
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 
วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูล 
ทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้า 
เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” 
การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และ 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ท่ีสอบทานได ้ 
 
ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445  
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 631,759 530,873 324,183 173,652
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 1,279,920 1,256,315 690,696 712,396
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 8,000 8,000 463,736 474,900
สินคา้คงเหลือ 86,288 97,810 51,726 61,690
ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต 208,310 221,085 - -
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 44,665 44,666 19,978 19,978
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 177,334 191,628 50,526 60,558

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,436,276 2,350,377 1,600,845 1,503,174

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผือ่ขาย 7 498,633 512,699 498,633 512,699
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 4,595 4,587 - -
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 11,438 11,479 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 3,620,414 3,620,414
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 2,705,163 2,751,690 2,534,668 2,501,310
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 8 290,738 288,168 245,168 245,168
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 1,712 1,923 301,495 301,706

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 7,437,233 7,591,205 4,412,472 4,471,539
ค่าความนิยม 205,381 205,381 - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 108,854 120,791 40,501 44,931
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,531 9,066 - -
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว 598,302 609,468 350,564 355,559
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 266,822 268,079 178,695 179,251

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 12,139,402 12,374,536 12,182,610 12,232,577

รวมสินทรัพย์ 14,575,678 14,724,913 13,783,455 13,735,751

2

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 2,022,972 3,137,986 1,884,210 3,031,056

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 1,541,978 1,761,240 1,088,644 1,197,815

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี  11 1,422,560 1,337,408 1,337,671 1,253,632

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 18,150 18,150 1,030,532 993,447

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 112,469 79,438 46,943 15,911
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 83,293 85,725 40,946 37,538

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 5,201,422 6,419,947 5,428,946 6,529,399

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 11 1,595,275 763,914 1,433,131 580,133

หน้ิสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 265,115 277,501 32,000 29,689

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 42,500 41,384 28,706 28,046
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 495,622 504,428 132,452 135,286

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,398,512 1,587,227 1,626,289 773,154

รวมหนีสิ้น 7,599,934 8,007,174 7,055,235 7,302,553

3

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 12

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญัจาํนวน 896,266,347 หุน้ 

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

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้เตม็มูลค่า

   หุน้สามญัจาํนวน 894,533,377 หุน้ 

     มูลค่าท่ีชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 12 894,533 894,533 894,533 894,533

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 4,053,064 4,053,064 4,053,064 4,053,064

ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการขายหุน้ทุนซ้ือคืน 288,425 288,425 288,425 288,425

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 13 5,288 5,288 750 750

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 90,600 90,600 90,600 90,600

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,582,760 1,320,957 1,069,393 782,391

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (18,538) (15,972) 331,455 323,435

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 6,896,132 6,636,895 6,728,220 6,433,198

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14 79,612 80,844 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 6,975,744 6,717,739 6,728,220 6,433,198

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 14,575,678 14,724,913 13,783,455 13,735,751

4

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,707,406 1,550,104 1,029,768 937,298
รายไดจ้ากการขาย 426,701 386,332 267,342 244,495

รวมรายได้ 2,134,107 1,936,436 1,297,110 1,181,793

ต้นทุน
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,218,263) (1,126,327) (783,000) (718,541)
ตน้ทุนขาย (199,666) (138,191) (83,208) (75,225)

รวมต้นทุน (1,417,929) (1,264,518) (866,208) (793,766)

กําไรขั้นต้น 716,178 671,918 430,902 388,027
รายไดอ่ื้น 15 149,024 92,645 266,040 211,840
ค่าใชจ่้ายในการขาย (133,587) (107,155) (54,676) (74,733)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (419,666) (407,344) (271,401) (267,090)
ตน้ทุนทางการเงิน (38,509) (37,985) (44,993) (47,305)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 8 40,553 57,871 - -

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 313,993 269,950 325,872 210,739
ภาษีเงินได้ 16 (53,422) (37,063) (38,870) (20,218)

กําไรสําหรับงวด 260,571 232,887 287,002 190,521

การปันส่วนของกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 261,803 226,230 287,002 190,521
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,232) 6,657 - -

260,571 232,887 287,002 190,521

บาท บาท บาท บาท

กําไรต่อหุ้น 17
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.29 0.25 0.32 0.21
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.29 0.25 0.32 0.21

5

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรสําหรับงวด 260,571 232,887 287,002 190,521

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย 7 10,025 (112,980) 10,025 (112,980)
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (10,586) (427) - -
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัรายการขา้งตน้ (2,005) 22,596 (2,005) 22,596

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงินได้ (2,566) (90,811) 8,020 (90,384)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 258,005 142,076 295,022 100,137

การปันส่วนของกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 259,237 135,419 295,022 100,137
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,232) 6,657 - -

258,005 142,076 295,022 100,137

 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ส่วนเกิน การเปลี่ยนแปลง รวม
มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว สัดส่วนของ องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน จากการขาย ใบสําคญัแสดง ทุนสํารอง ผู้ถือหุ้นใหญ่ การแปลงค่า ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ
เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซื้อคืน สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ในบริษัทย่อย งบการเงนิ เงนิลงทุนเผื่อขาย เจ้าของ ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม เจ้าของ

ยอดยกมาต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 892,520 4,014,840 288,425 11,058 90,600 1,204,870 (349,447) 6,164 421,800 78,517 6,580,830 67,493 6,648,323

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
การเพิม่หุน้สามญัจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ 42 818 - (235) - - - - - - 625 - 625
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั - - - 1,377 - - - - - - 1,377 - 1,377
ซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - 4,516 4,516
กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - - - 226,230 - (427) (90,384) (90,811) 135,419 6,657 142,076

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 892,562 4,015,658 288,425 12,200 90,600 1,431,100 (349,447) 5,737 331,416 (12,294) 6,718,251 78,666 6,796,917

ยอดยกมาต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 894,533 4,053,064 288,425 5,288 90,600 1,320,957 (349,447) 10,040 323,435 (15,972) 6,636,895 80,844 6,717,739

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - - - 261,803 - (10,586) 8,020 (2,566) 259,237 (1,232) 258,005

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 894,533 4,053,064 288,425 5,288 90,600 1,582,760 (349,447) (546) 331,455 (18,538) 6,896,132 79,612 6,975,744

7

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

                                                                                                                                                           ข้อมูลทางการเงนิรวม                                                                                                                                                 หน่วย : พนับา



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : พนับาท

ส่วนเกิน รวม
มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว กําไร(ขาดทุน) องค์ประกอบอื่น

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน จากการขาย ใบสําคญัแสดง ทุนสํารอง เบ็ดเสร็จอื่น ของส่วนของ รวมส่วนของ
เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซื้อคืน สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย เจ้าของ เจ้าของ

ยอดยกมาต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 892,520 4,014,840 288,425 7,187 90,600 649,659 421,800 421,800 6,365,031

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
การเพิ่มหุน้สามญัจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ 42 818 - (235) - - - - 625
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั - - - 710 - - - - 710
กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - - - 190,521 (90,384) (90,384) 100,137

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 892,562 4,015,658 288,425 7,662 90,600 840,180 331,416 331,416 6,466,503

ยอดยกมาต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 894,533 4,053,064 288,425 750 90,600 782,391 323,435 323,435 6,433,198

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - - - 287,002 8,020 8,020 295,022

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 894,533 4,053,064 288,425 750 90,600 1,069,393 331,455 331,455 6,728,220
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องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 18 634,059 503,079 384,949 341,683
จ่ายดอกเบ้ีย (32,293) (31,586) (40,427) (43,086)
จ่ายภาษีเงินได้ (39,449) (26,178) (7,675) (7,776)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 562,317 445,315 336,847 290,821

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดท่ีมีภาระผกูพนัเพ่ิมข้ึน (9) (8) - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 - - (113,227) (173,009)
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 - - 124,391 209,367
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 211 63 211 63
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนชัว่คราว (770,000) - (770,000) -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 771,156 - 771,156 -
เงินสดไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดจ่าย - 24,326 - -
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วม 8 (33,358) (101,301) (33,358) (101,301)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 63,102 - 63,102
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 35,400 4,809 35,400 4,809
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือ อาคารและอุปกรณ์ (237,801) (250,534) (175,754) (187,699)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 13,362 127 445 13
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (57,329) (60,080) (782) (1,881)
ดอกเบ้ียรับ 913 296 4,959 5,356
เงินปันผลรับ 32,814 41,813 148,230 28,314

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (244,641) (277,387) (8,329) (152,866)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 - - 581,318 475,187
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 - - (544,233) (412,473)
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง 1,832 (9,505) - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 980,000 695,000 950,000 650,000
เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (2,100,000) (1,515,000) (2,100,000) (1,515,000)
เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (24,766) (23,063) (2,072) (386)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 11 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 11 (63,000) (10,000) (63,000) (10,000)
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั - 625 - 625
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (10,856) - - -

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (216,790) 138,057 (177,987) 187,953
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หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขีน้สุทธิ 100,886 305,985 150,531 325,908
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 530,873 312,060 173,652 92,966

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส้ินงวด 631,759 618,045 324,183 418,874

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัร่วม 89,514 84,833 89,514 84,833
การจาํหน่ายเงินลงทุนเผือ่ขายโดยยงัมิไดรั้บชาํระเงิน 101,620 49,439 101,620 49,439
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หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจดัทําข้อมูลทางการเงิน 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ขอ้มูลทางการเงินหลกั 
(คืองบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด) 
ได้นําเสนอในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับรูปแบบของงบการเงินประจาํปี ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 1 เร่ือง  
การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน
เพ่ิมเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบัญญัติหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนัใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจัดทํา 
งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหวา่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดง
รายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวข้อง 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั วนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2560 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัและเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ  
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 งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเด็น ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี  
 

- ความมีสาระสําคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีทาํให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจรายการไดล้ดลง 
หากเป็นรายการท่ีมีสาระสําคญั จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบท่ีมีต่อฐานะการเงินหรือผลการ
ดาํเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด -รายการบรรทดัท่ีระบุใน TAS 1 อาจจาํเป็นตอ้งแสดงแยกจากกนัหากเก่ียวขอ้ง 
ต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยนืยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบัตามลาํดบัการแสดงรายการ
ในงบการเงิน  

- รายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
หรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนข้ึนว่าการคิดค่าเส่ือมราคา
ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์โดยอา้งอิงกบัรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม และ แกไ้ขขอบเขตให้พืชท่ีให้ผลิตผลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
ทางการเกษตรรวมอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนข้ึนสาํหรับการเลือกใช้
อตัราคิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานว่าให้ใชอ้ตัราผลตอบแทนของหน้ีสินโดยพิจารณาจากสกุลเงิน
ของหน้ีสินท่ีมีสกุลเงินท่ีสอดคลอ้งกบัสกุลเงินของหน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจากงานเป็นสาํคญั ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศ 
ท่ีหน้ีสินนั้นเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั วนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัและเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ  

มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การแกไ้ขโดยให้ทางเลือกเพ่ิมในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ 
หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เพ่ิมเติมจากเดิม
ท่ีให้ใชว้ิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้ ทั้งน้ีการเลือกใชน้โยบายบญัชีสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท 
(บริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใช้วิธีส่วนได้เสียจะต้องทาํโดย
ปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) ให้ทางเลือกเพ่ิมสําหรับกิจการท่ีไม่ใช่กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
ท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน โดยในการบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธี 
ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการท่ีจะ
ยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมตามท่ีบริษทัร่วมหรือการร่วม
คา้นั้นๆใช้อยู่ หรือจะถอดการวดัมูลค่ายุติธรรมออกและแทนดว้ยการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็น
กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนถึงความหมายของการ
อา้งอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือท่ีอ่ืนในรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล” ว่ากิจการท่ีใชป้ระโยชน์ของขอ้ผ่อนปรนน้ีจะตอ้งอา้งอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยงัรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูล
ดงักล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ช้งบการเงินตอ้งสามารถเขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้นในลกัษณะและเวลาเดียวกนักบั 
งบการเงินระหวา่งกาล  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตดัจาํหน่ายของสินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานน้ีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นัน่คือรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้จาํกดัของมูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพย)์ หรือสามารถ
แสดงไดว้า่รายไดแ้ละการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไดจ้ากสินทรัพยมี์ความสมัพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การปรับปรุงให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบั 1) ขอ้ยกเวน้ในการจดัทาํ
งบการเงินรวมว่าให้ใช้กับกิจการท่ีเป็นบริษัทใหญ่ขั้ นกลางท่ี เป็นบริษัทย่อยของกิจการท่ีดําเนินธุรกิจด้านการลงทุ 
นดว้ยเหมือนกนั และ 2) กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนจะตอ้งนาํบริษทัย่อยท่ีไม่ใช่กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน 
และบริษทัยอ่ยดงักล่าวใหบ้ริการหรือมีกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุน มารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมดว้ย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั วนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีปรับปรุงใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัและเก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการ  
มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนมากข้ึนสําหรับ 1) การซ้ือส่วนไดเ้สีย
ในการดาํเนินงานร่วมกนัท่ีกิจกรรมของการดาํเนินงานร่วมกนันั้นประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ ให้ผูซ้ื้อนาํหลกัการบญัชีของการ
รวมธุรกิจมาถือปฏิบติั และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมดาํเนินงานมีการซ้ือส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานร่วมกนัเพิ่มข้ึนนั้น ส่วนไดเ้สีย
เดิมท่ีมีอยูใ่นการดาํเนินงานร่วมกนัจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่ หากร่วมดาํเนินงานยงัคงมีการควบคุมร่วมอยู ่ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การกาํหนดให้ชดัเจนยิง่ข้ึนให้กิจการท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจ
ด้านการลงทุน ต้องเปิดเผยข้อมูลของบริษทัย่อยท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามท่ีกําหนดใน TFRS 12 แมไ้ม่ได้มีการจดัทาํ 
งบการเงินรวม 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยสําคญัต่อ 
กลุ่มกิจการ 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อ 
กลุ่มกิจการ มีดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559)  
 

เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ 
   ขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) 
 

เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
   ต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้ืม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 
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  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อ 

กลุ่มกิจการ มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ 
   หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สญัญาประกนัภยั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) 
 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 
   และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19  
   เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
 

3 การประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชี
มาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสาํคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มูลท่ีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

4 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานดาํเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน  
ซ่ึงพิจารณาว่าคือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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4 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจโบว์ลิ่ง ธุรกิจ ธุรกิจ  
 โรงภาพยนตร์ โฆษณา และคาราโอเกะ ให้เช่าและบริการ สื่อภาพยนตร์ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560       
รายได ้       
   รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 1,757 236 118 135 93 2,339 
   รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (136) - (15) (22) (32) (205) 

รายไดสุ้ทธิ 1,621 236 103 113 61 2,134 
       
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 135 163 (5) 4 (51) 246 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน      114 
ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้      (48) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน      312 
       
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559       
รายได ้       
   รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 1,560 210 128 142 92 2,132 
   รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (120) - (16) (24) (36) (196) 

รายไดสุ้ทธิ 1,440 210 112 118 56 1,936 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 103 147 (5) 6 (21) 230 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน      65 
ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้      (45) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน      250 
 

กลุ่มบริษทัพบวา่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของจาํนวนเงินของสินทรัพยร์วมหรือหนี้สินรวมอยา่งมีสาระสาํคญัจากการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของปีก่อน 
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5 มูลค่ายุติธรรม 

 
5.1  การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบั
ขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั  
 ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ได้แก่  

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
 ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ได้แก่ ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อา้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ขอ้มูลท่ี 

ไม่สามารถสงัเกตได)้  
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าและรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 
 ข้อมูลระดบัที่ 1 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 พนับาท 
  

สินทรัพย์  
เงินลงทุนเผื่อขาย  
   ตราสารทุน 498,633 
 
 ข้อมูลระดบัที่ 1 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พนับาท 
  

สินทรัพย์  
เงินลงทุนเผื่อขาย  
   ตราสารทุน 512,699 
 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงเทคนิคในการประเมินมูลค่าในระหวา่งงวด 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 552,759 638,635 101,013 131,279 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20) 21,018 12,740 87,411 61,165 
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 441,875 386,400 41,932 33,868 

รวม 1,015,652 1,037,775 230,356 226,312 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (43,594) (43,594) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 972,058 994,181 230,356 226,312 
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20) 116,635 69,473 317,694 334,798 
ลูกหน้ีอ่ืน 152,908 150,855 124,571 132,068 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 38,319 41,806 18,075 19,218 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,279,920 1,256,315 690,696 712,396 

 
ลูกหน้ีการคา้สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 455,840 387,444 41,932 33,868 
ลูกหน้ีการคา้      
   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 212,816 264,236 120,598 86,155 
   คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 146,772 180,998 27,257 85,255 
   3 - 6 เดือน 38,789 35,913 25,985 12,814 
   6 - 12 เดือน 42,000 133,650 9,844 7,218 
   เกินกวา่ 12 เดือน 119,435 35,534 4,740 1,002 

รวม 1,015,652 1,037,775 230,356 226,312 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (43,594) (43,594) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 972,058 994,181 230,356 226,312 
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7 เงินลงทุนเผื่อขาย 

 
บริษทัมีเงินลงทุนเผื่อขาย ดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 84,315 498,633 108,405 512,699 

 84,315 498,633 108,405 512,699 

 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนเผื่อขายมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 512,699 
จาํหน่าย - ราคาทุน (24,091) 
กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริง (112,929) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 1,293 
การตีราคาใหม่ของหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 121,661 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด 498,633 

 
8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 
8.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสามารถวิเคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 พนับาท 
  

ราคาทุน 3,742,769 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (122,355) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,620,414 

  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 3,620,414 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 3,620,414 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 
8.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถวิเคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,751,690 2,501,310 
ซ้ือเงินลงทุน 33,358 33,358 
เงินปันผลรับ (117,828) - 

ส่วนแบ่งกาํไร 37,943 - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 2,705,163 2,534,668 

 
กลุ่มบริษทัมีกาํไรในรายการระหว่างกนัท่ีเกิดจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์ห้กบักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งจะรับรู้ใน 
งบกําไรขาดทุนรวมด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าอาคารท่ีจาํหน่ายไป ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรในรายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นรายไดจ้าํนวน 4.13 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวม (31 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 : 4.08 ลา้นบาท)  
 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีเงินปันผลรับจากบริษทัร่วมจาํนวน 117.83 ลา้นบาท (31 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 : 113.15 ล้านบาท) ซ่ึงบันทึกเป็น “รายได้อ่ืน” ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษัท และบันทึกเป็นรายการลดเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วม ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
บริษทั สยามฟิวเจอร์ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“SF”) 
 
การลงทุนเพิม่ 
 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัลงทุนเพ่ิมในหุ้นสามญัของ SF จาํนวน 5.38 ลา้นหุ้น รวมเป็น
จาํนวนเงิน 33.36 ลา้นบาท 
 
ผลของความเคล่ือนไหวดงักล่าว ทาํให้สดัส่วนการถือหุน้ใน SF เปล่ียนแปลงจากเดิมในอตัราร้อยละ 24.89 เป็นร้อยละ 25.19 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 

8.3 การร่วมค้า 
 

การเปล่ียนแปลงของการร่วมคา้สามารถวิเคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 288,168 245,168 
ส่วนแบ่งกาํไร 2,610 - 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (40) - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 290,738 245,168 
 

8.4 รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า มีดงันี ้
 

    สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

 ประเทศท่ีจด   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 ทะเบียน ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

บริษัทย่อย    
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วสิ จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท ์จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน ซีนีม่า จาํกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่าท่ีดินและพื้นท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน เรียลต้ี จาํกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการดา้นโบวล่ิ์ง ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
     และคาราโอเกะและการบนัเทิง    
บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการโฆษณาและบริการ ถือหุน้โดยตรง 99.93 99.93 
     ใหค้าํปรึกษาธุรกิจ    
บริษทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.93 99.93 
บริษทั สยามซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั อีจีว ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั  ประเทศไทย ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.98 99.98 
   (มหาชน) (“EGV”)     และการโฆษณารวมทั้ง    
     ใหบ้ริการเช่าพื้นท่ี    
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ ประเทศไทย ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณาและ ถือหุน้โดยตรง 92.46 92.46 
   จาํกดั (มหาชน) (“MPIC”)     จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์    
บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง  ประเทศไทย ธุรกิจลงทุน ถือหุน้โดยตรง 99.96 99.96 
   อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (“MHD”)      
บริษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์  ประเทศไทย ใหเ้ช่าและบริการระบบเคร่ืองฉาย ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
   แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั     และอุปกรณ์    
บริษทั เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการงานดา้นลูกคา้สัมพนัธ์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
                                                                                                 การชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์    

  
   และเครือขา่ยเคร่ืองพิมพคู์ปอง    
   อตัโนมติั    

บริษัทย่อยภายใต้ EGV      
บริษทั อีจีว ีเอก็ซิบิชัน่ จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 99.96 99.96 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 

8.4 รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า มีดงันี ้(ต่อ) 
 

    สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

 ประเทศท่ีจด   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 ทะเบียน ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
    

บริษัทย่อยภายใต้ MPIC      
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส จาํกดั ประเทศไทย จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 92.46 92.46 
     เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์    
     เพื่อจดัทาํวซีิดีและดีวดีี และ    
     เพื่อถ่ายทอดทางโทรทศัน์    
บริษทั เอม็วีดี จาํกดั (“MVD”) ประเทศไทย จาํหน่ายแผน่ วซีีดี ดีวดีี บลูเรย ์ ถือหุน้ทางออ้ม 92.46 92.46 
     และลิขสิทธ์ิภาพยนตร์    
บริษทั เอม็ เทอร์ต้ีไนน์ จาํกดั ประเทศไทย ผลิตภาพยนตร์  ถือหุน้ทางออ้ม 92.46 92.46 
บริษทั ทาเลนต ์วนั จาํกดั  ประเทศไทย ผลิตภาพยนตร์  ถือหุน้ทางออ้ม 83.22 83.22 
      

บริษัทย่อยภายใต้ MVD      
บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล ์จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายเทป ซีดี วดีีโอเทป  ถือหุน้ทางออ้ม 91.91 91.91 
     วซีีดี ดีวดีี    
      

บริษัทย่อยภายใต้ MHD      
บริษทั เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ ประเทศกมัพูชา ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 69.97 69.97 
   (แคมโบเดีย) จาํกดั (“Major Platinum”)     และใหบ้ริการดา้นโบวล่ิ์ง    
บริษทั เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ สาธารณรัฐ ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 59.98 59.98 
   (ลาว) จาํกดั (“Major Platinum Lao”) ประชาธิปไตย     
 ประชาชนลาว     
บริษทั ซีนีเพลก็ซ์ (ลาว) โซล จาํกดั สาธารณรัฐ ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 99.99 99.99 
   (“CNP”) ประชาธิปไตย     
 ประชาชนลาว     
      
    

บริษัทร่วม      
บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารและ ถือหุ้นโดยตรง 25.19 24.89 
   (มหาชน) (“SF”)     ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค    
บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จาํกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารและ ถือหุ้นโดยตรง 50.00 50.00 
     ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้ทางออ้ม 12.60 12.45 
   ผา่น SF   
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ ประเทศไทย ใหเ้ช่าพื้นท่ีและใหบ้ริการ ถือหุ้นโดยตรง 33.00 33.00 
   เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์     ดา้นสาธารณูปโภค    
บริษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จาํกดั ประเทศไทย เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายตัว๋ ถือหุน้โดยตรง 40.00 40.00 
     บตัรเขา้ชมการแสดง    
บริษทั ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ ประเทศไทย ผลิตและจาํหน่ายภาพยนตร์ทั้งใน ถือหุ้นโดยตรง 49.00 49.00 
   จาํกดั (“CJM”)     และต่างประเทศ    
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (ต่อ) 

 
8.4 รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า มีดงันี ้(ต่อ) 

 
    สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

 ประเทศท่ีจด   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 ทะเบียน ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
    

การร่วมค้า    
บริษทั พีวอีาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์  ประเทศอินเดีย ใหบ้ริการโบวล่ิ์ง คาราโอเกะ ถือหุ้นโดยตรง 49.00 49.00 
   จาํกดั (“PVR blu-O”)     และการบนัเทิง    
 
การร่วมค้าภายใต้ MPIC      
บริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสต้ิง จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการแพร่ภาพสัญญาณ ถือหุน้ทางออ้ม 41.61 41.61 
     ดาวเทียมและจดัจาํหน่าย    
     ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์    
บริษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จาํกดั ประเทศไทย ผลิตภาพยนตร์ โฆษณา  ถือหุน้ทางออ้ม 26.42 26.42 
     รายการโทรทศัน์ รวมทั้ง    
     งานดา้นบนัเทิงทุกรูปแบบ    
บริษทั เอม็วีพี เอม็ พิคเจอร์ส ฟิลม์  สาธารณรัฐ จดัจาํหน่ายภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 36.98 36.98 
   ดิสทริบิวชัน่ (ลาว) จาํกดั (“MVP”) ประชาธิปไตย

ประชาชนลาว     
 
เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุน้สามญัและหน่วยลงทุนในกรณีของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
 
สิทธิออกเสียงไม่แตกต่างจากสัดส่วนความเป็นเจา้ของ 
 

9 ท่ีดนิ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย์ ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์  ไม่มีตัวตน  และอุปกรณ์ ไม่มีตัวตน 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 7,591,205 120,791 4,471,539 44,931 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (7,601) (107) - - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 117,628 58,754 85,462 782 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ (1,342) - (50) - 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ (2,912) - (919) - 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (253,936) (88,834) (143,560) (5,212) 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (5,809) 18,250 - - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 7,437,233 108,854 4,412,472 40,501 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ท่ีดนิ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 

 
รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีถือเป็นภาระผูกพนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 สกุลเงิน พนั พนั พนั พัน 
      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บาท 98,351 55,648 98,351 55,648 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน บาท 358 1,969 - - 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,316 1,061 - - 

รวม บาท 98,709 57,617 98,351 55,648 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1,316 1,061 - - 

รวมเป็นเงินบาท  144,267 95,798 98,351 55,648 

 
10 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ 599,516 582,075 462,938 430,509 
เจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20) 18,332 23,212 25,199 26,645 
เจา้หน้ีอ่ืน 265,551 395,678 179,025 259,719 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 335,112 410,432 172,378 208,797 
รายไดค่้าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 323,467 349,843 249,104 272,145 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,541,978 1,761,240 1,088,644 1,197,815 

 
รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้าได้รวมเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นจาํนวนเงิน 52.97 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : จํานวน  
55.20 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นเงินรับจากการจาํหน่ายบตัรเงินสดโดยบริษทัตอ้งฝากไวใ้นธนาคารเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่ามูลค่าคงเหลือของบตัรเงินสด 
ท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดใ้ช ้ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงินกู้ยืม  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายการหมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 3,762 1,930 - - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,019,210 3,136,056 1,884,210 3,031,056 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,022,972 3,137,986 1,884,210 3,031,056 
     

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของเงินกูย้มืระยะยาว     
   - หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 86,560 85,408 1,671 1,632 
   - เงินกูย้มืจากธนาคาร 336,000 252,000 336,000 252,000 

   - หุน้กู ้ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,422,560 1,337,408 1,337,671 1,253,632 
     

รายการไม่หมุนเวยีนของเงินกู้ยืมระยะยาว     
   - หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 183,275 204,914 21,131 21,133 

   - เงินกูย้มืจากธนาคาร 1,412,000 559,000 1,412,000 559,000 

รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวียน 1,595,275 763,914 1,433,131 580,133 
     

รวมเงินกูย้มื 5,040,807 5,239,308 4,655,012 4,864,821 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 811,000 811,000 
เงินกูย้มืเพ่ิม 1,000,000 1,000,000 

จ่ายคืนเงินกูย้มื (63,000) (63,000) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 1,748,000 1,748,000 

 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.85 ถึง 3.04 ต่อปี เงินกูย้มืดงักล่าวมีสิทธิการเช่าเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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11 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
หุ้นกู้ 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,000,000 1,000,000 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 1,000,000 1,000,000 

 
วงเงินกู้ยืม 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินซ่ึงยงัมิไดใ้ชเ้ป็นจาํนวน 4,711.71 ลา้นบาท  
และจาํนวน 4,306.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : จาํนวน 6,562.53 ล้านบาท และจาํนวน 6,098.14 ลา้นบาท ตามลาํดับ) 
วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่ส้ินสุดอายภุายใน 3 ปี และจะมีการทบทวนตามวาระ วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่มีไวใ้ช้สําหรับการสร้างโรงภาพยนตร์ 
และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน  
 

12 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

  ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 จํานวนหุ้น จํานวน  ส่วนเกิน 
 จดทะเบียน หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น 

 พนัหุ้น พนัหุ้น พนับาท พนับาท 
     

ราคาตามบญัชีตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 896,266 894,533 894,533 4,053,064 

ราคาตามบญัชีปลายงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 896,266 894,533 894,533 4,053,064 

 
โครงการใหสิ้ทธิซ้ือหุ้นแก่พนกังาน : ในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ไม่มีการใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีออกจาํหน่าย 
 

13 ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
 
ใบสําคญัแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) 
 
บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (ESOP-W4 , ESOP-W1 และ ESOP-W2 ตามลาํดบั) ท่ีจดัสรรให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย โดยเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนให้บุคคลอ่ืนได ้ไม่มีราคาเสนอขาย
และมีอายไุม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัทางกฎหมายในการซ้ือสิทธิกลบัคืนมาหรือจ่ายชาํระเป็นเงินสด 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 5,288 750 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 5,288 750 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุม 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 พนับาท 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 80,844 

ส่วนแบ่งกาํไร (1,232) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 79,612 
 

15 รายได้อ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินปันผลรับ - - 117,828 113,147 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 29,736 - 33,146 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย 112,929 35,655 112,929 35,655 
รายไดค่้าบริหาร  10,710 12,846 14,804 16,911 
ดอกเบ้ียรับ 1,201 588 7,834 8,555 

อ่ืน ๆ  24,184 13,820 12,645 4,426 

 149,024 92,645 266,040 211,840 
 

16 ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลได้ตั้ งข้ึนโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร โดยใช้อัตราภาษีเดียวกบัท่ีใช้กับกําไรรวมทั้ งปีท่ีคาดว่า 
จะเกิดข้ึนคือ ร้อยละ 17 และร้อยละ 12 สาํหรับขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั 
 

17 กําไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย 
ถ่วงนํ้ าหนกัท่ีชาํระแลว้ตามจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหว่างงวด 
 

สาํหรับกาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีรวมสมมติฐานว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดไดถู้กแปลงเป็น
หุ้นสามญัทั้งหมด ซ่ึงไดแ้ก่ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและ 
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนัหุ้น พนัหุ้น 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใชใ้นการคาํนวณ   
   - กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  894,533 892,520 
   - กาํไรต่อหุ้นปรับลด 894,615 893,618 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
 

การกระทบยอดกาํไรสุทธิให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  313,993 269,950 325,872 210,739 
รายการปรับปรุง      
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9 342,770 251,686 148,772 137,544 
ค่าตดัจาํหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้  11,166 10,194 4,995 4,024 
หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ   928 2,581 - - 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  3,000 - 3,000 - 
กลบัรายการค่าเผื่อสินคา้รับคืน  - (5,162) - - 
การดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (กลบัรายการ) 9 (12,441) 14,089 - - 
ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์  880 315 (395) 215 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 9 2,912 307 919 - 
กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ  - (736) - - 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม  - (29,736) - (33,146) 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 7 (112,929) (35,655) (112,929) (35,655) 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว  (1,156) - (1,156)  
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 8 (40,553) (57,871) - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  (189) (435) (189) (435) 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน  1,116 974 660 453 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั  - 1,377 - 710 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  (2,452) 3,690 (351) 1,938 
เงินปันผลรับ 15 - - (117,828) (113,147) 
ดอกเบ้ียรับ  (1,201) (588) (7,834) (8,555) 
ตน้ทุนทางการเงิน  38,509 37,985 44,993 47,305 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงานและ      
   หน้ีสินดาํเนินงาน      

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  146,375 (16,087) 96,575 11,553 
- สินคา้คงเหลือ  8,523 17,888 6,965 11,324 
- ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต  12,775 (19,162) - - 
- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  9,185 4,584 3,853 10,368 
- ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน  259 299 - - 
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  1,258 (916) 556 (400) 
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (80,688) 51,418 (11,859) 96,282 
- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (2,243) (3,086) 3,596 (5,953) 

- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  (5,738) 5,176 (3,266) 6,519 

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน  634,059 503,079 384,949 341,683 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้  

 
ก) หนังสือคํา้ประกันจากธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดติ  

 
ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม พ .ศ. 2560 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากการคํ้ าประกันโดยธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดิตออกให้กับ
บุคคลภายนอกจาํนวน 191.36 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 193.46 ลา้นบาท) 
 

ข) การคํา้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ค ํ้ าประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารให้แก่บริษทัย่อยและบริษัทร่วม 
เป็นจาํนวน 138.76 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 106.93 ลา้นบาท) 
 

ค) ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน - กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 
บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวกบับุคคลภายนอก เก่ียวกบัการเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีอาคารและสัญญาบริการ  
โดยมียอดรวมของจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าภายใตส้ญัญาท่ีไม่สามารถยกเลิกไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ไม่เกิน 1 ปี 738 741 696 702 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,236 3,244 2,031 2,035 

เกินกวา่ 5 ปี 5,269 5,462 3,637 3,747 

 9,243 9,447 6,364 6,484 

 
นอกจากจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารและสัญญาบริการ ซ่ึงคิดตามเกณฑ์
การแบ่งรายไดใ้ห้กบัผูใ้หเ้ช่า  
 

ง) ภาระผูกพนัในการผลิตภาพยนตร์ 
 
ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม  พ .ศ . 2560 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการชําระเงินแก่ผู ้กํากับภาพยนตร์เป็นจํานวนเงิน 36.17 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 63.10 ลา้นบาท) 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีสาํคญั เปิดเผยในหมายเหตุ 8 
 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนเป็นบริษทัของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดงันั้นจึงถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
ก) รายได้จากการขายและบริการ และอ่ืน  ๆ

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ     
บริษทัยอ่ย - - 97,213 86,810 
บริษทัร่วม 612 2,127 295 460 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 14,914 15,448 9,535 10,002 
กิจการร่วมคา้ 4,663 17,731 1,341 1,026 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,142 15,971 2,054 4,636 

 33,331 51,277 110,438 102,934 

     
เงินปันผลรับ     
บริษทัร่วม - - 89,514 84,833 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ - - 28,314 28,314 

 - - 117,828 113,147 

 
ข) การซื้อสินค้าและบริการ และอ่ืน  ๆ

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

การซื้อสินค้าและบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 60,755 81,587 
บริษทัร่วม 6,879 6,648 4,004 4,255 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 42,449 39,763 32,038 30,164 
กิจการร่วมคา้ 22,613 - 17,077 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,438 38,619 26,478 32,117 

 106,379 85,030 140,352 148,123 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอ่ืน  ๆ
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ลูกหนีก้ารค้า (รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ)     
บริษทัยอ่ย - - 85,803 55,717 
บริษทัร่วม 15,314 7,260 1,286 4,709 
กิจการร่วมคา้ 3,466 3,104 - 428 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,238 2,376 322 311 

 21,018 12,740 87,411 61,165 
     

ลูกหนีบุ้คคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 219,334 206,421 
บริษทัร่วม 6,600 50,235 5,079 4,186 
กิจการร่วมคา้ 17,202 269 632 - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,319 14,469 3,134 4,275 

 27,121 64,973 228,179 214,882 
     

เงินปันผลค้างรับ     
บริษทัยอ่ย - - - 119,916 
บริษทัร่วม 89,514 - 89,515 - 

กิจการร่วมคา้ - 4,500 - - 

 89,514 4,500 89,515 119,916 

 116,635 69,473 317,694 334,798 
     

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

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

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

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,637 1,686 - - 

 1,637 1,686 - - 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอ่ืน  ๆ(ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เจ้าหนีก้ารค้า     
   (รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีการคา้)     
บริษทัยอ่ย - - 97,606 72,523 
บริษทัร่วม 4 7,643 1 5,539 
กิจการร่วมคา้ 7,069 - - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 794 619 763 515 

 7,867 8,262 98,370 78,577 

     
เจ้าหนีบุ้คคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 15,055 12,645 
บริษทัร่วม 4,047 4,127 3,281 3,448 
กิจการร่วมคา้ 45 45 - - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,700 14,901 3,588 6,985 

กรรมการ 3,540 4,139 3,275 3,567 

 18,332 23,212 25,199 26,645 

     
เงินรับล่วงหน้าจากการให้เช่าและบริการ     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน”)     
บริษทัร่วม 24,699 24,961 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,671 11,048 - - 

 35,370 36,009 - - 

     
เงินมัดจาํรับ     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน”)     
บริษทัยอ่ย - - 1,253 1,253 
บริษทัร่วม 123,503 123,503 - - 
กิจการร่วมคา้ 783 720 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,667 5,666 135 135 

 129,953 129,889 1,388 1,388 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอ่ืน  ๆ(ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน     
   (รวมอยูใ่น “เงินกูย้มืระยะยาวจาก     
   สถาบนัการเงิน”)     

บริษทัร่วม 22,802 22,765 22,802 22,765 

 22,802 22,765 22,802 22,765 

 
ง) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 
  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 พนับาท พนับาท 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด 8,000 474,900 
เงินให้กูย้มืเพ่ิมระหวา่งงวด - 113,227 

รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระหวา่งงวด - (124,391) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 8,000 463,736 

 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 เดือน และมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 4.00 ต่อปี 
 
รายไดด้อกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทัมีจาํนวนเงิน 4.55 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีดอกเบ้ียคา้งรับ
ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทัจาํนวน 1.53 ลา้นบาท 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
จ) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 พนับาท พนับาท 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,923 301,706 

รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระหวา่งงวด (211) (211) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 1,712 301,495 

 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 4.00 ต่อปี) 
 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานจาํนวน 1.71 ล้านบาท และจาํนวน 1.49 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 1.49 ล้านบาท และจาํนวน 1.27 ล้านบาท)  
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัตามลาํดบั ซ่ึงไม่มีการคิดดอกเบ้ีย (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 2.00 ถึง 3.00 ต่อปี) 
 

ฉ) เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 พนับาท พนับาท 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด 18,150 993,447 
เงินกูย้มืเพ่ิมระหวา่งงวด - 581,318 

เงินกูย้มืจ่ายคืนระหวา่งงวด - (544,233) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 18,150 1,030,532 

 
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบด้วยเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลกัประกนั จาํนวน 1,012.38 ลา้นบาท ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืน
ภายใน 1 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี และตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดชาํระคืนเม่ือทวงถาม จาํนวน 18.15 ลา้นบาท ซ่ึงมีดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 2.72 ต่อปี 
 
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียท่ีเก่ียวข้องในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทัมีจํานวน 0.12 ล้านบาท และ 10.12 ล้านบาท 
ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีดอกเบ้ียคา้งจ่ายในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั
จาํนวน 0.30 ลา้นบาท และ 12.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ช) ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัของกิจการ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 13,109 11,275 10,267 9,148 
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 82 168 63 149 
ผลประโยชน์ของพนกังานท่ีจ่าย     

   โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ - 182 - 182 

 13,191 11,625 10,330 9,479 

 
21 เหตุการณ์ภายหลังวนัท่ีในรายงาน 

 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของงวดเดือนกรกฎาคม 
ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 จาํนวน 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 536.72 ลา้นบาท โดยจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียน 
ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2560 และไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
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