
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำล 
วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญำต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดง 
การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวม
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจา้ 
เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน 
ของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน 
และบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน 
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
ขจรเกยีรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445  
กรุงเทพมหานคร 
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 602,544 573,030 440,854 272,256
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 992,827 1,182,113 712,680 704,253
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21 1,304 5,000 315,561 394,601
สินคา้คงเหลือ 111,689 140,869 74,294 99,335
ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต 222,823 178,365 - -
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 44,891 44,891 20,037 20,037
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 256,623 138,545 61,100 45,371

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,232,701 2,262,813 1,624,526 1,535,853

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 7 - 67,095 - 67,095
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 11,051 11,265 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 3,570,199 3,620,414
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 3,258,236 2,969,459 3,020,558 2,716,074
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 8 77,365 37,406 - -
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21 1,802 1,827 271,585 271,610
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 7,105,581 7,186,429 4,254,877 4,281,282
ค่าความนิยม 205,381 205,381 - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 108,811 100,398 42,091 36,745
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 66,461 49,914 49,460 35,706
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว 596,958 630,626 381,599 396,626
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 185,549 285,098 185,683 187,563

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,617,195 11,544,898 11,776,052 11,613,115

รวมสินทรัพย์ 13,849,896 13,807,711 13,400,578 13,148,968

2

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 43 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 11 2,009,531 1,459,890 1,895,214 1,399,889

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 1,756,573 1,674,700 1,327,536 1,220,324
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี  11 709,861 658,591 588,006 588,006

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21 14,500 15,900 1,219,516 1,262,776

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 39,646 61,329 12,465 22,829
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 127,765 75,457 83,452 34,455

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,657,876 3,945,867 5,126,189 4,528,279

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 2,052,829 2,605,355 2,051,122 2,492,127
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 226,956 241,369 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 40,203 38,895 26,958 24,908
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 500,470 477,465 169,011 132,314

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,820,458 3,363,084 2,247,091 2,649,349

รวมหนีสิ้น 7,478,334 7,308,951 7,373,280 7,177,628

3
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 43 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

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 894,667,502 หุน้ 
      มูลค่าท่ีชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 12 894,668 894,668 894,668 894,668

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 4,055,609 4,055,609 4,055,609 4,055,609
ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการขายหุน้ทุนซ้ือคืน 288,425 288,425 288,425 288,425
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 13 4,538 4,538 - -
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 90,600 90,600 90,600 90,600
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,302,733 1,396,560 697,996 597,998

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (381,523) (316,853) - 44,040

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 6,255,050 6,413,547 6,027,298 5,971,340
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 14 116,512 85,213 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 6,371,562 6,498,760 6,027,298 5,971,340

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 13,849,896 13,807,711 13,400,578 13,148,968

4

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 39 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,610,669 1,698,111 951,410 1,003,503
รายไดจ้ากการขาย 436,860 502,360 289,337 308,614

รวมรายได้ 2,047,529 2,200,471 1,240,747 1,312,117

ต้นทุน
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,261,946) (1,210,540) (776,848) (778,581)
ตน้ทุนขาย (155,465) (277,893) (90,746) (114,265)

รวมต้นทุน (1,417,411) (1,488,433) (867,594) (892,846)

กําไรขั้นต้น 630,118 712,038 373,153 419,271
รายไดอ่ื้น 15 121,243 207,776 309,150 233,919
ค่าใชจ่้ายในการขาย (124,194) (163,656) (67,040) (135,236)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (422,292) (437,639) (266,124) (288,693)
ตน้ทุนทางการเงิน (26,422) (33,018) (37,893) (42,753)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 67,342 83,414 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 245,795 368,915 311,246 186,508
ภาษีเงินได้ (35,588) (62,134) (19,949) (25,314)

กําไรสําหรับงวด 210,207 306,781 291,297 161,194

การปันส่วนของกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 206,018 302,380 291,297 161,194
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,189 4,401 - -

210,207 306,781 291,297 161,194

บาท บาท บาท บาท

กําไรต่อหุ้น 17
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.23 0.34 0.33 0.18
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.23 0.34 0.33 0.18

5

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 43 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรสําหรับงวด 210,207 306,781 291,297 161,194

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย 7 - (55,420) - (55,420)
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (5,636) (6,035) - -
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัรายการขา้งตน้ - 30,660 - 30,660

การจดัประเภทรายการใหม่ของกาํไรท่ียงัไม่รับรู้
จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย
ไปไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 7 - (97,879) - (97,879)

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (5,636) (128,674) - (122,639)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 204,571 178,107 291,297 38,555

การปันส่วนของกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 200,382 173,706 291,297 38,555
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,189 4,401 - -

204,571 178,107 291,297 38,555

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 43 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
6

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 5,486,037 5,600,278 3,360,519 3,418,423
รายไดจ้ากการขาย 1,515,454 1,513,344 1,042,699 1,001,606

รวมรายได้ 7,001,491 7,113,622 4,403,218 4,420,029

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (4,079,257) (3,951,163) (2,606,432) (2,572,435)
ตน้ทุนขาย (579,339) (681,727) (341,211) (325,504)

รวมต้นทุน (4,658,596) (4,632,890) (2,947,643) (2,897,939)

กําไรขั้นต้น 2,342,895 2,480,732 1,455,575 1,522,090
รายไดอ่ื้น 15 394,408 520,195 1,052,767 706,111
ค่าใชจ่้ายในการขาย (378,509) (413,238) (227,041) (255,970)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,264,932) (1,311,552) (825,145) (866,969)
ตน้ทุนทางการเงิน (81,554) (107,203) (116,635) (131,981)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน 8 208,162 204,619 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,220,470 1,373,553 1,339,521 973,281
ภาษีเงินได้ 16 (186,288) (245,648) (121,192) (144,949)

กําไรสําหรับงวด 1,034,182 1,127,905 1,218,329 828,332

การปันส่วนของกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,024,504 1,118,639 1,218,329 828,332
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,678 9,266 - -

1,034,182 1,127,905 1,218,329 828,332

บาท บาท บาท บาท
กําไรต่อหุ้น 17
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 1.15 1.25 1.36 0.93
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 1.15 1.25 1.36 0.93

7

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 43 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรสําหรับงวด 1,034,182 1,127,905 1,218,329 828,332

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย 7 (11,785) 64,758 (11,785) 64,758
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 856 (18,400) - -
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัรายการขา้งตน้ 11,010 54,566 11,010 54,566

การจดัประเภทรายการใหม่ของกาํไรท่ียงัไม่รับรู้
จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย
ไปไวใ้นงบกาํไรขาดทุน (43,265) (337,588) (43,265) (337,588)

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (43,184) (236,664) (44,040) (218,264)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 990,998 891,241 1,174,289 610,068

การปันส่วนของกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 981,320 881,975 1,174,289 610,068
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,678 9,266 - -

990,998 891,241 1,174,289 610,068

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 43 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

หน่วย : พนับาท

การเปลี่ยนแปลง รวม
ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแล้ว สัดส่วนของ องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน หุ้นจากการขาย ใบสําคญัแสดง ทุนสํารอง ผู้ถือหุ้นใหญ่ การแปลงค่า ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวมส่วนของ
เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซื้อคืน สิทธิซื้อหุ้นสามญั ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ในบริษทัย่อย งบการเงนิ เงนิลงทุนเผื่อขาย เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อํานาจควบคุม เจ้าของ

ยอดยกมาต้นงวด วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 894,534 4,053,064 288,425 5,288 90,600 1,320,957 (349,447) 10,040 323,435 (15,972) 6,636,896 80,844 6,717,740

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
การเพิ่มหุน้สามญัจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ 134 2,545 - (750) - - - - - - 1,929 - 1,929
เงินปันผล (หมายเหตุ 18) - - - - - (1,118,331) - - - - (1,118,331) - (1,118,331)
กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - - - 1,118,639 - (18,400) (218,264) (236,664) 881,975 9,266 891,241

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 1,321,265 (349,447) (8,360) 105,171 (252,636) 6,402,469 90,110 6,492,579

ยอดยกมาต้นงวด วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 1,396,560 (349,447) (11,446) 44,040 (316,853) 6,413,547 85,213 6,498,760

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
การเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้

ในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 8.1) - - - - - - (21,486) - - (21,486) (21,486) 21,486 -
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการลงทุน

ในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 8.1) - - - - - - - - - - - 135 135
เงินปันผล (หมายเหตุ 18) - - - - - (1,118,331) - - - - (1,118,331) - (1,118,331)
กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - - - 1,024,504 - 856 (44,040) (43,184) 981,320 9,678 990,998

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 1,302,733 (370,933) (10,590) - (381,523) 6,255,050 116,512 6,371,562
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ข้อมูลทางการเงนิรวม
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 43 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

       



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561

หน่วย : พนับาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกิน รวม
มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว กําไรขาดทุน องค์ประกอบอื่น

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน จากการขาย ใบสําคญัแสดง ทุนสํารอง เบ็ดเสร็จอื่น ของส่วนของ รวมส่วนของ
เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซื้อคืน สิทธิ์ซื้อหุ้นสามญั ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขาย เจ้าของ เจ้าของ

ยอดยกมาต้นงวด วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 894,534 4,053,064 288,425 750 90,600 782,391 323,435 323,435 6,433,199

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
การเพิ่มหุน้สามญัจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ 134 2,545 - (750) - - - - 1,929
เงินปันผล (หมายเหตุ 18) - - - - - (1,118,331) - - (1,118,331)
กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - - - 828,332 (218,264) (218,264) 610,068

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560 894,668 4,055,609 288,425 - 90,600 492,392 105,171 105,171 5,926,865

ยอดยกมาต้นงวด วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 894,668 4,055,609 288,425 - 90,600 597,998 44,040 44,040 5,971,340

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
เงินปันผล (หมายเหตุ 18) - - - - - (1,118,331) - - (1,118,331)
กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - - - 1,218,329 (44,040) (44,040) 1,174,289

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2561 894,668 4,055,609 288,425 - 90,600 697,996 - - 6,027,298

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 43 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้
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กําไรสะสม

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

       



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 19 1,968,638 2,100,447 1,075,898 1,282,579
จ่ายดอกเบ้ีย (87,469) (100,702) (122,700) (128,296)
จ่ายภาษีเงินได้ (258,873) (279,903) (144,435) (141,367)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,622,296 1,719,842 808,763 1,012,916

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดท่ีมีภาระผกูพนัลดลง(เพิ่มข้ึน) - 4,587 - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21 (10,804) (2,000) (277,683) (332,974)
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21 14,500 5,000 356,723 383,823
เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (500) - (500)
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21 25 571 25 30,571
เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนชัว่คราว - (770,000) - (770,000)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว - 771,156 - 771,156
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - (165) -
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 50,380 -
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัร่วม 8 (489,254) (140,207) (489,254) (140,207)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมคา้ 8 (44,000) - - -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 506,528 60,058 506,528 60,058
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ - 205,002 - 205,002
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 123,281 365,590 123,281 365,590
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (690,116) (557,435) (436,840) (412,700)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,008 14,122 227 1,219
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (138,713) (181,937) (18,121) (9,065)
ดอกเบ้ียรับ 3,855 3,374 19,895 15,916
เงินปันผลรับ 201,035 195,018 628,702 310,434

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (522,655) (27,601) 463,698 478,323

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 43 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21 - - 2,000,444 1,967,888
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21 (1,400) (2,250) (2,043,704) (1,800,520)
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ่มข้ึน(ลดลง) 4,317 (483) - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 3,860,000 3,903,000 3,630,000 3,800,000
เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้น (3,310,000) (4,930,000) (3,130,000) (4,840,000)
เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (63,848) (72,667) (1,272) (4,584)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 11 - 1,000,000 - 1,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 11 (441,000) (189,000) (441,000) (189,000)
เงินสดรับจากหุน้กู ้ 11 - 1,000,000 - 1,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุน้กู ้ 11 - (1,000,000) - (1,000,000)
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14 135 - - -
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั - 1,929 - 1,929
เงินสดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 18 (1,118,331) (1,129,134) (1,118,331) (1,118,301)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,070,127) (1,418,605) (1,103,863) (1,182,588)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 29,514 273,636 168,598 308,651
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวนัตน้งวด 573,030 530,873 272,256 173,652

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดส้ินงวด 602,544 804,509 440,854 482,303

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี

ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 54,436 - 22,301 -
การลงทุนในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัมิไดช้าํระเงิน - 14,218 - -
การจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์โดยยงัมิไดรั้บชาํระเงิน 271 - 26,502 -
การจาํหน่ายเงินลงทุนเผือ่ขายโดยยงัมิไดรั้บชาํระเงิน - 45,473 - 45,473
การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยยงัมิไดรั้บชาํระเงิน - 38,223 - 38,223

12
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 13 ถึง 43 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ขอ้มูล
ทำงกำรเงินหลกั (คืองบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ
และงบกระแสเงินสด) ไดน้ ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปี ซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน ส่วนหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินจดัท ำเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมำยเหตุประกอบ
ขอ้มูลทำงกำรเงินเพิ่มเติมตำมขอ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนัใหใ้ชข้อ้มูลทำงกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบันโยบำยกำรบญัชีท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงิน
ส ำหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 
รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหวำ่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบักำรแสดง
รำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดวำ่จะได ้
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน
ของกิจกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีกำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินไดร้อตดับญัชี
กรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมท่ีมีจ  ำนวนต ่ำกวำ่มูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมมีมูลค่ำต ่ำกว่ำฐำนภำษีของสินทรัพยน์ั้น จะถือว่ำมีผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ัก

ภำษีเกิดข้ึน 
- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิษฐำนว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยใ์นมูลค่ำท่ี 

สูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมำของก ำไรทำงภำษี ท่ีสำมำรถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์ำษีเงินได้

รอตดับญัชีไดเ้ฉพำะในประเภทท่ีก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี
จะตอ้งน ำไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใชห้กัภำษีท่ีเกิดจำกกำรกลบัรำยกำรของผลแตกต่ำงชัว่ครำว
ท่ีใชห้กัภำษีนั้น  

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนว่ำกำรเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียท่ีถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไวเ้พื่อขำย  
ตำมขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้กำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรไดน้ ำมำตรฐำนมำปฏิบติัใช้แลว้และพิจำรณำว่ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้จะไม่มี
ผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

 
2.2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้ จะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบ

ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15  เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ไดใ้ห้ขอ้ก ำหนดส ำหรับกำรรับรู้รำยได ้โดยใหใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัน้ีแทนมำตรฐำนต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
   (ปรับปรุง 2560)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15  เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์
   (ปรับปรุง 2560)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18  เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
   (ปรับปรุง 2560)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

 
หลกักำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ีอำ้งอิงหลกักำรวำ่  
 
• รำยไดจ้ะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรไดโ้อนไปยงัลูกคำ้ ซ่ึงแนวคิดของกำรควบคุมไดถู้กน ำมำใชแ้ทน

แนวคิดของควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
• กิจกำรรับรู้รำยไดเ้พื่อแสดงกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรท่ีสัญญำให้ลูกคำ้ในจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทน 

ท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรนั้น ๆ  
 
กิจกำรรับรู้รำยไดต้ำมหลกักำรส ำคญัตำมขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
• ขั้นตอนแรก : ระบุสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
• ขั้นท่ีสอง : ระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญำ 
• ขั้นท่ีสำม : ก ำหนดรำคำของรำยกำร 
• ขั้นท่ีส่ี : ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญำ 
• ขั้นท่ีหำ้ : รับรู้รำยไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
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หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้ จะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบ

ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลงัตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำดโดยมีขอ้อนุโลม หรือ
ปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบัก ำไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมตน้ใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีประกอบกบักำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม กลุ่มบริษทัจะเร่ิมน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรกส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหำรก ำลงัอยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบในรำยละเอียดจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรกและคำดวำ่จะมีผลกระทบในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
 
• รำยกำรฝำกขำยซ่ึงกำรรับรู้รำยได้จะพิจำรณำจำกกำรโอนอ ำนำจกำรควบคุมมำกกว่ำกำรพิจำรณำจำกกำรโอน 

ควำมเส่ียงและผลตอบแทน 
• กำรบญัชีส ำหรับตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหกิ้จกำรปฏิบติัตำมสัญญำ - ตน้ทุนท่ีเคยบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยอำจตอ้งบนัทึก

เป็นสินทรัพยภ์ำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 
• สิทธิในกำรคืน - มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 ก ำหนดให้แยกกำรแสดงมูลค่ำไดรั้บคืนสินคำ้จำก

ลูกคำ้และหน้ีสินเงินคืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.2 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีประกำศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ

รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำร
ไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชี
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 16  

เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
   ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 19  

เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะน ำมำใชแ้ทนและยกเลิกมำตรฐำนกำรบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินของธนำคำร 

   และสถำบนักำรเงินท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล 

   ส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรแสดงรำยกำร
เคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจำ้ของ และกำรหักกลบสินทรัพยท์ำงกำรเงินกบัหน้ีสินทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ีใชก้บักำรจดัประเภทเคร่ืองมือทำงกำรเงินในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเพื่อจดัเป็น
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน และตรำสำรทุน รวมถึงกำรจดัประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลก ำไรและ
ขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถำนกำรณ์ท่ีท ำใหสิ้นทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินตอ้งหกักลบกนั 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.2 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีประกำศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ

รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำร
ไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดใหกิ้จกำรตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลเพื่อให้ผูใ้ชง้บกำรเงินสำมำรถประเมินเก่ียวกบัควำมมีนยัส ำคญัของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีต่อฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด ำเนินของกิจกำร และลกัษณะและระดบัของควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีกิจกำรเปิดรับ
ระหวำ่งรอบระยะเวลำรำยงำนและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รวมทั้งแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน กล่ำวถึงกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และ 
กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 

• กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ 
- กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีแบ่งออกเป็น 

สำมประเภทไดแ้ก่ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน โดยกิจกำรสำมำรถเลือกรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนดว้ย
มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยไม่สำมำรถโอนไปเป็นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

- หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้หน้ีสินทำงกำรเงิน 
ท่ีตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือกิจกำรเลือกวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเขำ้เง่ือนไขท่ีก ำหนด 

- ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่ำดว้ยวธีิมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  
 

• ขอ้ก ำหนดกำรดอ้ยค่ำกล่ำวถึงกำรบญัชีส ำหรับผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำ
ยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกภำระผูกพนัวงเงินสินเช่ือ
และสญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตุกำรณ์ดำ้นเครดิตข้ึนก่อน กิจกำรตอ้งพิจำรณำ
กำรเปล่ียนแปลงในคุณภำพเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นสำมระดบั ในแต่ละระดบัจะก ำหนดวิธีกำรวดั
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำและกำรค ำนวณวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้หรือ
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำร
จดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ จะใชว้ิธีกำรอย่ำงง่ำย (simplified approach) ในกำรพิจำรณำ 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีประกำศแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
2.2.2.2 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีประกำศแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ

รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำร
ไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

• กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงมีวตัถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบในงบกำรเงิน ซ่ึงเกิดจำกกิจกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงของกิจกำรท่ีใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินในกำรจดักำรฐำนะเปิดท่ีเกิดข้ึนจำกควำมเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอำจ
ส่งผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุน (หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีกิจกำร
เลือกแสดงกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) วิธีกำรดงักล่ำวมีเป้ำหมำยในกำรแสดง
ถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันควำมเส่ียงภำยใต้กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ 
ถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ ใหค้วำมชดัเจนเก่ียวกบัวธีิกำรทำงบญัชีท่ีเก่ียวกบักำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ โดยใหแ้นวทำงในกำรระบุควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเขำ้เง่ือนไข ใหแ้นวทำง
เก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงในกำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ วำ่สำมำรถ
ถือโดยกิจกำรใดๆ ภำยในกลุ่มกิจกำรมิใช่เฉพำะเพียงบริษทัใหญ่เท่ำนั้น และให้แนวทำงในกำรท่ีจะระบุมูลค่ำท่ีจะ 
จดัประเภทรำยกำรใหม่จำกส่วนของเจำ้ของไปยงัก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำร
ท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน  
ให้ขอ้ก ำหนดทำงบญัชีส ำหรับกรณีท่ีกิจกำรออกตรำสำรทุนให้แก่เจำ้หน้ีเพื่อช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดหรือ
บำงส่วน กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำตรำสำรทุนท่ีออกให้แก่เจำ้หน้ีดว้ยมูลค่ำยติุธรรม กิจกำรตอ้งตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำร
เงินทั้งหมดหรือบำงส่วนเม่ือเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 ผลต่ำงระหวำ่งมูลค่ำ
ตำมบญัชีของหน้ีสินทำงกำรเงิน (หรือบำงส่วนของหน้ีสินทำงกำรเงิน)ท่ีช ำระและมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรทุนท่ี
ออกตอ้งรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัเหล่ำน้ีมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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3 กำรประมำณกำร 

 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชี
มำใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและแหล่งท่ีมำของ
ขอ้มูลท่ีส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรท่ีมีอยู่มำใชเ้ช่นเดียวกบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 

4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ผูมี้อ  ำนำจ
ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำน  
ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 

21 

 
4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
 ธุรกจิ ธุรกจิ ธุรกจิโบว์ลิง่ ธุรกจิ ธุรกจิ  
 โรงภำพยนตร์ โฆษณำ และคำรำโอเกะ ให้เช่ำและบริกำร ส่ือภำพยนตร์ รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561       
รำยได ้       
   รำยไดต้ำมส่วนงำนธุรกิจรวม 5,931 687 392 387 209 7,606 
   รำยกำรระหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ (430) - (41) (69) (65) (605) 

รำยไดสุ้ทธิ 5,501 687 351 318 144 7,001 
       

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 517 459 6 (14) (53) 915 
เงินชดเชยค่ำเสียหำย      2 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน      291 
ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้      (114) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      1,094 
       

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2560       
รำยได ้       
   รำยไดต้ำมส่วนงำนธุรกิจรวม 5,920 762 377 399 307 7,765 
   รำยกำรระหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ (416) - (43) (72) (120) (651) 

รำยไดสุ้ทธิ 5,504 762 334 327 187 7,114 
       

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 607 560 (7) (13) (140) 1,007 
เงินชดเชยค่ำเสียหำย      49 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน      340 
ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้      (120) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      1,276 
 

กลุ่มบริษทัพบวำ่ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงของจ ำนวนเงินของสินทรัพยร์วมหรือหน้ีสินรวมอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินของปีก่อน 
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5 มูลค่ำยุติธรรม 

 

5.1 กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม 
 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบั
ขอ้มูลสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 

• ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั  
• ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่  

 ขอ้มูลรำคำตลำด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
• ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ได้แก่ ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อ้ำงอิงจำกข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ข้อมูล 

 ท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได)้  
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำและรับรู้ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 
 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำและรับรู้ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 

 ข้อมูลระดบัที ่1 

 พนับำท 

สินทรัพย์  
เงินลงทุนเผือ่ขำย  
   ตรำสำรทุน 67,095 
 

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเทคนิคในกำรประเมินมูลค่ำในระหวำ่งงวด 
 

6 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 444,469 469,783 97,763 134,779 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 21) 39,007 17,605 91,808 100,591 

รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 340,869 428,408 133,818 60,495 

รวม 824,345 915,796 323,389 295,865 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (6,732) (6,732) - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 817,613 909,064 323,389 295,865 
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 21) 29,391 31,198 339,620 246,860 
ลูกหน้ีอ่ืน 47,181 159,622 18,679 137,218 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 98,642 82,229 30,992 24,310 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 992,827 1,182,113 712,680 704,253 
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 

 

ลูกหน้ีกำรคำ้สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 373,557 433,722 135,328 61,006 
ลูกหน้ีกำรคำ้      
   ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 206,717 240,411 113,391 145,040 
   คำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือน 159,696 176,561 45,637 72,539 
   3 - 6 เดือน 31,256 23,985 12,900 1,534 
   6 - 12 เดือน 30,962 13,277 5,871 992 

   เกินกวำ่ 12 เดือน 22,157 27,840 10,262 14,754 

รวม 824,345 915,796 323,389 295,865 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (6,732) (6,732) - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 817,613 909,064 323,389 295,865 
 

7 เงนิลงทุนเผ่ือขำย 
 

บริษทัมีเงินลงทุนเผือ่ขำย ดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 รำคำทุน มูลค่ำยุตธิรรม รำคำทุน มูลค่ำยุตธิรรม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย - - 12,045 67,095 
 

ในระหวำ่งงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 เงินลงทุนเผือ่ขำยมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 67,095 
จ ำหน่ำย - รำคำทุน (12,045) 
ก ำไรท่ีเกิดข้ึนจริง (43,265) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน (3,506) 
กำรตีรำคำใหม่ของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย (8,279) 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 

 

8.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 

 พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 3,620,414 
ซ้ือเงินลงทุน 165 

รับคืนจำกกำรลดทุน (50,380) 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 3,570,199 
 

กำรลงทุนเพิม่ 
 

บริษัท เอม็เทล (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 18 เมษำยน พ.ศ. 2561 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั เอม็เทล (ประเทศไทย) จ  ำกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจในกำรสร้ำงและพฒันำซอฟแวร์
รวมทั้งแอปพลิเคชัน่ จ  ำนวน 0.16 ลำ้นบำท โดยบริษทัถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 55.00 ของทุนจดทะเบียน 
 

บริษัท เอม็ ทำเลนต์ จ ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ  ำกัด (มหำชน) (บริษัทย่อย) ซ้ือหุ้นของบริษัท  
เอ็ม ทำเลนต ์จ  ำกดั จำกผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม จ ำนวน 39,998 หุ้น เป็นเงิน 40 บำท ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัย่อย 
ในบริษทัดงักล่ำวเปล่ียนแปลงจำกอตัรำร้อยละ 90.00 เป็นร้อยละ 99.99 ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยซ้ือหุ้นกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ท่ีระบุไดสุ้ทธิของบริษทั เอ็ม ทำเลนต ์จ  ำกดั ท่ีไดม้ำเพิ่ม จ  ำนวน 21,485,833 บำท บนัทึกเป็น “กำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนของผูถื้อหุน้ใหญ่
ในบริษทัยอ่ย” ภำยใต ้“องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ” ในขอ้มูลทำงกำรเงินรวม 
 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน พ.ศ.2561 บริษทั ทำเลนตว์นั จ  ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั เอ็ม ทำเลนต ์จ  ำกดั” 
 

กำรลดทุน 
 

บริษัท เมเจอร์ โฮลดิง้ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ผูถื้อหุ้นของบริษัท เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (บริษัทย่อย) อนุมัติให้ลดทุน 
จดทะเบียนโดยลดหุ้นจ ำนวน 1.1 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท ท ำให้บริษทัไดรั้บเงินเงินคืนจำกกำรลดทุนจ ำนวน 50.38 ลำ้นบำท 
ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัยอ่ย กำรลดทุนดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 กรกฎำคม 
พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
8.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,969,459 2,716,074 
ซ้ือเงินลงทุน 489,254 489,254 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน (211,650) (184,770) 
เงินปันผลรับ (201,035) - 

ส่วนแบ่งก ำไร 212,208 - 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 3,258,236 3,020,558 

 
กลุ่มบริษทัมีก ำไรในรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยใ์ห้กบักองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพยซ่ึ์งจะรับรู้ใน 
งบก ำไรขำดทุนรวมด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำอำคำรท่ีจ  ำหน่ำยไป ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 
พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัรับรู้ก ำไรในรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวเป็นรำยไดจ้  ำนวน 12.40 ลำ้นบำทในงบก ำไรขำดทุนรวม (30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2560 : 12.40 ลำ้นบำท) 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กันยำยน พ.ศ. 2561 บริษัทมีเงินปันผลรับจำกบริษัทร่วมจ ำนวน 201.04 ล้ำนบำท  
(30 กันยำยน พ.ศ. 2560 : 190.03 ล้ำนบำท) ซ่ึงบนัทึกเป็น “รำยได้อ่ืน” ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะบริษทั และบนัทึกเป็นรำยกำร 
ลด “เงินลงทุนในบริษทัร่วม” ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
 
บริษัท สยำมฟิวเจอร์ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 
กำรลงทุนเพิม่ 
 
ในระหว่ำงงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 บริษทัลงทุนเพิ่มในหุ้นสำมญัของ SF จ ำนวน 57.07 ลำ้นหุ้น รวมเป็น
จ ำนวนเงิน 489.25 ลำ้นบำท 
 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน 
 
ในระหว่ำงงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 บริษทัไดจ้  ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั SF จ ำนวน 50.36 ลำ้นหุ้น ไปใน
รำคำ 459.84 ล้ำนบำท โดยมีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวรวมอยู่ใน “รำยได้อ่ืน” เป็นจ ำนวน 248.19 ล้ำนบำท  
และ 275.07 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะบริษทัตำมล ำดบั 
 
ผลของควำมเคล่ือนไหวดงักล่ำว ท ำใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ใน SF เปล่ียนแปลงจำกเดิมในอตัรำร้อยละ 25.65 เป็นร้อยละ 26.03 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
8.3 กำรร่วมค้ำ 

 
กำรเปล่ียนแปลงของกำรร่วมคำ้สำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 37,406 - 
ซ้ือเงินลงทุน 44,000 - 
ส่วนแบ่งก ำไร (4,046) - 

ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 5 - 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 77,365 - 

 
กำรลงทุนเพิม่ 
 
บริษัท ทรำนส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม จ ำกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ทรำนส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จ  ำกดั (“บริษทัร่วมคำ้”) มีมติอนุมติัให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ทรำนส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จ  ำกดั จำกหุน้สำมญั จ  ำนวน 1.75 ลำ้นหุน้ โดยมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 
เป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 2.45 ลำ้นหุ้น โดยมีมูลค่ำท่ีตรำไว ้หุ้นละ 100 บำท บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จ  ำกดั (มหำชน) 
(บริษทัยอ่ย) (“เอ็ม พิคเจอร์”) ไดช้ ำระค่ำหุ้น จ  ำนวน 35.00 ลำ้นบำท ส ำหรับหุ้นสำมญัท่ีเพิ่มจ ำนวน 350,000 หุน้ ตำมมูลค่ำท่ีตรำไว ้
ท ำให้ เอ็ม พิคเจอร์ ถือหุ้นเพิ่มเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.69 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ทรำนส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม จ  ำกดั กำรเพิ่มทุน
ดงักล่ำวจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
 
บริษัท เมเจอร์ กนัตนำ บรอดแคสติง้ จ ำกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอม็ พิคเจอร์ ไดมี้มติอนุมติัใหล้งทุนเพิ่มในกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทั เมเจอร์ กนัตนำ บรอดแคสต้ิง จ  ำกดั (“บริษทัร่วมคำ้”) ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม โดยซ้ือหุ้น จ ำนวน 899,998 หุ้น ท่ีมูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท เป็นเงิน 9.00 ลำ้นบำท 
 
กจิกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน 
 
เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 บริษทั เอ็ม เทอร์ต้ีไนน์ จ  ำกดั (บริษทัยอ่ย) (“M39”) ไดต้กลงร่วมจดัตั้ง “กิจกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์
ไบคแ์มน” ร่วมกบับริษทั ไทย บรอดคำสต้ิง จ  ำกดั กิจกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ไบคแ์มน เป็นกำรร่วมกำรงำนประเภทกำรด ำเนินงำนร่วมกนั
โดย M39 มีส่วนไดเ้สียในกำรด ำเนินงำนร่วมกนั จ  ำนวนร้อยละ 70.00  



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
8.4 รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ มดีงันี ้

 
    สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 

 ประเทศที ่   30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 

 จดทะเบียน ประเภทธุรกจิ ควำมสัมพนัธ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

บริษทัย่อย      
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จ ำกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีในอำคำร ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วิส จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้ริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท ์จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้ริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน ซีนีม่ำ จ ำกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่ำท่ีดินและพ้ืนท่ีในอำคำร ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน เรียลต้ี จ ำกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีในอำคำร ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้ริกำรดำ้นโบวล่ิ์ง ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
     และคำรำโอเกะและกำรบนัเทิง    
บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้ริกำรโฆษณำ ถือหุน้โดยตรง 99.93 99.93 
บริษทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.93 99.93 
บริษทั สยำมซีนีเพลก็ซ์ จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) ประเทศไทย ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.98 99.98 
   (“EGV”)     และกำรโฆษณำรวมทั้ง    
     ใหบ้ริกำรเช่ำพ้ืนท่ี    
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ำกดั ประเทศไทย ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณำและ ถือหุน้โดยตรง 92.46 92.46 
   (มหำชน) (“MPIC”)     จดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์    
บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกิจลงทุน ถือหุน้โดยตรง 99.96 99.96 
   (“MHD”)      
บริษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่ำและบริกำรระบบเคร่ืองฉำย ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
     และอุปกรณ์    
บริษทั เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้ริกำรงำนดำ้นลูกคำ้สมัพนัธ์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
     กำรช ำระเงินทำงอิเลก็ทรอนิกส์    
     และเครือข่ำยเคร่ืองพิมพคู์ปอง    
     อตัโนมติั    
บริษทั เอม็เทล (ประเทศไทย) จ ำกดั ประเทศไทย สร้ำงและพฒันำซอฟแวร์รวมทั้ง ถือหุน้โดยตรง 55.00 - 
     แอปพลิเคชัน่    
      
บริษทัย่อยภำยใต้ EGV      
บริษทั อีจีวี เอก็ซิบิชัน่ จ  ำกดั ประเทศไทย ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุน้ทำงออ้ม 99.96 99.96 
      
บริษทัย่อยภำยใต้ MPIC      
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส จ ำกดั ประเทศไทย จดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ ถือหุน้ทำงออ้ม 92.46 92.46 
     เพื่อฉำยในโรงภำพยนตร์    
     เพื่อจดัท ำวิซีดีและดีวดีี และ    
     เพ่ือถ่ำยทอดทำงโทรทศัน์    
บริษทั เอม็วีดี จ ำกดั (“MVD”) ประเทศไทย จ ำหน่ำยแผน่ วีซีดี ดีวีดี บลูเรย ์ ถือหุน้ทำงออ้ม 92.46 92.46 
     และลิขสิทธ์ิภำพยนตร์    
บริษทั เอม็ เทอร์ต้ีไนน ์จ ำกดั ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์  ถือหุน้ทำงออ้ม 92.46 92.46 
บริษทั เอม็ ทำเลนต ์จ ำกดั ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์  ถือหุน้ทำงออ้ม 92.46 83.22 
บริษทั เมตำคอกนิชัน่ จ ำกดั ประเทศไทย ตวัแทนซ้ือขำยส่ือโฆษณำ ถือหุน้ทำงออ้ม 55.48 55.48 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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8.4 รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ มดีงันี ้(ต่อ) 
 

    สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 

 ประเทศที ่   30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 

 จดทะเบียน ประเภทธุรกจิ ควำมสัมพนัธ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      

บริษทัย่อยภำยใต้ MVD      
บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล ์จ ำกดั ประเทศไทย จ ำหน่ำยเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี ถือหุน้ทำงออ้ม 91.91 91.91 
      
      

บริษทัย่อยภำยใต้ MHD      
บริษทั เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์  ประเทศกมัพชูำ ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุน้ทำงออ้ม 69.97 69.97 
   (แคมโบเดีย) จ ำกดั (“Major Platinum”)     และใหบ้ริกำรดำ้นโบวล่ิ์ง    
บริษทั เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ (ลำว) จ ำกดั สำธำรณะรัฐ ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุน้ทำงออ้ม 59.98 59.98 
   (“Major Platinum Lao”) ประชำธิปไตย    และใหบ้ริกำรดำ้นโบวล่ิ์ง    
 ประชำชนลำว     
บริษทั ซีนีเพลก็ซ์ (ลำว) โซล จ ำกดั (“CNP”) สำธำรณะรัฐ ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุน้ทำงออ้ม 99.99 99.99 
 ประชำธิปไตย     
 ประชำชนลำว     
      

บริษทัร่วม      
บริษทั สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)  ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีในอำคำรและ ถือหุน้โดยตรง 26.03  25.65  
   (“SF”)     ใหบ้ริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค    
บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จ ำกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีในอำคำรและ ถือหุน้โดยตรง 50.00 50.00 
     ใหบ้ริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถือหุน้ทำงออ้มผำ่น SF 13.02 12.83 
      
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีและใหบ้ริกำร ถือหุน้โดยตรง 33.00 33.00 
   เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์(“MJLF”)     ดำ้นสำธำรณูปโภค    
บริษทั ไทยทิคเกต็เมเจอร์ จ ำกดั ประเทศไทย เป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำยตัว๋ ถือหุน้โดยตรง 40.00 40.00 
     บตัรเขำ้ชมกำรแสดง    
บริษทั ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ำกดั  ประเทศไทย ผลิตและจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 49.00 49.00 
   (“CJM”)      
      

กำรร่วมค้ำภำยใต้ MPIC      
บริษทั เมเจอร์ กนัตนำ บรอดแคสต้ิง จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้ริกำรแพร่ภำพสญัญำณ ถือหุน้ทำงออ้ม 41.61  41.61 
     ดำวเทียมและจดัจ ำหน่ำย    
     ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์    
บริษทั ทรำนส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จ ำกดั ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์ โฆษณำ  ถือหุน้ทำงออ้ม 32.07 26.42 
     รำยกำรโทรทศัน์ รวมทั้ง    
     งำนดำ้นบนัเทิงทุกรูปแบบ    
บริษทั เอม็วพีี เอม็ พิคเจอร์ส ฟิลม์  สำธำรณะรัฐ จดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ถือหุน้ทำงออ้ม 36.98 36.98 
   ดิสทริบิวชัน่ (ลำว) จ  ำกดั (“MVP”) ประชำธิปไตย     
 ประชำชนลำว     
กิจกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ไบคแ์มน ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์ ถือหุน้ทำงออ้ม 64.72 - 
 

เงินลงทุนทั้งหมดเป็นกำรลงทุนในหุน้สำมญัและหน่วยลงทุนในกรณีของกองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย ์
 

สิทธิออกเสียงไม่แตกต่ำงจำกสดัส่วนควำมเป็นเจำ้ของ 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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9 ทีด่นิ อำคำร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน  

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ทีด่นิ อำคำร สินทรัพย์ ทีด่นิ อำคำร สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์  ไม่มตีัวตน  และอุปกรณ์ ไม่มตีัวตน 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 7,186,429 100,398 4,281,282 36,745 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (2,041) (24) - - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 744,552 136,928 459,141 18,121 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์ (7,464) (20) (27,377) - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ (10,840) (98) (858) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย (800,546) (127,111) (455,200) (12,775) 

กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ (4,509) (1,262) (2,111) - 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 7,105,581 108,811 4,254,877 42,091 

 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนท่ีถือเป็นภำระผกูพนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 สกุลเงนิ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ บำท 216,117 77,200 216,117 77,200 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน บำท - 1,211 - - 

 ดอลลำร์สหรัฐฯ 822 1,072 - - 

รวม บำท 216,117 78,411 216,117 77,200 

 ดอลลำร์สหรัฐฯ 822 1,072 - - 

รวมเป็นเงินบำท  242,908 113,626 216,117 77,200 

 
 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 

30 

 
10 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 650,196 604,017 442,274 408,245 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 21) 11,993 20,344 81,915 72,846 
เจำ้หน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 21) 53,855 48,043 67,183 44,300 
เจำ้หน้ีอ่ืน 244,506 256,937 148,187 165,263 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 397,889 395,021 252,273 246,960 
รำยไดค่้ำเช่ำและบริกำรรับล่วงหนำ้ 398,134 350,338 335,704 282,710 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 1,756,573 1,674,700 1,327,536 1,220,324 
 

รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรรับล่วงหน้ำได้รวมเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำเป็นจ ำนวนเงิน 51.14 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน  
54.99 ลำ้นบำท) ซ่ึงเป็นเงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยบตัรเงินสดโดยบริษทัตอ้งฝำกไวใ้นธนำคำรเป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำมูลค่ำคงเหลือของบตัรเงินสด 
ท่ีลูกคำ้ยงัไม่ไดใ้ช ้ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยท่ีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

11 เงนิกู้ยืม  

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยกำรหมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 4,317 - - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 2,005,214 1,459,890 1,895,214 1,399,889 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้มืระยะสั้น     
   จำกสถำบนักำรเงิน 2,009,531 1,459,890 1,895,214 1,399,889 
     

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีของเงินกูย้มืระยะยำว     
   -  หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 121,861 70,591 6 6 
   -  เงินกูย้มืจำกธนำคำร 588,000 588,000 588,000 588,000 

รวมเงินกูย้มืระยะยำวส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 709,861 658,591 588,006 588,006 
     

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีนของเงินกูย้มืระยะยำว     
   -  หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 22,829 134,355 21,122 21,127 
   -  เงินกูย้มืจำกธนำคำร 530,000 971,000 530,000 971,000 
   -  หุน้กู ้ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

รวมเงินกูย้มืระยะยำวส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 2,052,829 2,605,355 2,051,122 2,492,127 
     

รวมเงินกูย้มื 4,772,221 4,723,836 4,534,342 4,480,022 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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11 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร สำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 1,559,000 1,559,000 

จ่ำยคืนเงินกูย้มื (441,000) (441,000) 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 1,118,000 1,118,000 

 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.85 ถึง 3.04 ต่อปี 
 
หุ้นกู้ 
 
ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงของหุน้กูใ้นระหว่ำงงวด 
 
วงเงนิกู้ยืม 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินซ่ึงยงัมิไดใ้ชเ้ป็นจ ำนวน 4,876.54 ลำ้นบำท  
และจ ำนวน 4,540.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 5,718.33 ลำ้นบำท และจ ำนวน 5,328.33 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั) 
วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่ส้ินสุดอำยภุำยใน 3 ปี และจะมีกำรทบทวนตำมวำระ วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่มีไวใ้ชส้ ำหรับกำรสร้ำงโรงภำพยนตร์ 
และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 

32 

 
12 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

 

  ทุนทีอ่อกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 จ ำนวนหุ้น จ ำนวน  ส่วนเกนิ 
 จดทะเบยีน หุ้นสำมญั หุ้นสำมญั มูลค่ำหุ้น 

 พนัหุ้น พนัหุ้น พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 896,266 894,668 894,668 4,055,609 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 896,266 894,668 894,668 4,055,609 

 
13 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 

 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัทีจ่ัดสรรให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั (ESOP) 
 
บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ  (ESOP-W2) ท่ีจัดสรรให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทย่อย  
โดยเป็นใบส ำคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สำมำรถโอนให้บุคคลอ่ืนได้ ไม่มีรำคำเสนอขำยและมีอำยุไม่เกิน 5 ปี นับตั้ งแต่วนัท่ีออก  
กลุ่มบริษทัไม่มีภำระผกูพนัทำงกฎหมำยในกำรซ้ือสิทธิกลบัคืนมำหรือจ่ำยช ำระเป็นเงินสด 
 
ไม่มีกำรใชสิ้ทธิในระหวำ่งงวด 
 

14 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 พนับำท 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 85,213 
กำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนของผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 8.1) 21,486 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย 135 

ส่วนแบ่งก ำไร 9,678 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 116,512 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 

33 

 
15 รำยได้อ่ืน 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินปันผลรับ - 485 172,954 32,987 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนเผือ่ขำย - 97,879 - 97,879 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม 89,182 45,098 98,629 50,625 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ - (44,318) - (40,166) 
รำยไดค่้ำบริหำร  10,046 12,774 13,871 15,089 
ดอกเบ้ียรับ 1,270 925 13,225 8,036 
เงินชดเชยค่ำเสียหำย 154 49,223 154 33,999 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน (4,800) 13,086 (4,403) 12,732 

อ่ืน ๆ  25,391 32,624 14,720 22,738 

 121,243 207,776 309,150 233,919 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินปันผลรับ - 485 628,702 190,518 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ครำว  - 1,156 - 1,156 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนเผือ่ขำย (หมำยเหตุ 7) 43,265 337,588 43,265 337,588 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมำยเหตุ 8) 248,187 45,098 275,067 50,625 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในกิจกำรร่วมคำ้ - (44,318) - (40,166) 
รำยไดค่้ำบริหำร  31,355 35,847 42,850 46,324 
ดอกเบ้ียรับ 4,540 4,184 27,615 24,623 
เงินชดเชยค่ำเสียหำย 1,837 49,223 1,823 33,999 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 4,976 31,564 8,399 31,524 

อ่ืน ๆ  60,248 59,368 25,046 29,920 

 394,408 520,195 1,052,767 706,111 

 
16 ภำษเีงนิได้ 

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลได้ตั้งข้ึนโดยกำรประมำณกำรของฝ่ำยบริหำร โดยใช้อตัรำภำษีเดียวกับท่ีใช้กบัก ำไรรวมทั้ งปีท่ีคำดว่ำ 
จะเกิดข้ึนคือ ร้อยละ 15 และร้อยละ 9 ส ำหรับขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร ตำมล ำดบั 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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17 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก ำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ค  ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ย 
ถ่วงน ้ำหนกัท่ีช ำระแลว้ตำมจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยอยูใ่นระหว่ำงงวด 
 

ส ำหรับก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีรวมสมมติฐำนว่ำหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดไดถู้กแปลงเป็น
หุ้นสำมญัทั้งหมด ซ่ึงไดแ้ก่ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนัหุ้น พนัหุ้น 
   

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ   
   - ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน  894,668 894,668 
   - ก ำไรต่อหุน้ปรับลด 894,668 894,668 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนัหุ้น พนัหุ้น 
   

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ   
   - ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน  894,668 894,619 
   - ก ำไรต่อหุน้ปรับลด 894,668 894,648 
 

18 เงนิปันผล 
 

พ.ศ. 2561 
 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของ 
งวดเดือนมกรำคมถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2561 จ  ำนวน 0.65 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 581.53 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กับผูถื้อหุ้นทั้ งหมด 
ท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 สิงหำคม พ.ศ. 2561 และไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 7 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของงวดเดือนกรกฎำคมถึง
เดือนธันวำคม พ.ศ. 2560 จ  ำนวน 0.60 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 536.80 ลำ้นบำท โดยจ่ำยให้กบัผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหุ้น  
ณ วนัท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2561 และไดจ่้ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
 

พ.ศ. 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของ 
งวดเดือนมกรำคมถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2560 จ  ำนวน 0.65 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 581.53 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กับผูถื้อหุ้นทั้ งหมด 
ท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2560 และไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 8 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของงวดเดือนกรกฎำคม 
ถึงเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2559 จ  ำนวน 0.60 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 536.80 ลำ้นบำท โดยจ่ำยให้กบัผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียน 
ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 21 เมษำยน พ.ศ. 2560 และไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2560  



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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19 กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 

 
กำรกระทบยอดก ำไรสุทธิให้เป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้  1,220,470 1,373,553 1,339,521 973,281 
รำยกำรปรับปรุง      
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  9 927,657 1,000,733 467,975 461,677 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้  33,668 33,542 15,028 15,013 
หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ (กลบัรำยกำร)  (1,974) 1,015 - - 
ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ  4,127 9,000 9,000 9,000 
กำรดอ้ยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
   (กลบัรำยกำร) 9 5,771 (5,429) 2,111 - 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์  6,185 5,392 648 1,879 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  20 - - - 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 9 10,840 12,306 858 7,908 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 98 19 - 19 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย 15 (43,265) (337,588) (43,265) (337,588) 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ครำว 15 - (1,156) - (1,156) 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 (248,187) (45,098) (275,067) (50,625) 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 15 - 44,318 - 40,166 
ส่วนแบ่งก ำไรในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 8 (208,162) (204,619) - - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้  (3,062) 448 (3,062) 448 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  1,308 3,348 2,050 1,981 
ขำดทุน(ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  3,903 (4,656) (2,876) 921 
เงินปันผลรับ 15 - (485) (628,702) (190,518) 
ดอกเบ้ียรับ 15 (4,540) (4,184) (27,615) (24,623) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน  81,554 107,203 116,635 131,981 

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน      
    -  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  87,998 2,149 (80,468) 39,577 

-  สินคำ้คงเหลือ  25,053 (24,771) 16,041 (19,887) 
-  ภำพยนตร์ระหวำ่งผลิต  (44,458) 58,985 - - 
-  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  (18,518) 7,656 (5,902) (6,611) 
-  ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  918 891 - - 
-  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  19,069 (54,763) (1,789) (43,457) 
-  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  53,809 97,222 107,877 233,234 
-  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  55,351 45,852 50,202 45,748 
-  หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  3,005 (20,436) 16,698 (5,789) 

เงินสดไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน  1,968,638 2,100,447 1,075,898 1,282,579 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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20 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจจะเกดิขึน้  

 
ก) หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำรและเลตเตอร์ออฟเครดติ  

 
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันจำกกำรค ้ ำประกันโดยธนำคำรและเลตเตอร์ออฟเครดิตออกให้กับ
บุคคลภำยนอกจ ำนวน 213.51 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 199.47 ลำ้นบำท) 
 

ข) กำรค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ค  ้ ำประกนัเงินกูย้ืมจำกธนำคำรให้แก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
เป็นจ ำนวน 114.13 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 60.00 ลำ้นบำท) 
 

ค) ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณกีลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่ำ 
 
บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำระยะยำวกบับุคคลภำยนอก เก่ียวกบักำรเช่ำท่ีดิน พื้นท่ีอำคำรและสัญญำบริกำร  
โดยมียอดรวมของจ ำนวนเงินค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขั้นต ่ำภำยใตส้ญัญำท่ีไม่สำมำรถยกเลิกไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ไม่เกิน 1 ปี 1,023 1,040 660 805 
เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,856 4,104 2,436 2,584 

เกินกวำ่ 5 ปี 4,917 5,632 3,454 3,915 

 9,796 10,776 6,550 7,304 

 
นอกจำกจ ำนวนเงินค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขั้นต ่ำขำ้งตน้ กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำพื้นท่ีอำคำรและสัญญำบริกำร ซ่ึงคิดตำมเกณฑ์
กำรแบ่งรำยไดใ้หก้บัผูใ้หเ้ช่ำ  
 

ง) ภำระผูกพนัในกำรผลติภำพยนตร์ 
 
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันในกำรช ำระเงินแก่ผูก้  ำกับภำพยนตร์เป็นจ ำนวนเงิน 74.56 ล้ำนบำท  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 69.94 ลำ้นบำท) 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ท่ีส ำคญั เปิดเผยในหมำยเหตุ 8 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนเป็นบริษทัของกรรมกำรและครอบครัวของกรรมกำร ดงันั้นจึงถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
 

ก) รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และอ่ืน ๆ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร     
บริษทัยอ่ย - - 104,528 102,124 
บริษทัร่วม 170 170 - - 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 14,487 16,057 8,477 9,855 
กิจกำรร่วมคำ้ 2,911 4,127 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 2,913 - - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,505 35,459 3,331 5,155 

 33,986 55,813 116,336 117,134 
     

เงนิปันผลรับ     
บริษทัยอ่ย - - 136,996 - 
บริษทัร่วม 12,000 - 12,000 8,000 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 23,958 - 23,958 24,503 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 485 - 485 

 35,958 485 172,954 32,988 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร     
บริษทัยอ่ย - - 310,718 297,011 
บริษทัร่วม 686 1,027 - 295 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 42,809 46,920 26,334 28,823 
กิจกำรร่วมคำ้ 8,161 12,690 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 2,913 - - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41,008 63,903 10,811 13,690 

 95,577 124,540 347,863 339,819 
     

เงนิปันผลรับ     
บริษทัยอ่ย - - 427,666 - 
บริษทัร่วม 129,161 - 129,161 112,714 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 71,874 - 71,874 77,319 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 485 - 485 

 201,035 485 628,701 190,518 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร และอ่ืน ๆ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร     
บริษทัยอ่ย - - 53,739 134,578 
บริษทัร่วม 5,370 6,426 4,152 4,164 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 45,438 43,969 34,154 33,108 
กิจกำรร่วมคำ้ 424 - - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 4,375 - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38,388 23,169 45,253 20,802 

 93,995 73,564 137,298 192,652 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร     
บริษทัยอ่ย - - 183,854 254,862 
บริษทัร่วม 17,048 20,147 13,726 13,577 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 132,765 128,818 100,370 97,375 
กิจกำรร่วมคำ้ 2,354 22,997 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 4,375 - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 117,080 97,250 113,672 97,802 

 273,622 269,212 411,622 463,616 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลือทีเ่กดิจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลูกหนีก้ำรค้ำ (รวมรำยได้ทีย่งัไม่ได้เรียกเกบ็)     
บริษทัยอ่ย - - 90,523 96,134 
บริษทัร่วม 173 6,538 - 4,154 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 1,967 - 20 - 
กิจกำรร่วมคำ้ 1,942 3,452 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 859 - - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,066 7,615 1,265 303 

 39,007 17,605 91,808 100,591 

     
ลูกหนีบุ้คคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 322,619 230,630 
บริษทัร่วม 9,135 12,857 1,266 4,235 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 2,958 - 2,958 - 
กิจกำรร่วมคำ้ 480 3,702 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 928 - - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,890 14,639 12,777 11,995 

 29,391 31,198 339,620 246,860 

     
เงนิมดัจ ำ     
   (รวมอยูใ่น “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
บริษทัยอ่ย - - 44,528 44,528 
บริษทัร่วม 5,421 8,881 389 3,849 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 3,460 - 3,460 - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,129 26,129 25,829 25,829 

 35,010 35,010 74,206 74,206 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลือทีเ่กดิจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ     
บริษทัยอ่ย - - 68,226 71,734 
บริษทัร่วม 1 30 1 1 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 257 - - - 
กิจกำรร่วมคำ้ 5,757 19,739 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 4,681 - - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,297 575 13,688 1,111 

 11,993 20,344 81,915 72,846 

     
เจ้ำหนีบุ้คคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 51,353  28,320 
บริษทัร่วม 3,821 4,979 3,493 4,281 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 745 - 696 - 
กิจกำรร่วมคำ้ 10,615 - - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 421 - - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,231 38,948 11,179 8,131 

กรรมกำร 1,022 4,116 462 3,568 

 53,855 48,043 67,183 44,300 

     
เงนิรับล่วงหน้ำจำกกำรให้เช่ำและบริกำร     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 23,128 23,913 - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,405 9,538 - - 

 31,533 33,451 - - 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 
ค) ยอดคงเหลือทีเ่กดิจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

เงนิมดัจ ำรับ     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
บริษทัยอ่ย - - 1,253 1,253 
บริษทัร่วม - 123,503 - - 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 123,503 - - - 
กิจกำรร่วมคำ้ 483 783 - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,666 5,666 135 135 

 129,652 129,952 1,388 1,388 
     

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ     
   (รวมอยูใ่น “เงินกูย้มืระยะยำวจำก     
   สถำบนักำรเงิน”)     

บริษทัร่วม 21,128 21,133 21,128 21,133 

 21,128 21,133 21,128 21,133 

 
ง) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด 5,000 394,601 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มระหวำ่งงวด 10,804 277,683 

รับช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืระหวำ่งงวด (14,500) (356,723) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 1,304 315,561 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย เงินกูย้มืไม่มีหลกัประกนั มีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 1 เดือน 
และมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 4.00 ต่อปี) 
 
รำยไดด้อกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะบริษทัมีจ ำนวนเงิน 10.08 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 บริษทัมีดอกเบ้ียคำ้ง
รับในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษทัจ ำนวน 1 ลำ้นบำท 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
จ) เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,827 271,610 

รับช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืระหวำ่งงวด (25) (25) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 1,802 271,585 

 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 4.00 ต่อปี) 
 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนจ ำนวน 1.80 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1.58 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 1.71 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1.49 ลำ้นบำท)  
ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัตำมล ำดบั โดยไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย (พ.ศ. 2560 : ไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย)  
 

ฉ) เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด 15,900 1,262,776 
เงินกูย้มืเพิ่มระหวำ่งงวด - 2,000,444 

เงินกูย้มืจ่ำยคืนระหวำ่งงวด (1,400) (2,043,704) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 14,500 1,219,516 

 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ยเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั จ  ำนวน 1,205.02 ลำ้นบำท ซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืน
ภำยใน 1 เดือน มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี และตัว๋สัญญำใชเ้งินชนิดช ำระคืนเม่ือทวงถำม จ ำนวน 14.50 ลำ้นบำท ซ่ึงมีดอกเบ้ีย
ในอตัรำร้อยละ 2.72 ต่อปี 
 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียท่ีเก่ียวข้องในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะบริษทัมีจ ำนวน 0.31 ล้ำนบำท และ 40.21 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 บริษทัมีดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษทั
จ ำนวน 0.03 ลำ้นบำท และ 17.61 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ช) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกจิกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 13,767 13,991 11,384 11,009 

ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 86 82 66 63 

 13,853 14,073 11,450 11,072 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 37,517 40,597 30,242 29,123 

ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 259 247 198 189 

 37,776 40,844 30,440 29,312 

 
22 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัทีใ่นงบกำรเงนิ 

 
ก) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ  ำกัด (มหำชน) (บริษัทย่อย)  

ไดมี้มติอนุมติักำรจดัตั้งบริษทั เอ็ม.พี.ไอ.ซี (กมัพูชำ) ดิสทริบิวชัน่ จ  ำกดั เพื่อประกอบธุรกิจจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ในประเทศกมัพูชำ  
โดยมีทุนจดทะเบียน 200,000 ดอลลำร์สหรัฐ ประกอบดว้ยหุ้นสำมญั 200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐ บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส 
เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จ  ำกดั (มหำชน) จะถือหุ้นร้อยละ 55.00 คิดเป็นจ ำนวนเงินลงทุนเท่ำกบั 110,000 ดอลลำร์สหรัฐ บริษทัดงักล่ำว 
ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพำณิชยป์ระเทศกมัพชูำเม่ือวนัท่ี 24 ตุลำคม พ.ศ. 2561 

 
ข) เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ  ำกดั (มหำชน) (บริษทัย่อย)  

ได้มีมติอนุมติักำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 3,813,156 บำท และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจ ำนวน 321,368,975 บำท เพื่อชดเชย 
ผลขำดทุนสะสมและอนุมติักำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของหุ้นสำมญัท่ีตรำไว ้จำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท      
ท ำใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวลดลงจำก 1,313,117,176 บำท เป็น 656,558,588 บำท และทุนช ำระแลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว
ลดลงจำก 1,300,119,176 บำท เป็น 650,059,588 บำท มติดงักล่ำวจะเสนอต่อท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำและอนุมติัต่อไป 
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