167 365,011 
บริษทัร่วม 5,521 10,928 1,022 22,581 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 76,115 64,887 40,067 151,147 
กิจการร่วมคา้ 18,172 22,969 4,159 4,977 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 64,116 65,800 16,353 18,491 

 163,924 164,584 413,768 562,207 

     
เงนิปันผลรับ     
บริษทัยอ่ย - - 561,826 5,735 
บริษทัร่วม - - 84,833 19,686 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ - - 109,989 111,296 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,176 947 1,176 947 

 1,176 947 757,824 137,664 
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36 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
ข) การซื้อสินค้าและบริการ และอ่ืน  ๆ

 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

การซื้อสินค้าและบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 329,511 248,290 
บริษทัร่วม 28,990 30,825 17,927 20,843 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 167,127 159,891 125,800 120,558 
กิจการร่วมคา้ - 13,467 - 8,223 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 145,119 185,399 125,941 161,095 

 341,236 389,582 599,179 559,009 

 
ค) ยอดคงเหลือทีเ่กิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอ่ืน  ๆ

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

ลูกหนีก้ารค้า (รวมรายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกเก็บ)     
บริษทัยอ่ย - - 55,717 62,648 
บริษทัร่วม 7,260 7,643 4,709 4,103 
กิจการร่วมคา้ 3,104 918 428 195 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,376 2,919 311 449 

 12,740 11,480 61,165 67,395 

     
ลูกหนีบุ้คคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 206,421 156,503 
บริษทัร่วม 50,235 22,780 4,186 4,676 
กิจการร่วมคา้ 269 917 - 915 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,469 27,822 4,275 14,516 

 64,973 51,519 214,882 176,610 
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36 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

ค) ยอดคงเหลือทีเ่กิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอ่ืน  ๆ(ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

เงนิปันผลค้างรับ     
(รวมอยูใ่น “ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการ     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั”)     
บริษทัยอ่ย - - 119,916 - 
กิจการร่วมคา้ 4,500 - - - 

 4,500 - 119,916 - 

     
เงนิมัดจํา     
   (รวมอยูใ่น “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
บริษทัยอ่ย - - 44,528 44,528 
บริษทัร่วม 8,869 8,849 3,849 3,849 
กิจการร่วมคา้ - - - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,129 25,829 25,829 25,829 

 34,998 34,678 74,206 74,206 

     
เจ้าหนีก้ารค้า     
   (รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย”)     
บริษทัยอ่ย - - 72,523 70,020 
บริษทัร่วม 7,643 323 5,539 14 
กิจการร่วมคา้ - 1,069 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 619 853 515 736 

 8,262 2,245 78,577 70,770 
     



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
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36 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
ค) ยอดคงเหลือทีเ่กิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอ่ืน  ๆ(ต่อ) 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

เจ้าหนีอ่ื้น     
   (รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีบุคคล     
      หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั”)     
บริษทัยอ่ย - - 12,645 10,179 
บริษทัร่วม 4,127 4,871 3,448 4,073 
กิจการร่วมคา้ 45 - - - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,901 13,360 6,985 9,696 

กรรมการ 4,139 4,083 3,567 3,600 

 23,212 22,314 26,645 27,548 
     

เงนิรับล่วงหน้าจากการให้เช่าและบริการ     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน”)     
บริษทัร่วม 24,961 26,008 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,048 12,558 - - 

 36,009 38,566 - - 
     

เงนิมัดจํารับ     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน”)     
บริษทัยอ่ย - - 1,253 1,253 
บริษทัร่วม 123,503 120,003 - - 
กิจการร่วมคา้ 720 420 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,666 5,667 135 135 

 129,889 126,090 1,388 1,388 
     

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ     
   (รวมอยูใ่น “เงินกูย้มืระยะยาวจาก     
   สถาบนัการเงิน”)     

บริษทัร่วม 22,765 20,945 22,765 20,945 

 22,765 20,945 22,765 20,945 
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36 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

ง) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัในกลุ่มกิจการ เงินให้กูย้ืมไม่มีหลกัประกนัมีกาํหนด
ชาํระคืนภายใน 1 เดือนและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี 
 

การเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งปี แสดงไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี - - 547,667 641,578 
เงินใหกู้ย้มืในระหวา่งปี 8,000 - 609,218 811,514 

รับคืนเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งปี - - (681,985) (905,425) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 8,000 - 474,900 547,667 
 

รายได้ดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งมีจาํนวนเงิน 20.89 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 23.69 ล้านบาท) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทั 
มีดอกเบ้ียคา้งรับจาํนวน 1.66 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 1.89 ลา้นบาท) 
 

จ) เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม และพนักงาน     
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,558 2,113 331,336 431,891 
เงินใหกู้ย้มืในระหวา่งปี 954 14 954 14 

รับคืนเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งปี (589) (569) (30,584) (100,569) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 1,923 1,558 301,706 331,336 
 

เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 4.00 ต่อปี) และไม่มี
กาํหนดชาํระคืน 
 

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานจาํนวน 1.92 ลา้นบาท และจาํนวน 1.71 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 1.34 ลา้นบาท และจาํนวน 1.89 ลา้นบาท) 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาํดบั คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ถึง 3.00 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : คิดอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ถึง 3.00 ต่อปี) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

113 

 
36 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

ฉ) เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมจากบริษทัยอ่ย เงินกูย้มืระยะสั้นไม่มีหลกัประกนั เงินกูย้มืจาํนวน 
975.30 ลา้นบาท ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี และตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดชาํระคืน
เม่ือทวงถาม จาํนวน 18.15 ลา้นบาท มีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.72 ถึง 3.10 ต่อปี 
 

การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งปี แสดงไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม     
ยอดคงเหลือตน้ปี 23,000 25,000 1,191,428 973,924 
เงินกูย้มืในระหวา่งปี - - 2,225,651 2,253,799 

จ่ายคืนเงินกูย้มืในระหวา่งปี (4,850) (2,000) (2,423,632) (2,036,295) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 18,150 23,000 993,447 1,191,428 
 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียท่ี เก่ียวข้องในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการมีจํานวน 154,258 บาท และ 
43,121,002 บาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2558 : 723,019 บาท และ 45,531,167 บาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัมีดอกเบ้ีย
คา้งจ่ายในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 174,479 บาท และ 11,405,675 บาท 
ตามลาํดบั (พ.ศ. 2558 : 338,704 บาท และ 8,700,029 บาท) 
 

ช) ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัของกิจการ 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 48,386 48,094 40,640 38,018 
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 672 796 596 748 
ผลประโยชน์ของพนกังานท่ีจ่าย     

   โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1,152 1,457 1,152 1,457 

 50,210 50,347 42,388 40,223 
 

ซ) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการร่วมค้า 
 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ แสดงไวใ้นหมายเหตุ 12 
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37 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้  

 
ก) หนังสือคํา้ประกันทีอ่อกโดยธนาคาร และเลตเตอร์ออฟเครดติ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัจากการคํ้าประกนัโดยธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดิตออกใหก้บั
บุคคลภายนอกจาํนวน 193.46 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 209.18 ลา้นบาท) 
 

ข) การคํา้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ค ํ้ าประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารให้แก่บริษทัย่อยและ 
บริษทัร่วมเป็นจาํนวน 106.93 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 35.84 ลา้นบาท) 
 

ค) ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณกีลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวกบับริษทัอ่ืน เก่ียวกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีอาคารและสญัญาบริการ 
โดยมียอดรวมของจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าภายใตส้ัญญาท่ีไม่สามารถยกเลิกไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ไม่เกิน 1 ปี 741 720 702 690 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,244 2,911 2,035 2,163 

เกินกวา่ 5 ปี 5,462 5,734 3,747 3,824 

 9,447 9,365 6,484 6,677 

 
นอกจากจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าขา้งตน้ กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าพื้นท่ีอาคารและสัญญาบริการ 
ซ่ึงคิดตามเกณฑก์ารแบ่งรายไดใ้หก้บัผูใ้หเ้ช่า 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
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37 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

 
ง) ภาระผูกพนัที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีถือเป็นภาระผกูพนั ณ วนัท่ีในงบดุล แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนั 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สกุลเงนิ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บาท 55,648 36,508 55,648 36,508 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน บาท 1,969 34,346 - - 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,061 1,963 - - 

รวม บาท 57,617 70,854 55,648 36,508 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,061 1,963 - - 

รวมเป็นเงินบาท  95,798 142,024 55,648 36,508 

 
จ) ภาระผูกพนัในการผลิตภาพยนตร์ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในการชาํระเงินแก่ผูก้าํกบัภาพยนตร์เป็นจาํนวนเงิน 63.10 ลา้นบาท
(พ.ศ. 2558 : จาํนวน 7.88 ลา้นบาท) 
 

38 เหตุการณ์ภายหลังวนัทีใ่นงบการเงนิ 
 
ก) เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของงวด

เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 จาํนวน 0.60 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 536.72 ลา้นบาท โดยจ่ายใหก้บัผูถื้อหุ้น
ทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2560 

 
ข) เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 บริษัทได้ทาํคาํเสนอซ้ือหุ้นสามญับางส่วนของบริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จาํกัด 

(มหาชน) จาํนวนไม่เกิน 428.35 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.11 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายของ SF ในราคาหุ้นละ 6.20 บาท โดยมี
กาํหนดระยะเวลาการรับซ้ือทั้งส้ิน 26 วนัทาํการ ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2560 นั้น มีผูแ้สดง
เจตนาขายจาํนวน 5.38 ลา้นหุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายของ SF รวมเป็นเงิน 33.36 ลา้นบาท  
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