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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
 

ควำมเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด 
วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบกำรเงนิทีต่รวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
• งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด 

วนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น  
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบ 
ของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจาก 
กลุ่มกิจการและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 



 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเร่ืองการประเมินการดอ้ยค่าของความนิยมและสินทรัพย ์- ธุรกิจ
โบวล่ิ์งเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ และไดน้ าเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองน้ี  
 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ กำรจัดกำรเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ค่าความนิยม  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการรับรู้ค่าความนิยม 
ในสามหน่วยสินท รัพย์ท่ี ก่อให้ เกิด เงินสด (CGU) ได้แ ก่  
ส่วนงานธุรกิจโรงภาพยนตร์ (จ  านวน 17.17 ลา้นบาท) ส่วนงาน
ธุรกิจให้เช่าและบริการ (จ านวน 22.79 ลา้นบาท)  และส่วนงาน
ธุรกิจส่ือภาพยนตร์ (จ านวน 112.97 ลา้นบาท) 
 
ผูบ้ริหารทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ าทุกปี
ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่า
ของสินทรัพย ์ ซ่ึงผู ้บริหารของกิจการได้ประเมินมูลค่าจาก 
การใช้งานของค่าความนิยมและสรุปว่าราคาตามบัญชีของ 
ค่าความนิยมหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าแสดงไว้ด้วยมูลค่า 
ท่ีเหมาะสม  
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับการตรวจสอบการด้อยค่าของ 
ค่าความนิยม เน่ืองจากมูลค่าของค่าความนิยมมีสาระส าคญัต่อ
งบการเงิน นอกจากน้ีในการประเมินมูลค่าจากการใช้งานของ 
ค่าความนิยมตอ้งอาศยัการประมาณการ และดุลยพินิจท่ีส าคญั
ของผูบ้ริหารในการประมาณผลประกอบการในอนาคตของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดนั้นๆ และการประมาณอตัรา
คิ ดล ด ท่ี ใช้ ใน ก ารจัดท าป ระม าณ ก ารก ระแส เงิน ส ด  
การเปล่ียนแปลงข้อสมมติฐานต่างๆเพียงเล็กน้อย อาจส่งผล
กระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนและ 
การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
 
 

ข้าพเจ้าประเมินวิธีท่ีผู ้บริหารใช้ในการจัดท าประมาณการ
กระแสเงินสดของแต่ละ CGU รวมถึงทดสอบความถูกตอ้งของ
การค านวณ นอกจากน้ีข้าพ เจ้าเป รียบเทียบประมาณการ 
กระแสเงินสดกบังบประมาณทางการเงินซ่ึงไดรั้บการอนุมติัโดย
คณะกรรมการบริษทั  ขา้พเจา้พบว่าประมาณการกระแสเงินสด
ท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าจากการใชส้อดคลอ้งกบังบประมาณซ่ึง
ไดรั้บการอนุมติั และคณะกรรมการไดส้อบทานขอ้สมมติฐาน
ซ่ึงได้แก่อัตราคิดลด และอัตราการเติบโตท่ีใช้ในการค านวณ
มูลค่าจากการใชแ้ลว้ 
 
ขา้พเจา้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของปี พ.ศ. 2561 กบัขอ้มูล
ในประมาณการกระแสเงินสดท่ีจัดท าในปีก่อน (พ.ศ. 2560)  
เพ่ือพิจารณาว่าการจดัท าประมาณการในอดีตไดจ้ัดท าข้ึนจาก 
ข้อสมมติฐานซ่ึงดีกว่าความเป็นจริงหรือไม่ ข้าพเจ้าพบว่า 
ผลการด าเนินงานจริงของปีปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัประมาณการ
กระแสเงินสดของปีก่อน 
 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ทดสอบขอ้สมมติฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. อตัราการเติบโตซ่ึงผูบ้ริหารใช้ในการจดัท าประมาณ
การกระแสเงินสด โดยขา้พเจา้เปรียบเทียบอตัราการ
เติบโตดงักล่าวกบัขอ้มูลในอดีต สภาพเศรษฐกิจ และ
แนวโนม้ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

2. อตัราคิดลดซ่ึงผูบ้ริหารใชใ้นการจดัท าประมาณการซ่ึง
ข้าพ เจ้าได้พิ จารณาจากต้น ทุ นทางการเงินของ 
กลุ่มบริษัท และเปรียบเทียบกับข้อมูลในตลาด และ
ผลการวจิยัส าหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  
 

จากผลการตรวจสอบ ขา้พเจา้พบว่าขอ้สมมติฐานซ่ึงผูบ้ริหารใช้
ในการค านวณมูลค่าจากการใช้ มีความสมเหตุสมผลและ
เหมาะสม 
 

  



 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ กำรจัดกำรเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ 
 

กระประเมินการด้อยค่าเร่ืองการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

   - ธุรกจิโบว์ล่ิง 
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ท่ี ดิน อาคารและ
อุปกรณ์   
 
จากแนวโนม้ของธุรกิจโบวล่ิ์งท่ีชะลอตวัลงเป็นผลให้รายไดจ้าก
การให้บริการโบว์ล่ิงลดลง ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
สินทรัพยถ์าวรสุทธิของธุรกิจโบวล่ิ์ง มีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 
472.46 ล้านบาท มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 ระบุว่าหาก
กิจการพบว่ามีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยอ์าจเกิดการดอ้ยค่า กิจการตอ้ง
ประมาณการ มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น 
 
ผูบ้ ริหารเช่ือมั่นว่าธุรกิจโบว์ล่ิงท่ีตั้ งในท าเลเด่นยงัสามารถ 
ท าก าไรได้ดี อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารติดตามผลการด าเนินงาน 
ของสถานประกอบการโบวล่ิ์งในท าเลท่ีไม่ท าก าไรอย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือประเมินวา่ควรด าเนินธุรกิจในสถานท่ีดงักล่าวต่อไปหรือไม่ 
หรือมิฉะนั้นควรรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพยห์รือไม่ โดยใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2561 ผู ้บริหารได้รับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพยถ์าวรบางส่วนของสถานประกอบการโบวล่ิ์งในท าเล 
ท่ีไม่ท าก าไร 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญในการพิจารณาถึงข้อบ่งช้ีท่ีอาจท าให้
สินทรัพยเ์กิดการดอ้ยค่า เน่ืองจากหากระบุขอ้บ่งช้ีไม่ครบถว้น 
อาจมีผลให้ การพิ จารณ าค่าเผื่ อก ารด้อยค่ าไม่ครบถ้วน 
นอกจากน้ี ขา้พเจา้ยงัให้ความส าคญักับการประเมินการดอ้ยค่า 
เน่ืองจากตอ้งอาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร 
 

ขา้พเจา้ได้พิจารณาถึงขอ้บ่งช้ีขั้นตน้ท่ีระบุว่าสินทรัพยอ์าจเกิด
การด้อยค่า ได้แก่ ก าไรสุทธิก่อนภาษี เงินได้ ดอกเบ้ียจ่าย  
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย ของสถานประกอบการโบวล่ิ์ง
รายสาขา ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีก่อให้เกิดรายได้ นอกจากน้ี
ขา้พเจา้ท าความเขา้ใจและประเมินแผนการและกลยทุธ์ในอนาคต
ของผูบ้ริหาร 
 
ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
แผนการและกลยทุธ์ในอนาคตของผูบ้ริหาร โดยอา้งอิงกบัขอ้มูล
การด าเนินงานในอดีต แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจ และข้อมูล 
ในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 
ขา้พเจา้พบว่าแผนการและกลยุทธ์ในอนาคตดังกล่าวมีเหตุผล
รองรับและมีความสมเหตุสมผล และข้อสมมติฐานท่ีใช ้
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของผูบ้ริหารมีความเหมาะสม ภายใต้
สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

  

 



 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี  แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ี 
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืน
มีความขัดแยง้ท่ีมีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า  
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ควำมรับผดิชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามท่ีควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 
ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับ 
การด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 

ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น 
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผล
ไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  



 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจาก 
การทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรง
ตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวข้องในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป  ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบติังาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  



 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ซ่ึงรวมถึงประเด็น 
ท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน  ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง 
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ
ไดส่ื้อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้ งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
ขจรเกยีรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
กรุงเทพมหานคร 
15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
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งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 596,315,184 573,029,736 390,590,766 272,256,434

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 9 1,161,281,382 1,182,113,359 1,204,345,331 704,252,891

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 1,304,000 5,000,000 289,276,725 394,601,068

สินคา้คงเหลือ 10 128,739,103 140,868,856 84,149,350 99,335,053

ภาพยนตร์ระหว่างผลิต 192,191,178 178,364,640 - -

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ทีถึงกาํหนดภายในหนึงปี 17 48,407,379 44,891,024 23,553,389 20,037,034

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 11 121,241,529 138,545,830 40,108,809 45,370,299

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,249,479,755 2,262,813,445 2,032,024,370 1,535,852,779

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 8 - 67,095,427 - 67,095,427

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 10,973,930 11,265,409 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 3,526,824,770 3,620,413,946

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 3,375,388,805 2,969,458,728 3,099,847,264 2,716,073,678

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 12 75,176,404 37,405,758 - -

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บุคคล

หรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 1,801,603 1,826,603 271,584,900 271,609,900

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 7,241,647,000 7,186,429,150 4,560,161,309 4,281,281,778

ค่าความนิยม 14 152,930,716 205,380,716 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 122,236,134 100,397,518 50,222,754 36,744,931

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 77,463,585 49,913,536 49,915,515 35,706,035

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว 17 579,054,153 630,626,159 369,311,227 396,626,389

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 18 188,061,805 285,098,153 146,747,748 187,562,596

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,824,734,135 11,544,897,157 12,074,615,487 11,613,114,680

รวมสินทรัพย์ 14,074,213,890 13,807,710,602 14,106,639,857 13,148,967,459

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

7



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัน

จากสถาบนัการเงิน 20 1,418,172,442 1,459,889,523 1,398,179,689 1,399,889,523

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 19 2,452,667,049 1,674,700,273 1,871,595,500 1,220,323,637

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี  20 588,116,355 658,591,197 588,006,493 588,006,012

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลหรือกิจการ

ทีเกียวขอ้งกนั 35 14,500,000 15,900,000 1,411,026,429 1,262,775,741

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 95,316,900 61,329,230 46,879,805 22,828,958

หนีสินหมุนเวียนอืน 21 101,978,503 75,456,693 51,415,638 34,455,623

รวมหนีสินหมุนเวยีน 4,670,751,249 3,945,866,916 5,367,103,554 4,528,279,494

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20 1,905,519,289 2,605,355,459 1,904,120,166 2,492,126,659

หนิสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 215,563,528 241,369,028 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 61,376,737 38,894,800 41,977,548 24,908,376

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 23 588,520,558 477,464,996 260,122,190 132,313,520

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 2,770,980,112 3,363,084,283 2,206,219,904 2,649,348,555

รวมหนีสิน 7,441,731,361 7,308,951,199 7,573,323,458 7,177,628,049

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

หน่วย : บาท
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 24

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามญัจาํนวน 896,266,347 หุ้น 

      มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 896,266,347 896,266,347 896,266,347 896,266,347

ทุนทีออกและชาํระแลว้เตม็มูลค่า

   หุ้นสามญัจาํนวน 894,667,502 หุ้น 

      มูลค่าทีชาํระแลว้หุ้นละ 1 บาท 24 894,667,502 894,667,502 894,667,502 894,667,502

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 24 4,055,609,113 4,055,609,113 4,055,609,113 4,055,609,113

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการขายหุ้นทุนซือคืน 24 288,424,625 288,424,625 288,424,625 288,424,625

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุ้นสามญั 4,537,662 4,537,662 - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 26 90,600,000 90,600,000 90,600,000 90,600,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,557,471,983 1,396,560,421 1,204,015,159 597,997,828

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ (381,362,198) (316,853,024) - 44,040,342

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 6,509,948,687 6,413,546,299 6,533,316,399 5,971,339,410

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 27 122,533,842 85,213,104 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 6,632,482,529 6,498,759,403 6,533,316,399 5,971,339,410

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 14,074,213,890 13,807,710,602 14,106,639,857 13,148,967,459

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการ 7,779,143,941 7,077,775,712 4,812,420,633 4,209,686,583

รายไดจ้ากการขาย 2,173,214,706 1,893,834,866 1,480,718,343 1,254,486,682

รวมรายได้ 9,952,358,647 8,971,610,578 6,293,138,976 5,464,173,265

ต้นทุน

ตน้ทุนการให้บริการ (5,671,558,493) (5,140,548,348) (3,654,178,139) (3,274,199,680)

ตน้ทุนขาย (827,937,813) (817,365,785) (480,248,578) (403,470,006)

รวมต้นทุน (6,499,496,306) (5,957,914,133) (4,134,426,717) (3,677,669,686)

กําไรขันต้น 3,452,862,341 3,013,696,445 2,158,712,259 1,786,503,579

รายไดอื้น 28 456,594,777 734,548,941 1,542,979,541 952,660,471

ค่าใชจ่้ายในการขาย (571,354,626) (527,039,786) (364,990,468) (322,493,675)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,919,855,418) (1,835,816,108) (1,276,161,144) (1,149,262,197)

ตน้ทุนทางการเงิน 30 (108,190,202) (139,885,125) (155,053,101) (174,784,630)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ 12 262,341,211 231,298,996 - -

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 1,572,398,083 1,476,803,363 1,905,487,087 1,092,623,548

ภาษีเงินได้ 31 (273,108,258) (279,097,777) (176,222,265) (158,686,098)

กําไรสําหรับปี 1,299,289,825 1,197,705,586 1,729,264,822 933,937,450

การแบ่งปันกําไร

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,283,589,820 1,193,336,865 1,729,264,822 933,937,450

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 27 15,700,005 4,368,721 - -

1,299,289,825 1,197,705,586 1,729,264,822 933,937,450

กําไรต่อหุ้น 32

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน 1.43 1.33 1.93 1.04

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 1.43 1.33 1.93 1.04

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

กําไรสําหรับปี 1,299,289,825 1,197,705,586 1,729,264,822 933,937,450

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (5,423,800) 746,515 (6,145,766) -

ภาษีเงินไดท้ีเกียวกบัรายการขา้งตน้ 1,076,420 (149,303) 1,229,153 -

(4,347,380) 597,212 (4,916,613) -

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผอืขาย 8 (55,050,428) (349,243,185) (55,050,428) (349,243,185)

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 1,023,096 (21,486,015) - -

ภาษีเงินไดท้ีเกียวกบัรายการขา้งตน้ 11,004,031 69,848,637 11,010,086 69,848,637

(43,023,301) (300,880,563) (44,040,342) (279,394,548)

รวมกาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี (47,370,681) (300,283,351) (48,956,955) (279,394,548)

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 1,251,919,144 897,422,235 1,680,307,867 654,542,902

การปันส่วนของกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,236,219,139 893,053,514 1,680,307,867 654,542,902

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 27 15,700,005 4,368,721 - -

1,251,919,144 897,422,235 1,680,307,867 654,542,902

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

การเปลยีนแปลง รวม

ใบสําคญั จัดสรรแล้ว สัดส่วนของ องค์ประกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทอีอกและ ส่วนเกนิ ส่วนเกนิทุน - แสดงสิทธิ ทุนสํารอง ผู้ถือหุ้นใหญ่ การแปลงค่า ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซือคนื ซือหุ้นสามญั ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ในบริษัทย่อย งบการเงนิ เงินลงทุนเผือขาย เจ้าของ บริษัทใหญ่ ควบคุม เจ้าของ

ยอดยกมา ณ ต้นปี วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2560 894,533,377 4,053,063,850 288,424,625 5,287,662 90,600,000 1,320,957,222 (349,446,941) 10,039,590 323,434,890 (15,972,461) 6,636,894,275 80,844,383 6,717,738,658

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

การเพิมหุน้สามญัจากการใชใ้บสาํคญั

แสดงสิทธิ (หมายเหตุ 24) 134,125 2,545,263 - (750,000) - - - - - - 1,929,388 - 1,929,388

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33) - - - - - (1,118,330,878)   - - - - (1,118,330,878) - (1,118,330,878)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - 1,193,934,077 - (21,486,015) (279,394,548) (300,880,563) 893,053,514 4,368,721 897,422,235

ยอดคงเหลือ ณ สินปี วันท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 4,537,662 90,600,000 1,396,560,421 (349,446,941) (11,446,425) 44,040,342 (316,853,024) 6,413,546,299 85,213,104 6,498,759,403

ยอดยกมา ณ ต้นปี วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2561 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 4,537,662 90,600,000 1,396,560,421 (349,446,941) (11,446,425) 44,040,342 (316,853,024) 6,413,546,299 85,213,104 6,498,759,403

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

การเปลียนแปลงสัดส่วนของผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัยอ่ย

(หมายเหตุ 27) - - - - - - (21,485,873) - - (21,485,873) (21,485,873) 21,485,833 (40)

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการลงทุน

ในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 27) - - - - - - - - - - - 134,900 134,900

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33) - - - - - (1,118,330,878)   - - - - (1,118,330,878) - (1,118,330,878)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - 1,279,242,440 - 1,017,041 (44,040,342) (43,023,301) 1,236,219,139 15,700,005 1,251,919,144

ยอดคงเหลือ ณ สินปี วันท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 4,537,662 90,600,000 1,557,471,983 (370,932,814) (10,429,384) - (381,362,198) 6,509,948,687 122,533,842 6,632,482,529

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

กําไร(ขาดทุน) รวม

ใบสําคัญ จัดสรรแล้ว เบ็ดเสร็จอืน องค์ประกอบอืน

ทุนทีออกและ ส่วนเกนิ ส่วนเกนิทุน - แสดงสิทธิ ทุนสํารอง เงนิลงทุน ของส่วนของ รวมส่วนของ

เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซือคืน ซือหุ้นสามัญ ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เผือขาย เจ้าของ เจ้าของ

ยอดยกมา ณ ต้นปี วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 894,533,377 4,053,063,850 288,424,625 750,000 90,600,000 782,391,256 323,434,890 323,434,890 6,433,197,998

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

การเพมิหุ้นสามญัจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 24) 134,125 2,545,263 - (750,000) - - - - 1,929,388

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33) - - - - - (1,118,330,878) - - (1,118,330,878)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - 933,937,450 (279,394,548) (279,394,548) 654,542,902

ยอดคงเหลือ ณ สินปี วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 - 90,600,000 597,997,828 44,040,342 44,040,342 5,971,339,410

ยอดยกมา ณ ต้นปี วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 - 90,600,000 597,997,828 44,040,342 44,040,342 5,971,339,410

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33) - - - - - (1,118,330,878) - - (1,118,330,878)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - - 1,724,348,209 (44,040,342) (44,040,342) 1,680,307,867

ยอดคงเหลือ ณ สินปี วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 - 90,600,000 1,204,015,159 - - 6,533,316,399

กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 34 3,166,804,333 2,407,079,291 1,752,375,941 1,203,485,179

จ่ายดอกเบีย (111,010,963) (123,896,715) (154,893,165) (154,626,564)

จ่ายภาษีเงินได้ (289,122,342) (301,949,667) (148,449,012) (152,626,346)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,766,671,028 1,981,232,909 1,449,033,764 896,232,269

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั - 4,586,767 - -

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 (10,804,000) (2,000,000) (597,170,673) (434,661,747)

เงินรับคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่กิจการ

ทีเกียวขอ้งกนั 35 14,500,000 5,000,000 702,495,016 514,960,460

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 - (500,000) - (500,000)

เงินรับคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการ

ทีเกียวขอ้งกนั 35 25,000 596,000 25,000 30,596,000

เงินสดจ่ายสาํหรับเงินลงทุนชวัคราว - (770,000,000) - (770,000,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว - 771,156,232 - 771,156,232

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในบริษทัยอ่ย (40) - (164,990) -

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย - - 50,379,840 -

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในบริษทัร่วม 12 (619,016,390) (311,853,882) (608,516,390) (311,853,882)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 589,578,677 171,630,058 589,578,677 171,630,058

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในการร่วมคา้ (43,999,980) - - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 - 201,796,504 - 201,796,504

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผอืขาย 123,281,327 466,858,478 123,281,327 466,858,478

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (948,402,832) (850,595,947) (682,193,603) (542,328,397)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,409,227 14,668,604 292,803 1,718,172

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (149,912,979) (211,344,695) (30,727,251) (12,659,227)

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 224,448,632 219,035,815 652,115,092 334,451,825

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว - 484,904 - 484,904

ดอกเบียรับ 5,422,015 5,180,969 27,991,923 21,413,357

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (813,471,343) (285,300,193) 227,386,771 443,062,737

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 - - 2,932,453,184 2,509,355,308

จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 35 (1,400,000) (2,250,000) (2,784,202,497) (2,240,026,657)

เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 4,992,753 (1,929,941) - -

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 20 4,005,000,000 5,493,000,000 3,730,000,000 5,390,000,000

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 20 (4,050,000,000) (7,178,000,000) (3,730,000,000) (7,030,000,000)

จ่ายคืนหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 20 (182,311,012) (85,375,922) (6,012) (1,632,360)

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 20 - 1,000,000,000 - 1,000,000,000

จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาว 20 (588,000,000) (252,000,000) (588,000,000) (252,000,000)

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ - 1,500,000,000 - 1,500,000,000

ไถ่ถอนหุน้กู ้ - (1,000,000,000) - (1,000,000,000)

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการลงทุน

ในบริษทัยอ่ย 27 134,900 - - -

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั 25 - 1,929,388 - 1,929,388

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 33 (1,118,330,878) (1,129,149,733) (1,118,330,878) (1,118,316,523)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,929,914,237) (1,653,776,208) (1,558,086,203) (1,240,690,844)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึนสุทธิ 23,285,448 42,156,508 118,334,332 98,604,162

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวนัตน้ปี 573,029,736 530,873,228 272,256,434 173,652,272

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวนัสินปี 7 596,315,184 573,029,736 390,590,766 272,256,434

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญั มีดงันี

ซืออุปกรณ์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 233,153,480 - 245,023,541 -

ซือสิทธิภาพยนตร์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 68,223,540 - - -

การจาํหน่ายอุปกรณ์โดยยงัมิไดรั้บชาํระ 270,813 - 26,501,646 -

เงินปันผลคา้งรับ - - 399,720,000 -

การจาํหน่ายเงินลงทุนเผอืขายโดยยงัมิไดรั้บชาํระ - 68,257,005 - 68,257,005

การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยยงัมิไดรั้บชาํระ - 46,691,467 - 46,691,467

เงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างโดยยงัมิไดรั้บชาํระ 8,100,000 - 8,100,000 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

16 

 
1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู่ตำมท่ีได ้
จดทะเบียนดงัน้ี 
 

1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและ
บริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 
 

กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรเป็นผูใ้ห้บริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ และให้บริกำรเก่ียวกบัควำมบนัเทิง กำรประกอบธุรกิจหลกัของ 
กลุ่มกิจกำรสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  
 

• ธุรกิจโรงภำพยนตร์  
• กำรใหบ้ริกำรส่ือและโฆษณำ 
• กำรใหบ้ริกำรโบวล่ิ์งและคำรำโอเกะ 
• ธุรกิจใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีและบริกำร 
• ธุรกิจส่ือภำพยนตร์ 

 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัที่ 15 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน เฉพำะกิจกำรได้จัดท ำข้ึนตำมหลักกำรบัญชีท่ี รับรองทั่วไปในประเทศไทยภำยใต้
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยควำมถึงมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
และขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์่ำดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน
ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของ 
งบกำรเงิน 
 

กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใชป้ระมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั
และกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบติั และ
ตอ้งเปิดเผยเร่ืองกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรหรือควำมซับซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนัยส ำคญั
ต่องบกำรเงินรวมในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 4 
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณี  
ท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเกีย่วข้อง 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมต้น 

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
   (ปรับปรุง 2560)  
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชัดเจนในเร่ืองวิธีกำรบัญชีส ำหรับภำษีเงินได ้
รอตดับัญชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมท่ีมีจ ำนวนต ่ำกว่ำมูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย ์ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมมีมูลค่ำต ่ำกว่ำฐำนภำษีของสินทรัพยน์ั้น จะถือว่ำมีผลแตกต่ำงชัว่ครำว 

ท่ีใชห้กัภำษีเกิดข้ึน 
- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิษฐำนว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยใ์น

มูลค่ำท่ีสูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมำของก ำไรทำงภำษี ท่ีสำมำรถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพำะในประเภทท่ีก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้
รอตดับญัชีจะตอ้งน ำไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใช้หักภำษีท่ี เกิดจำกกำรกลับรำยกำรของ 
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีนั้น  

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนวำ่กำรเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนด
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว ้
เพื่อขำย ตำมขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้กำรเปิดเผยขอ้มูล 
ทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรไดน้ ำมำตรฐำนมำปฏิบติัใช้แลว้และพิจำรณำว่ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
จะไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร ยกเวน้เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูล 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
 
2.2.2.1 สภำวิชำชีพบัญชีไดป้ระกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกับ

ลูกค้ำ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562  
กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้ ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี 
และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั 
   บริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
   (ปรับปรุง 2560)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15  เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย ์
   (ปรับปรุง 2560)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18  เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
   (ปรับปรุง 2560)  
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่น้ีอำ้งอิงหลักกำรว่ำ รำยได้จะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินคำ้หรือ
บริกำรไดโ้อนไปยงัลูกคำ้ ซ่ึงแนวคิดของกำรควบคุมไดน้ ำมำใชแ้ทนแนวคิดของควำมเส่ียงและผลตอบแทนที่
ใชอ้ยูเ่ดิม  
 
กำรรับรู้รำยไดต้อ้งปฏิบติัตำมหลกักำรส ำคญั 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 
1) ระบุสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
2) ระบุแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญำ 
3) ก ำหนดรำคำของรำยกำรในสัญญำ 
4) ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัแต่ภำระท่ีตอ้งปฏิบติั และ 
5) รับรู้รำยไดข้ณะท่ีกิจกำรเสร็จส้ินกำรปฏิบติัตำมแต่ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติั 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.1 สภำวิชำชีพบัญชีไดป้ระกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกับ

ลูกค้ำ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562  
กลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัจำกวธีิปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่ 
• สินคำ้หรือบริกำรท่ีแตกต่ำงกนัแต่น ำมำขำยรวมกนั จะตอ้งรับรู้รำยกำรแยกกนั และกำรให้ส่วนลดหรือกำร

ให้ส่วนลดภำยหลงั จำกรำคำตำมสัญญำจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองค์ประกอบของแต่ละสินคำ้หรือ
บริกำร 

• รำยไดอ้ำจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วข้ึนกว่ำกำรรับรู้รำยไดภ้ำยใตม้ำตรฐำนปัจจุบนั หำกส่ิงตอบแทนมีควำมผนัแปร
ดว้ยเหตุผลบำงประกำร (เช่น เงินจูงใจ กำรให้ส่วนลดภำยหลงั ค่ำธรรมเนียมท่ีก ำหนดจำกผลกำรปฏิบติังำน 
ค่ำสิทธิ ควำมส ำเร็จของผลงำน เป็นตน้) – จ  ำนวนเงินขั้นต ่ำของส่ิงตอบแทนผนัแปรจะตอ้งถูกรับรู้รำยได้
หำกไม่ไดมี้ควำมเส่ียงท่ีมีนยัส ำคญัท่ีจะกลบัรำยกำร 

• จุดท่ีรับรู้รำยไดอ้ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปจำกเดิม : รำยไดบ้ำงประเภทท่ีในปัจจุบนัรับรู้ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 
ณ วนัส้ินสุดสัญญำอำจจะตอ้งเปล่ียนเป็นรับรู้รำยไดต้ลอดช่วงอำยสัุญญำ หรือในกรณีตรงกนัขำ้ม 

• มีข้อก ำหนดใหม่ท่ีเฉพำะเจำะจงส ำหรับรำยได้จำกกำรให้สิทธิ กำรรับประกัน ค่ำธรรมเนียมเร่ิมแรก  
ท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได ้และสัญญำฝำกขำย 

• เน่ืองจำกเป็นมำตรฐำนฉบบัใหม่จึงมีกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพ่ิมมำกข้ึน 
 
กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลงัตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำดโดยมี 
ขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลัง กับก ำไรสะสม ณ วนัต้นงวดของรอบระยะเวลำ
รำยงำนท่ีเร่ิมตน้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีประกอบกบักำรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติม 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีแผนท่ีจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีมำถือปฏิบัติดว้ยวิธีกำรปรับปรุง
ยอ้นหลังผลกระทบสะสมกับก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และจะไม่มีกำรปรับปรุงงบกำรเงิน 
ของปีเปรียบเทียบ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี 

ท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีเก่ียวขอ้งกับกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำถือ
ปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2  เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
   (ปรับปรุง 2561)  
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและ 

   ส่ิงตอบแทนจ่ำยล่วงหนำ้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 มีกำรอธิบำยใหช้ดัเจนข้ึนเก่ียวกบั 
 
- กำรวดัมูลค่ำของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยเงินสด กิจกำรตอ้งไม่น ำเง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธิ 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือเง่ือนไขทำงตลำดมำพิจำรณำในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ท่ีช ำระดว้ยเงินสด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ แต่ต้องน ำมำปรับปรุงจ ำนวนผลตอบแทนท่ีรวมอยู่ในจ ำนวน 
ท่ีวดัมูลค่ำของหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกรำยกำรดงักล่ำว 

- เม่ือกิจกำรตอ้งหักจ ำนวนภำระผูกพนัภำษีเงินไดข้องพนักงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
และน ำส่งภำษีท่ีหักไวด้งักล่ำวซ่ึงโดยปกติเป็นเงินสด กิจกำรตอ้งจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำร
จ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยตรำสำรทุนทั้งหมด เสมือนวำ่ไม่มีลกัษณะของกำรช ำระดว้ยยอดสุทธิ 

- กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับปรุงเง่ือนไขของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีเปล่ียนกำรจดัประเภทจำกกำร
จ่ำยช ำระดว้ยเงินสดเป็นกำรจ่ำยช ำระดว้ยตรำสำรทุน 

 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 28 ได้มีกำรอธิบำยให้ชัดเจนว่ำกิจกำรร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต ์ 
และกิจกำรท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนัท่ีสำมำรถเลือกวิธีกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้
ดว้ยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยกิจกำรตอ้งเลือกวิธีกำรน้ีในแต่ละบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้  
ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรคร้ังแรกของบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี 

ท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีเก่ียวขอ้งกับกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำถือ
ปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 ไดมี้กำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบักำรโอนอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนไปยงั
บญัชีอ่ืนๆ หรือโอนจำกบญัชีอ่ืนๆ มำเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนจะท ำไดก้็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง
กำรใช้งำนของอสังหำริมทรัพยน์ั้ นโดยมีหลักฐำนสนับสนุน กำรเปล่ียนแปลงในกำรใช้งำนจะเกิดข้ึน 
เม่ืออสังหำริมทรัพยเ์ขำ้เง่ือนไข หรือส้ินสุดกำรเขำ้เง่ือนไขของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน กำรเปล่ียนแปลง
ในควำมตั้งใจเพียงอยำ่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะสนบัสนุนวำ่เกิดกำรโอนเปล่ียนประเภทของสินทรัพยน์ั้น 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 22 ไดใ้ห้หลกัเกณฑ์ว่ำควรใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัใด 
มำใช้ส ำหรับกำรรับรู้มูลค่ำเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย ์ค่ำใช้จ่ำยหรือรำยได้ท่ีเก่ียวข้องกับกำรจ่ำยช ำระหรือ 
รับช ำระส่ิงตอบแทนล่วงหน้ำท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ โดยก ำหนดให้ใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีกิจกำร 
รับรู้สินทรัพย์ท่ีไม่เป็นตัวเงิน เช่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ หรือหน้ีสินท่ีไม่เป็นตัวเงิน เช่น รำยได้รับล่วงหน้ำ  
ท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยหรือรับช ำระส่ิงตอบแทนล่วงหน้ำนั้น กรณีท่ีมีกำรจ่ำยส่ิงตอบแทนล่วงหน้ำหลำยงวดให้ใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดกำรรับรู้สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตัวเงินหรือหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินในแต่ละงวดของ 
กำรจ่ำยส่ิงตอบแทนล่วงหนำ้ 
 

2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับ 
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใชก่้อน
วนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 
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 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้  
แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับ 
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใชก่้อน
วนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะน ำมำใชแ้ทนและยกเลิกมำตรฐำนกำรบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินของธนำคำร 

   และสถำบนักำรเงินท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ี 

   และตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจ 

   เฉพำะดำ้นกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล 

   ส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบับท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกับกำร
แสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจำ้ของ และกำรหักกลบสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
กบัหน้ีสินทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ีใชก้บักำรจดัประเภทเคร่ืองมือทำงกำรเงินในมุมของผูอ้อก
เคร่ืองมือทำงกำรเงินเพ่ือจดัเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน และตรำสำรทุน รวมถึงกำรจดั
ประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้สินทรัพยท์ำงกำรเงิน
และหน้ีสินทำงกำรเงินตอ้งหกักลบกนั 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดให้กิจกำร
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือให้ผูใ้ชง้บกำรเงินสำมำรถประเมินเก่ียวกบัควำมมีนัยส ำคญัของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ท่ี มีต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินของกิจกำร และลักษณะและระดับของควำมเส่ียงท่ี เกิดข้ึน 
จำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีกิจกำรเปิดรับระหวำ่งรอบระยะเวลำรำยงำนและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
รวมทั้งแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้  
แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับ 
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใชก่้อน
วนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน กล่ำวถึงกำรจัดประเภทรำยกำร  
กำรวัดมูลค่ำ กำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรค ำนวณกำรด้อยค่ำ 
ของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ 
- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีแบ่งออกเป็น 

สำมประเภทไดแ้ก่ รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยู่กับโมเดลธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำร
เงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน ตอ้งวดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยกิจกำรสำมำรถเลือกรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ประเภทตรำสำรทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สำมำรถโอนไปเป็น
ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

- หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้หน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือกิจกำรเลือกวดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเขำ้เง่ือนไขท่ีก ำหนด 

- ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่ำดว้ยวธีิมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
 

- ขอ้ก ำหนดกำรดอ้ยค่ำกล่ำวถึงกำรบญัชีส ำหรับผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อ สินทรัพย์
ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ี 
ท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ และสินทรัพย ์
ท่ีเกิดจำกภำระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญำค ้ ำประกันทำงกำรเงิน โดยไม่จ ำเป็นต้องรอให้เกิด
เหตุกำรณ์ดำ้นเครดิตข้ึนก่อน กิจกำรตอ้งพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในคุณภำพเครดิตของสินทรัพย ์
ทำงกำรเงินเป็นสำมระดบั ในแต่ละระดบัจะก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำและกำรค ำนวณวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ
ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 15 ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับกำรจัดหำเงิน 
ท่ีมีนัยส ำคญั และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ จะใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย (simplified approach) ในกำรพิจำรณำ 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง และกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท่ีมีกำรประกำศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.3 กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับ 

รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยมำตรฐำนกำรบญัชีและ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีสำมำรถน ำมำใชก่้อน
วนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพำะส ำหรับรอบระยะเวลำท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
- กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลกระทบในงบกำรเงิน ซ่ึงเกิดจำกกิจ

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของกิจกำรท่ีใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินในกำรจดักำรฐำนะเปิดท่ีเกิดข้ึนจำก
ควำมเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุน (หรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีของ
เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีกิจกำรเลือกแสดงกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 
วธีิกำรดงักล่ำวมีเป้ำหมำยในกำรแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงภำยใตก้ำรบญัชี
ป้องกนัควำมเส่ียงเพ่ือใหเ้กิดควำมเขำ้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกันควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ ให้ควำมชดัเจนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงบญัชีท่ีเก่ียวกบักำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงิน
ลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ โดยให้แนวทำงในกำรระบุควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศท่ีเขำ้เง่ือนไข ให้แนวทำงเก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงในกำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงิน
ลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ วำ่สำมำรถถือโดยกิจกำรใดๆภำยในกลุ่มกิจกำรมิใช่เฉพำะเพียงบริษทั
ใหญ่เท่ำนั้น และให้แนวทำงในกำรท่ีจะระบุมูลค่ำท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่จำกส่วนของเจำ้ของไปยงั
ก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน  
ให้ข้อก ำหนดทำงบัญชีส ำหรับกรณีท่ีกิจกำรออกตรำสำรทุนให้แก่เจ้ำหน้ีเพ่ือช ำระหน้ีสินทำงกำรเงิน
ทั้งหมดหรือบำงส่วน กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำตรำสำรทุนท่ีออกให้แก่เจำ้หน้ีดว้ยมูลค่ำยุติธรรม กิจกำรตอ้งตดั
รำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินทั้ งหมดหรือบำงส่วนเม่ือเป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินทำงกำรเงิน (หรือบำงส่วนของหน้ีสิน 
ทำงกำรเงิน) ท่ีช ำระและมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ฉบบัเหล่ำน้ีมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ 

 
1) บริษัทย่อย 

 
บริษัทย่อยหมำยถึงกิจกำร(ซ่ึงรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรควบคุมกิจกำรเม่ือ 
กลุ่มกิจกำรมีกำรเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถ
ท ำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใชอ้  ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรลงทุน กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษทั
ยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจกำรมีอ  ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจกำรจะไม่น ำงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยมำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวมนบัจำกวนัท่ีกลุ่มกิจกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกบัญชีกำรรวมธุรกิจท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน โดยถือปฏิบติัตำมวิธีซ้ือ  
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส้ ำหรับกำรซ้ือบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสิน
ท่ีก่อข้ึนเพ่ือจ่ำยช ำระให้แก่เจ้ำของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของท่ีออกโดยกลุ่มกิจกำร  
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระตำมขอ้ตกลง 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน มูลค่ำเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสิน
และหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนท่ีรับมำจำกกำรรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในกำรรวมธุรกิจ 
แต่ละคร้ัง กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือด้วยมูลค่ำยุติธรรม หรือมูลค่ำ 
ของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตำมสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 
 
ในกำรรวมธุรกิจท่ีด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนหน้ำ
กำรรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่นั้น
ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยออกไปโดยกลุ่มกิจกำร รับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ กำรเปล่ียนแปลง 
ในมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยท่ีรับรู้ภำยหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
ให้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยซ่ึงจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้ำของต้องไม่มีกำร 
วดัมูลค่ำใหม่ และใหบ้นัทึกกำรจ่ำยช ำระในภำยหลงัไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
ส่วนเกินของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่ำส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยุติธรรม  
ณ วันซ้ือธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้ำของของผู ้ถูกซ้ือท่ีผู ้ซ้ือถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ ท่ีมำกกว่ำ 
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำ ตอ้งรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำ 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่ำส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของ 
ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ น้อยกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
สุทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้ำเน่ืองจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทุน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
1) บริษัทย่อย (ต่อ) 

 
กิจกำรจะตดัรำยกำรบญัชีระหวำ่งกนั ยอดคงเหลือ และก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวำ่งกนัในกลุ่มกิจกำร ขำดทุน
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรำยกำรในท ำนองเดียวกัน เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนว่ำสินทรัพยท่ี์โอนระหว่ำงกัน 
เกิดกำรดอ้ยค่ำ นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
 
รำยช่ือบริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 12 
 

2) รำยกำรกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มกิจกำรปฏิบัติต่อรำยกำรกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนท่ีเป็นของเจ้ำของของ 
กลุ่มกิจกำร ส ำหรับกำรซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยให้และส่วนแบ่งใน
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีไดม้ำจะถูกบนัทึกในส่วนของเจำ้ของ ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ขำยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมก็จะถูกบนัทึกในส่วนของของเจำ้ของเช่นเดียวกนั 
 

3) กำรจ ำหน่ำยบริษัทย่อย 
 
เม่ือกลุ่มกิจกำรสูญเสียกำรควบคุม ต้องหยุดรวมริษัทย่อยในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม ส่วนได้เสียในกิจกำรท่ี
เหลืออยูจ่ะวดัมูลค่ำใหม่โดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมนั้น
จะถือเป็นมูลค่ำตำมบัญชีเร่ิมแรกของมูลค่ำของเงินลงทุนเพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำของ 
เงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม กิจกำรร่วมค้ำ หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ส ำหรับทุกจ ำนวนท่ีเคยรับรู้ 
ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกิจกำรนั้ นจะถูกปฏิบัติเสมือนว่ำกลุ่มกิจกำรมีกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
 

4) กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 
 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจกำรท่ีถูกน ำมำ
รวมด้วยมูลค่ำตำมบัญชีของกิจกำรท่ีถูกน ำมำรวมเฉพำะสัดส่วนท่ีเคยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันตำมมูลค่ำ 
ท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมของบริษัทใหญ่ล ำดับท่ีสูงสุดท่ีต้องจดัท ำงบกำรเงินรวมก่อนกำรรวมธุรกิจภำยใต ้
กำรควบคุมเดียวกนั ณ วนัท่ีมีกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มกิจกำรตอ้งปรับปรุงรำยกำรเสมือนว่ำ
กำรรวมธุรกิจได้เกิดข้ึนตั้ งแต่วนัต้นงวดในงบกำรเงินงวดก่อนท่ีน ำมำเปรียบเทียบซ่ึงเป็นไปตำมแนวปฏิบัติ 
ทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัท่ีออกโดยสภำวชิำชีพบญัชี 
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2  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
4) กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั (ต่อ) 

 
ต้นทุนกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันเป็นผลรวมของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีให้ไปหน้ีสิน 
ท่ีเกิดข้ึนหรือรับมำและตรำสำรทุนท่ีออกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัท่ีมีกำรแลกเปล่ียนเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงกำรควบคุม ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัเช่นค่ำธรรมเนียมวิชำชีพจ่ำยท่ีปรึกษำกฎหมำยและท่ีปรึกษำ
อ่ืนในกำรรวมธุรกิจ ค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเบียน รวมถึงรำยจ่ำยในกำรจดัเตรียมขอ้มูลให้แก่ผูถื้อหุ้น รับรู้เป็น
ตน้ทุนของเงินลงทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยทนัทีในงบกำรเงินรวมในงวดท่ีมีกำรรวม
ธุรกิจเกิดข้ึน 
 
ส่วนต่ำงระหวำ่งตน้ทุนของกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั กบัส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่ำตำมบญัชีของ
กิจกำรท่ีถูกน ำมำรวม แสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของ
เจำ้ของ โดยกลุ่มกิจกำรจะตดัรำยกำรน้ีออกเม่ือขำยเงินลงทุนออกไปโดย (โอนไปยงัก ำไรสะสม) 
 

5) บริษัทร่วม 
 
บริษัทร่วมเป็นกิจกำรท่ีกลุ่มกิจกำรมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึงโดยทั่วไปก็คือกำรท่ี 
กลุ่มกิจกำรถือหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่ำงร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้ งหมด เงินลงทุน 
ในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สียในกำรแสดงในงบกำรเงินรวม 
 

6) กำรร่วมกำรงำน 
 
เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจัดประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันหรือกำรร่วมค้ำ โดยข้ึนอยู่กับสิทธิ 
และภำระผกูพนัตำมสัญญำของผูเ้ขำ้ร่วมกำรงำนนั้นมำกกวำ่โครงสร้ำงรูปแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน  
 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 
กำรร่วมกำรงำนจัดประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันเม่ือกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภำระผูกพัน 
ในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรร่วมกำรงำนนั้น โดยรับรู้สิทธิโดยตรงในสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยของ 
กำรด ำเนินงำนร่วมกัน และส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยท่ีร่วมกันถือครองหรือก่อข้ึน  
ซ่ึงรำยกำรดงักล่ำวจะแสดงรวมกบัรำยกำรแต่ละบรรทดัในงบกำรเงิน 
 
กำรร่วมคำ้ 
กำรร่วมคำ้กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมคำ้เม่ือกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของกำรร่วมกำรงำนนั้น 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้รับรู้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิกำร - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
7) กำรบันทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 
ภำยใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจกำรรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงในภำยหลังวนัท่ีได้มำด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของผูไ้ด้รับกำรลงทุนตำมสัดส่วนท่ีผูล้งทุน 
มีส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ รวมถึงค่ำควำมนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 
ถำ้ส่วนไดเ้สียของเจำ้ของในกำรร่วมคำ้นั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญั กิจกำรตอ้งจดัประเภทรำยกำร 
ท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเข้ำก ำไรหรือขำดทุนเฉพำะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้ำของท่ีลดลง  
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรลดสัดส่วนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำท่ีเกิดข้ึนภำยหลังกำรได้มำจะรวมไว ้
ในก ำไรหรือขำดทุน และส่วนแบ่งในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรไดม้ำจะรวมไวใ้นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรับปรุงกับรำคำตำมบญัชีของ 
เงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้มีมูลค่ำเท่ำกบัหรือเกินกวำ่มูลค่ำส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำนั้ น ซ่ึงรวมถึงส่วนได้เสียระยะยำวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหำแลว้ถือเป็น 
ส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้นั้น กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุน
อีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในหน้ีของบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้หรือรับวำ่จะจ่ำยหน้ีแทนบริษทัร่วม
และกำรร่วมคำ้ 
 
กลุ่มกิจกำรมีกำรพิจำรณำทุกส้ินรอบระยะเวลำบญัชีว่ำมีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้
เกิดกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ หำกมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจกำรจะค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ โดยเปรียบเทียบมูลค่ำ 
ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนกับมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่ำงไปท่ีส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ของเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกับบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ และจะตดับญัชีตำมสัดส่วนท่ี
กลุ่มกิจกำรมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนั้ น รำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงก็จะตัดบัญชี 
ในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนวำ่สินทรัพยท่ี์โอนระหวำ่งกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้
จะเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชีเท่ำท่ีจ  ำเป็นเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 
 

8) งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ จะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ ตน้ทุนจะมีกำรปรับเพ่ือสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของ 
ส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่ตอ้งจ่ำย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรไดม้ำของเงินลงทุนน้ี 
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2  นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินท่ีใช้น ำเสนองบกำรเงิน 

 
รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจกำรถูกวดัมูลค่ำโดยใชส้กุลเงินของสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจ
หลักท่ีบริษัทด ำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงใน 
สกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัและสกุลเงินที่ใชน้ ำเสนองบกำรเงินของกลุ่มกิจกำร 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 
รำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำรหรือวนัท่ีตีรำคำหำกรำยกำรนั้ นถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือ 
จ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปีไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน  
 
เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ
อตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรับรู้
ก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องค์ประกอบของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของ
ก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มกจิกำร 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทัในกลุ่มกิจกำร (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อ
รุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกุลเงิน 
ท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินดงัน้ี 
 
• สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ละงวดแปลงค่ำด้วยอัตรำปิด ณ วนัท่ีของแต่ละ 

งบแสดงฐำนะกำรเงินนั้น 
• รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จแปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉล่ีย และ 
• ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ค่ำควำมนิยมและกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมท่ีเกิดจำกกำรซ้ือหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศนั้นและแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำก
ธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำ 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

2.6 ลูกหนี้กำรค้ำ 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่ำเผื่อหน้ีสงสัย 
จะสูญซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหวำ่งรำคำตำมบญัชี
ของลูกหน้ีกำรคำ้เปรียบเทียบกับมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกลูกหน้ีกำรคำ้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบก ำไรขำดทุน 
โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
 

2.7 สินค้ำคงเหลือและภำพยนตร์ระหว่ำงผลติ 
 
สินคำ้คงเหลือประกอบดว้ย อำหำรและเคร่ืองด่ืม วสัดุส้ินเปลืองท่ีใชใ้นโรงภำพยนตร์ และแผน่วซีีดีและดีวดีี 
 
สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของอำหำรและเคร่ืองด่ืมและ 
วสัดุส้ินเปลืองท่ีใช้ในโรงภำพยนตร์ค ำนวณตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน รำคำทุนของแผ่นวีซีดีและดีวีดีค  ำนวณโดยใช้วิธี 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก ตน้ทุนของกำรซ้ือประกอบดว้ยรำคำซ้ือและค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับกำรซ้ือสินคำ้นั้ น เช่น  
ค่ำอำกรขำเขำ้และค่ำขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดจำกกำรจ่ำยเงินตำมเง่ือนไข ส่วนลดจำกกำรรับประกนัสินคำ้หรือส่วนลดต่ำง ๆ 
มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บประมำณจำกรำคำปกติท่ีคำดว่ำจะขำยไดข้องธุรกิจ หกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นเพ่ือใหสิ้นคำ้นั้นส ำเร็จรูป
รวมถึงค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรือเส่ือมคุณภำพเท่ำท่ีจ  ำเป็น 
 
ภำพยนตร์ระหว่ำงผลิต แสดงถึงต้นทุนของกำรผลิตและถ่ำยท ำภำพยนตร์ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรผลิตและจะตัดจ ำหน่ำยเป็น
ตน้ทุนเม่ือมีกำรจ ำหน่ำยหรือจดัฉำยภำพยนตร์ โดยตดัจ ำหน่ำยตำมอตัรำส่วนของกำรใช้งำนในช่องทำงกำรตลำดต่ำง ๆ 
ตน้ทุนกำรผลิตภำพยนตร์ประกอบดว้ยค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรผลิตและถ่ำยท ำภำพยนตร์ และแสดงดว้ย
รำคำทุน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.8 เงินลงทุน 

 
กลุ่มกิจกำรจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ เป็นเงินลงทุนเผื่อขำย 
กำรจดัประเภทข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผูก้  ำหนดกำรจดัประเภทท่ีเหมำะสมส ำหรับเงินลงทุน  
ณ เวลำลงทุนและทบทวนกำรจดัประเภทเป็นระยะ 
 
เงินลงทุนเผื่อขำย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลำและอำจขำยเพ่ือเสริมสภำพคล่องหรือเม่ืออตัรำดอกเบ้ีย
เปล่ียนแปลง 
 
เงินลงทุนเผื่อขำยรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกด้วยรำคำทุน ซ่ึงหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ได้มำซ่ึง 
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำรำยกำร 
 
เงินลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนวดัตำมรำคำเสนอซ้ือท่ีอำ้งอิงจำก 
National Stock Exchanges of India Limited ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำรก ำไรและขำดทุน
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผือ่ขำยรับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
บริษทัจะทดสอบค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน หำกรำคำตำม
บญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำรวมไวใ้นก ำไร
หรือขำดทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยเม่ือเปรียบเทียบกับ
รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน กรณีท่ีจ ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตรำสำรหน้ีหรือ
ตรำสำรทุนชนิดเดียวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก
ดว้ยรำคำตำมบญัชี 
 

2.9 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตำมรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรซ้ือสินทรัพยน์ั้น ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีก
สินทรัพยห์น่ึงตำมควำมเหมำะสม เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริษทัและ
ต้นทุนดังกล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ และจะตัดมูลค่ำตำมบัญชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก ส ำหรับ 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืน ๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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2.9 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
ท่ีดินไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยอ่ื์นค ำนวณโดยใชว้ธีิเส้นตรง เพ่ือลดรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย ์
แต่ละชนิดตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ท่ีประมำณกำรไวข้องสินทรัพยห์รืออำยุสัญญำเช่ำในกรณีท่ีอำยุสัญญำเช่ำส้ันกว่ำ
ดงัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงถือวำ่ประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชน์มีไม่จ ำกดั 
 
อำคำร 20 ปี 
โรงภำพยนตร์ส่วนปรับปรุง 10, 20, 25 ปี 
 หรือตำมอำยสัุญญำเช่ำ 
ระบบสำธำรณูปโภค 5, 10, 15, 25 ปี 
 หรือตำมอำยสัุญญำเช่ำ 
เคร่ืองมืออุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งท่ีใชด้  ำเนินงำน 5, 10, 15, 20 ปี 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 
ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลำรำยงำน ได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์
ใหเ้หมำะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน มูลค่ำตำมบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนทนัที 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลก ำไรหรือขำดทุนอ่ืนสุทธิในก ำไรหรือขำดทุน 
 

2.10 ค่ำควำมนิยม 
 
ค่ำควำมนิยมคือส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้
และหน้ีส้ินท่ีอำจเกิดข้ึนของบริษทัย่อย ณ วนัท่ีไดม้ำซ่ึงบริษทันั้น ค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรไดม้ำซ่ึงบริษทัย่อยจะแสดง
เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
 
ค่ำควำมนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปี และแสดงดว้ยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ
ของค่ำควำมนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่กลบัรำยกำรบัญชี ทั้ งน้ีมูลค่ำคงเหลือตำมบัญชีของค่ำควำมนิยมจะถูกรวมค ำนวณใน 
ก ำไรหรือขำดทุนเม่ือมีกำรขำยกิจกำร 
 
ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้น
อำจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลำยหน่วยรวมกนัซ่ึงคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจ ท่ีเกิดควำมนิยมเกิดข้ึนและ
ระบุส่วนงำนด ำเนินงำนได ้
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2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 
ค่ำลขิสิทธ์ิภำพยนตร์ 
 
ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ บันทึกตำมรำคำทุนท่ีรำคำซ้ือและค่ำใช้จ่ำยทำงตรงท่ีเก่ียวข้องในกำรซ้ือลิขสิทธ์ิ ต้นทุนลิขสิทธ์ิ 
ตดัจ ำหน่ำยเป็นต้นทุนโดยตรงของกำรแสดงภำพยนตร์ วีซีดีและดีวีดี และกำรถ่ำยทอดทำงโทรทัศน์ ตำมอัตรำส่วนของ 
กำรใชง้ำนในช่องทำงเหล่ำนั้นตลอดระยะเวลำของลิขสิทธ์ิ ซ่ึงโดยทัว่ไปอยูร่ะหว่ำง 2 ปี ถึง 10 ปี ในกรณีท่ีคำดว่ำมีกำรขำดทุน
เกิดข้ึนในแต่ละลิขสิทธ์ิ กลุ่มกิจกำรจะตดัจ่ำยขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนออกจำกมูลค่ำทำงบญัชีของลิขสิทธ์ินั้น ๆ เป็นค่ำใชจ่้ำย
ในงบก ำไรขำดทุนทนัที 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
ต้นทุนท่ีใช้ในกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดข้ึน ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรพัฒนำ 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพำะเจำะจงซ่ึงกลุ่มกิจกำรเป็นผูดู้แล 
จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทุกขอ้ดงัน้ี 
 
• มีควำมเป็นไปไดท้ำงเทคนิคท่ีกิจกำรจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์เพ่ือน ำมำใชป้ระโยชน์หรือขำยได ้
• ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์และน ำมำใชป้ระโยชน์หรือขำย 
• กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมำใชป้ระโยชน์หรือขำย 
• สำมำรถแสดงวำ่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหผ้ลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในอนำคตอยำ่งไร 
• มีควำมสำมำรถในกำรจัดหำทรัพยำกรด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรเงิน และด้ำนอ่ืนได้เพียงพอท่ีจะน ำมำใช้เพื่อท ำให้  

กำรพฒันำเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำใชป้ระโยชน์หรือน ำมำขำยได ้
• กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะวดัมูลค่ำของรำยจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงกำรพฒันำได้

อยำ่งน่ำเช่ือถือ 
 
ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนักงำนท่ีท ำงำนในทีมพฒันำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งในจ ำนวนเงินท่ีเหมำะสม 
 
ตน้ทุนกำรพฒันำอ่ืนท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขเหล่ำน้ีจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน ค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำหำกก่อนหน้ำน้ีรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลำภำยหลงั 
 
ต้นทุนในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตัดจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ตำมประมำณกำรแต่ไม่เกิน 5 ปี 
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2.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยท่ี์มีอำยกุำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซ่ึงไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็น
ประจ ำทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีว่ำรำคำตำมบญัชี
อำจสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำสุทธิ
ท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน ซ่ึงหมำยถึงจ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำไดเ้พ่ือวตัถุประสงค์ของกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ สินทรัพย ์
ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยม ซ่ึงรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถูกประเมิน 
ควำมเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.13 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 

สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

สัญญำระยะยำวเพ่ือเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญำเช่ำนั้น
ถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตสั้ญญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้ห้เช่ำ) จะบนัทึกใน
ก ำไรหรือขำดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น  
 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญำ
เช่ำกำรเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ 
 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคำ้งอยู ่
โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ  ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำย
จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพ่ือท ำให้อตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือของ
หน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยุของ
สัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกว่ำ 
 

สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกจิกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญำเช่ำทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำม
สัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรำยไดท้ำงกำรเงินคำ้งรับ รำยไดจ้ำก
สัญญำเช่ำระยะยำวรับรู้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำโดยใชว้ิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตน้ทุนทำงตรง
เร่ิมแรกท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำลูกหน้ีสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และตดัค่ำเส่ือม
รำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจกำรซ่ึงมีลกัษณะ
คลำ้ยคลึงกนั รำยไดค่้ำเช่ำ (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรใหเ้ช่ำ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.14 เงินกู้ยืม 

 
เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้ืมวดัมูลค่ำ
ในเวลำต่อมำดว้ยวธีิรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
ค่ำธรรมเนียมท่ีจ่ำยไปเพ่ือให้ไดเ้งินกู้มำจะรับรู้เป็นตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงินกูใ้นกรณีท่ีมีควำมเป็นไปไดจ้ะใชว้งเงินกู้
บำงส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรับรู้จนกระทัง่มีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลกัฐำนท่ีมีควำมเป็นไปไดท่ี้
จะใช้วงเงินบำงส่วนหรือทั้งหมด ค่ำธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับกำรให้บริกำรสภำพคล่องและจะ 
ตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเม่ือกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลำ
ไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ก) ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 
ตน้ทุนกำรกู้ยืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์เข้ำเง่ือนไขตอ้งน ำมำรวมเป็น
ส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จ ำเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำร
เตรียมสินทรัพยน์ั้ นให้อยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขำย กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยืมเป็น 
รำคำทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ ท่ีจ  ำเป็นในกำรเตรียมสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขใหอ้ยูใ่น
สภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำยไดเ้สร็จส้ินลง 
 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนท่ีเกิดจำกกำรน ำเงินกูย้ืมท่ีกูม้ำโดยเฉพำะ ท่ียงัไม่ไดน้ ำไปเป็นรำยจ่ำยของสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไข
ไปลงทุนเป็นกำรชัว่ครำวก่อน ตอ้งน ำมำหกัจำกตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีสำมำรถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืน ๆ ตอ้งถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดข้ึน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.15 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรำยกำรรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ ในกรณีน้ี ภำษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ
ตำมล ำดบั 
 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค ำนวณจำกอัตรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ท่ีคำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะ 
มีผลบงัคบัใช้ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษทัและบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของกลุ่มกิจกำรตอ้ง
ด ำเนินงำนอยู่และเกิดรำยไดเ้พ่ือเสียภำษี ผูบ้ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ โดยใน
กรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีกำรน ำกฎหมำยภำษีอำกรไปปฏิบัติข้ึนอยู่กับกำรตีควำม และจะตั้ งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
ภำษีท่ีเหมำะสมจำกจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำษีแก่หน่วยงำนจดัเก็บ 
 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีตั้งเต็มจ ำนวนตำมวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
และรำคำตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน อยำ่งไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้
เร่ิมแรกของรำยกำรสินทรัพยห์รือรำยกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุนของทำงบัญชีหรือทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีค ำนวณจำกอัตรำภำษี  
(และกฎหมำยภำษีอำกร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่วำ่จะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน 
และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภำษีเงินได้
รอตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชั่วครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจกำรได้ตั้งภำษีเงินไดร้อตดับัญชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชั่วครำวของ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ท่ีตอ้งเสียภำษีเวน้แต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำของ
กำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกิดข้ึนไดภ้ำยใน
ระยะเวลำท่ีคำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิ 
ตำมกฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพย์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภำษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจกัเก็บภำษี
หน่วยงำนเดียวกันโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกันซ่ึงตั้งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพย ์
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.16 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 
กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ในหลำยรูปแบบ กลุ่มกิจกำรมีทั้งโครงกำรสมทบเงินและโครงกำรผลประโยชน์  
 
2.16.1 โครงกำรสมทบเงิน 

 
ส ำหรับโครงกำรสมทบเงินกลุ่มกิจกำรจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี กลุ่มกิจกำรไม่มี 
ภำระผูกพนัทำงกฎหมำยหรือภำระผูกพนัจำกกำรอนุมำนท่ีจะต้องจ่ำยเงินเพ่ิม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพย ์
เพียงพอท่ีจะจ่ำยให้พนักงำนทั้ งหมดส ำหรับกำรให้บริกำรจำกพนักงำนทั้ งในอดีตและปัจจุบัน กลุ่มกิจกำร 
จะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของ 
พระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพนัท่ีจะจ่ำยเงินเพ่ิมอีกเม่ือไดจ่้ำย 
เงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนเม่ือถึงก ำหนดช ำระ ส ำหรับเงินสมทบ
จ่ำยล่วงหนำ้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวำ่จะมีกำรไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบก ำหนดจ่ำย 
 

2.16.2 ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรเกษียณอำยุท่ีไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซ่ึงจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ีพนักงำนจะได้รับเม่ือเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับหลำยปัจจัย เช่น อำยุ จ  ำนวนปี 
ท่ีใหบ้ริกำร และ ค่ำตอบแทน 
 
หน้ีสินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนั ณ วนัท่ี
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนหกัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงกำร ภำระผกูพนัน้ีค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์
ประกันภยัอิสระทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ซ่ึงมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์ 
จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใช ้อตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีจะจ่ำยภำระผูกพนั และวนัครบก ำหนดของหุ้นกูใ้กลเ้คียงกับระยะเวลำท่ีตอ้ง
ช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์  
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์
หรือกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐำนจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจำ้ของผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
(และไดร้วมอยูใ่นก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของ) 
 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน  
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2.17 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยตรำสำรทุน โดยท่ีกิจกำรไดรั้บบริกำรจำก
พนักงำน เป็นส่ิงตอบแทนส ำหรับตรำสำรทุน (สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั) ท่ีกิจกำรออกให ้มูลค่ำยุติธรรมของบริกำรของพนกังำน
เพ่ือแลกเปล่ียนกบักำรให้สิทธิซ้ือหุ้นจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย จ ำนวนรวมท่ีบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยจะอำ้งอิงจำกมูลค่ำยุติธรรมสิทธิ
ซ้ือหุน้ท่ีออกใหโ้ดย 
 
• รวมเง่ือนไขทำงกำรตลำด 
• ไม่รวมผลกระทบของกำรบริกำรและเง่ือนไขกำรได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขกำรตลำด (ตัวอย่ำงเช่น ควำมสำมำรถ 

ท ำก ำไร กำรเติบโตของก ำไรตำมท่ีก ำหนดไว ้และพนกังำนจะยงัเป็นพนกังำนของกิจกำรในช่วงเวลำท่ีก ำหนด) และ 
• รวมผลกระทบของเง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขกำรบริกำรหรือผลงำน (ตัวอย่ำงเช่น ขอ้ก ำหนดในเร่ือง 

กำรออมของพนกังำนหรือกำรถือหุน้ในช่วงระยะเวลำท่ีก ำหนด) 
 
เง่ือนไขผลงำนท่ีไม่ใช่เง่ือนไขทำงตลำดและเง่ือนไขกำรบริกำรจะรวมอยูใ่นขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบัจ ำนวนของสิทธิซ้ือหุ้น 
ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บสิทธิ ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดจะรับรู้ตลอดระยะเวลำไดรั้บสิทธิ ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธิท่ีก ำหนดไว ้
กลุ่มกิจกำรจะทบทวนกำรประเมินจ ำนวนของสิทธิซ้ือหุ้นท่ีคำดว่ำจะไดรั้บสิทธิ ซ่ึงข้ึนกบัเง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่
เง่ือนไขกำรตลำด และจะรับรู้ผลกระทบของกำรปรับปรุงประมำณกำรเร่ิมแรกในก ำไรหรือขำดทุนพร้อมกับกำรปรับปรุง
รำยกำรไปยงัส่วนของเจำ้ของ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำกำรรำยงำน 
 
เม่ือมีกำรใช้สิทธิ บริษัทจะออกหุ้นใหม่ ส่ิงตอบแทนท่ีได้รับสุทธิด้วยต้นทุนในกำรท ำรำยกำรทำงตรงจะบันทึกไปยงั 
ทุนเรือนหุน้ (มูลค่ำตำมบญัชี) และส่วนเกินมูลค่ำหุน้ 
 
กรณีท่ีบริษทัให้สิทธิซ้ือตรำสำรทุนแก่พนักงำนของบริษทัย่อยในกลุ่มกิจกำร จะปฏิบติัเหมือนเป็นเงินอุดหนุนจำกบริษทัใหญ่ 
กลุ่มกิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำยติุธรรมของบริกำรของพนักงำน โดยอำ้งอิงกบัมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรทุนท่ีออกให้ มูลค่ำของ
ตรำสำรทุนเหล่ำนั้นตอ้งวดั ณ วนัท่ีให้สิทธิ ซ่ึงจะรับรู้ตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บสิทธิ ในงบเฉพำะของบริษทัจะบนัทึกเสมือนกบั
เป็นกำรเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเพ่ิมส่วนของเจำ้ของ 
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2.18 ประมำณกำรหนี้สิน 

 
ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ตกลงท่ีจดัท ำไว ้อนัเป็นผล
สืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซ่ึงกำรช ำระภำระผูกพนันั้นมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่จะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสีย
ทรัพยำกรออกไป และตำมประมำณกำรจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ประมำณกำรหน้ีสินจะไม่รับรู้ส ำหรับขำดทุน
จำกกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
 
ในกรณีท่ีมีภำระผูกพันท่ีคล้ำยคลึงกันหลำยรำยกำร กลุ่มกิจกำรก ำหนดควำมน่ำจะเป็นท่ีกิจกำรจะสูญเสียทรัพยำกร 
เพ่ือจ่ำยช ำระภำระผูกพนัเหล่ำนั้น โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำจะเป็นโดยรวมของภำระผูกพนัทั้งประเภท แมว้่ำควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ท่ีกิจกำรจะสูญเสียทรัพยำกรเพ่ือช ำระภำระผกูพนับำงรำยกำรท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสิน โดยใช้มูลค่ำปัจจุบันของรำยจ่ำยท่ีคำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระ 
ภำระผูกพนั โดยใชอ้ตัรำก่อนภำษีซ่ึงสะทอ้นถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบนัของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและ
ควำมเส่ียงเฉพำะของหน้ีสินท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู่ กำรเพ่ิมข้ึนของประมำณกำรหน้ีสินเน่ืองจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำ จะรับรู้
เป็นดอกเบ้ียจ่ำย 
 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกสินคำ้รับคืนเป็นค่ำเผื่อสินคำ้รับคืนส ำหรับแผ่นวีซีดีและดีวดีี ประมำณข้ึนโดยพิจำรณำจำกขอ้มูล
ในอดีตท่ีเกิดข้ึนและปัจจยักำรตลำดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประมำณกำรค่ำเผื่อสินคำ้รับคืนบนัทึกดว้ยก ำไรขั้นตน้และแสดงใน 
งบก ำไรขำดทุนโดยสุทธิจำกรำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
บริษัทประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรแลกคะแนนสะสม โดยพิจำรณำจำกอัตรำกำรแลกคะแนนสะสมท่ีผ่ำนมำ และจ ำนวน
คะแนนสะสมท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.19 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสำมญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ   
 
ตน้ทุนที่เพิ่มข้ึนเก่ียวกบักำรออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในกำรซ้ือขำยหุ้นที่จ่ำยออกไปโดยแสดงรำยกำรดงักล่ำวดว้ยจ ำนวน
เงินสุทธิจำกภำษีไวเ้ป็นรำยกำรหักในส่วนของเจำ้ของ โดยน ำไปหักจำกส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรออกหุ้น 
 
กรณีท่ีบริษัทใดก็ตำมในกลุ่มกิจกำรซ้ือคืนหุ้นสำมญัของบริษัทกลับคืน (หุ้นทุนซ้ือคืน) ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยออกไปและ
เก่ียวขอ้งโดยตรง (สุทธิจำกภำษีเงินได)้ จะรับรู้เป็นหุน้ทุนซ้ือคืนและแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกยอดรวมของส่วนของเจำ้ของ
ของบริษทัจนกว่ำหุ้นทุนซ้ือคืนดงักล่ำวจะถูกยกเลิกไปหรือจ ำหน่ำยใหม่ ส่ิงตอบแทนใด ๆ ท่ีไดรั้บจำกกำรขำยหรือน ำหุ้น
ทุนซ้ือคืนออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธิจำกตน้ทุนเพ่ิมเติมท่ีจ่ำยออกไปภำยนอกสุทธิจำกผลกระทบของภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  
จะแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.20 กำรรับรู้รำยได้ 

 
รำยไดห้ลกัของกลุ่มกิจกำร คือ รำยไดจ้ำกกำรมีผูเ้ขำ้ชมภำพยนตร์ รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม รำยไดจ้ำก
กำรให้บริกำรโฆษณำสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรโบวล่ิ์งและคำรำโอเกะ รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีและบริกำร รำยไดจ้ำก
กำรจ ำหน่ำยแผน่วซีีดี ดีวดีี และลิขสิทธ์ิภำพยนตร์และรำยไดจ้ำกกำรสนับสนุนธุรกิจ 
 
รำยไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ำยุติธรรมท่ีไดรั้บจำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรท่ีให้เป็นจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีขำย เงินคืน และ
ส่วนลด โดยไม่รวมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มกิจกำรส ำหรับงบกำรเงินรวม  
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ รำยได้
จำกกำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้รับรู้เม่ือกำรใหบ้ริกำรแลว้เสร็จ 
 
รำยได้จำกกำรให้ใช้สิทธิในภำพยนตร์รวมถึงสิทธิท่ีเกิดจำกภำพยนตร์ท่ีผลิตเองและคิดค่ำธรรมเนียมเป็นจ ำนวนคงท่ี  
โดยผูใ้ช้สิทธิไม่สำมำรถเรียกคืนค่ำธรรมเนียมได้และผูใ้ห้สิทธิไม่มีข้อผูกพนัภำยหลงักำรให้ใช้สิทธ์ิจะถือเป็นรำยได ้
ทั้งจ  ำนวนเม่ือผูใ้ชสิ้ทธ์ิสำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมสัญญำ 
 
รำยไดจ้ำกกำรเผยแพร่โฆษณำต่ำง ๆ รับรู้เม่ือมีกำรโฆษณำ 
 
รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีและบริกำรรับรู้เป็นรำยไดต้ลอดระยะเวลำอำยุสัญญำเช่ำ 
 
รำยไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีและกำรบริกำร รับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริกำรแก่ลูกคำ้แลว้ 
 
รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 
รำยไดด้อกเบ้ีย - รับรู้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของเวลำโดยพิจำรณำจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลำจนถึงวนัครบอำย ุ 
  และพิจำรณำจำกจ ำนวนเงินตน้ที่เป็นยอดคงเหลือในบญัชีส ำหรับกำรบนัทึกคำ้งรับของกลุ่มกิจกำร 
รำยไดเ้งินปันผล - รับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.21 โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้ำ 

 
กลุ่มกิจกำรใหสิ้ทธิพิเศษส ำหรับลูกคำ้ท่ีเป็นสมำชิกบตัร เอม็-เจนเนอเรชัน่โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของรำยกำรขำยหรือบริกำร 
โดยลูกคำ้จะไดรั้บคะแนนสะสมเพ่ือสำมำรถน ำไปใช้สิทธิไดใ้นอนำคตเพ่ือรับสินคำ้หรือบริกำรโดยไม่ตอ้งจ่ำยค่ำตอบแทน 
ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดในบตัร เอม็-เจนเนอเรชัน่ 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เก่ียวขอ้งกบักำรรับรู้คะแนนสะสมท่ีให้ลูกคำ้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ โดยลูกคำ้สำมำรถใชสิ้ทธิในอนำคต เพ่ือรับสินคำ้หรือบริกำรฟรี  
 
ภำยใตก้ำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 คะแนนสะสมท่ีให้ลูกคำ้ถือเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกจำก
รำยกำรขำยในส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรขำยจะปันส่วนระหวำ่ง 
 
• รำยกำรขำยและใหบ้ริกำรเร่ิมแรกซ่ึงรับรู้เป็นรำยไดแ้ละ 

• คะแนนสะสมท่ีลูกค้ำจะสอบถำมใช้สิทธิได้ในอนำคตซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยได้เม่ือลูกค้ำมำใช้ สิทธิและกลุ่มกิจกำร 

ไดป้ฏิบติัตำมสัญญำภำระผกูพนัท่ีจะจดัหำรำงวลันั้น 

 
กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บซ่ึงปันส่วนไปยงัคะแนนสะสม โดยอำ้งอิงจำกมูลค่ำยติุธรรมของคะแนนสะสม 
 

2.22 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ำยให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้เป็นหน้ีสินในงบกำรเงินของกลุ่มกิจกำรในรอบระยะเวลำบญัชี ซ่ึงท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล เงินปันผลระหวำ่งกำลจะรับรู้เม่ือไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำร 
 

2.23 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผู ้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำน 
กำรด ำเนินงำน ผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจัดสรรทรัพยำกรและ
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรยอ่มมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซ่ึงไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึงควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน และควำมเส่ียงดำ้นมูลค่ำยุติธรรมอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำดอกเบ้ีย และดำ้นกระแสเงินสดอนัเกิดจำก
กำรเปล่ียนแปลงในอตัรำดอกเบ้ีย) ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ และควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำมเส่ียง
โดยรวมของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวธีิกำรลดผลกระทบท่ีท ำใหเ้สียหำยต่อผลกำร
ด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้
 
กำรจดักำรควำมเส่ียงด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบริหำรเงินส่วนกลำง (ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มกิจกำร) เป็นไปตำมนโยบำย 
ท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัท ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มกิจกำรจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกันควำมเส่ียง 
ทำงกำรเงินด้วยกำรร่วมมือกันท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบติังำนต่ำง ๆ ภำยในกลุ่มกิจกำร คณะกรรมกำรจดักำร 
ควำมเส่ียงจะก ำหนดหลกักำรโดยภำพรวมเพ่ือจดักำรควำมเส่ียงและนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรรวมถึงนโยบำย
ส ำหรับควำมเส่ียงอย่ำงเฉพำะเจำะจง เช่น ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเส่ียงอัตรำดอกเบ้ีย  
ควำมเส่ียงกำรให้สินเช่ือ และใช้ตรำสำรทั้ งท่ีเป็นอนุพนัธ์ทำงกำรเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์ทำงกำรเงินกำรลงทุนโดยใช ้
สภำพคล่องส่วนเกินในกำรจดักำรควำมเส่ียง 
 
3.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 
กลุ่มกิจกำรไม่มีควำมเส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกกลุ่มกิจกำร 
มีลูกหน้ีและเจำ้หน้ีส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบำท กลุ่มกิจกำรมีรำยกำรเงินตรำต่ำงประเทศเฉพำะกำรซ้ือลิขสิทธ์ิใน
ภำพยนตร์จำกต่ำงประเทศท่ีเป็นเงินสกุลท่ีหลำกหลำยโดยมีเงินสกุลหลกัเป็นดอลลำร์สหรัฐฯ กลุ่มกิจกำรไม่ได ้
ใชสั้ญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

3.1.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
รำยไดแ้ละกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย
ในตลำด ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด ซ่ึงอำจจะส่งผลกระทบต่อ
ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจกำร อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่เป็นอตัรำคงท่ี
กลุ่มกิจกำรไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ดำ้นอตัรำดอกเบ้ียเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียดงักล่ำว 
 

3.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรกระจุกตวัอย่ำงมีนัยส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือเน่ืองจำกกลุ่มกิจกำรมีลูกคำ้จ ำนวน
มำกรำย ซ่ึงรำยไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มกิจกำรเป็นรำยไดท่ี้รับเป็นเงินสด กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยท่ีเหมำะสมเพ่ือท ำให้
เช่ือมัน่ได้ว่ำได้ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่ลูกค้ำท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม คู่สัญญำในอนุพนัธ์ 
ทำงกำรเงินและรำยกำรเงินสดไดเ้ลือกท่ีจะท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงินท่ีมีคุณภำพและมีควำมน่ำเช่ือถือสูง 
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 
จ ำนวนเงินสดท่ีมีอย่ำงเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลำดรองรับยอ่มแสดงถึงกำรจดักำรควำมเส่ียงของ
สภำพคล่องอยำ่งรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินลงทุนแสดงให้เห็นไดจ้ำกกำรท่ีมีวงเงินอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรกู้ยืมท่ีได้มีกำรตกลงไวแ้ล้วอย่ำงเพียงพอ ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มกิจกำรได้ตั้ งเป้ำหมำยว่ำจะใช ้
ควำมยืดหยุน่ในกำรระดมเงินลงทุนโดยกำรรักษำวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหำมำไดเ้น่ืองจำกลกัษณะ
ธรรมชำติของธุรกิจท่ีเป็นฐำนของกลุ่มกิจกำรมีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้
 

3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มกิจกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ดูหมำยเหตุฯ 8 ส ำหรับกำรเปิดเผย
ขอ้มูลของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำยท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำและรับรู้ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 
 
ณ วันที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ข้อมูลระดบัท่ี 1 

 บำท 

สินทรัพย์  
  

สินทรัพย์ทำงกำรเงินเผ่ือขำย  
   ตรำสำรทุน  
      อุตสำหกรรมส่ือกำรส่ิงพิมพ ์ 67,095,427 
 
(ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระดบัท่ี 1 

 
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง อ้ำงอิงจำกรำคำเสนอซ้ือขำย ณ วนัท่ีใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำเสนอซ้ือขำยท่ีใชส้ ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำรไดแ้ก่ รำคำปิด ท่ีอำ้งอิง
จำก National Stock Exchange of India Limited เคร่ืองมือทำงกำรเงินน้ีรวมอยูใ่นระดบั 1 
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพนิิจ 

 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ ไดมี้กำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ืองและอยู่บนพ้ืนฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 

 
4.1 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญและข้อสมมติฐำน 

 
กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบัญชี และใช้ข้อสมมติฐำนท่ีเก่ียวข้องกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำร 
ทำงบญัชีอำจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมำณทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญัและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอยำ่งเป็นสำระส ำคญั
ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดกำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 
 
ก) ประมำณกำรกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 

 
กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี ตำมท่ีไดก้ล่ำวในหมำยเหตุ 2.12 มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงพิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชห้รือกำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมหักดว้ย
ตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยต์ำมควำมเหมำะสม กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศยักำรประมำณกำร (หมำยเหตุ 14)  
 
หำกประมำณกำรต้นทุนของเงินทุนก่อนภำษีท่ีใช้ในกำรค ำนวณกระแสเงินสดคิดลดสูงข้ึน ร้อยละ 1.0 จำกอัตรำท่ี 
กลุ่มกิจกำรประมำณไว ้(เช่น ร้อยละ 7.42 แทนท่ีจะเป็นอตัรำร้อยละ 6.42) ค่ำควำมนิยมจำกทุกธุรกิจก็ไม่เกิดกำรดอ้ยค่ำ 
อยำ่งไรก็ตำมในกำรจดัท ำประมำณกำรทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรอำ้งอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตท่ีผ่ำนมำประกอบกบั
กำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของตลำด โดยอัตรำกำรเติบโตท่ีใช้สอดคล้องกับข้อมูลในอดีต ประมำณกำรต้นทุน 
ของเงินทุนก่อนภำษีส ำหรับสถำนกำรณ์ปกติจึงเป็นมูลค่ำท่ีเหมำะสมในกำรประเมินมูลค่ำค่ำควำมนิยม  
 

ข) ประมำณกำรกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ 
 
กลุ่มกิจกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือให้สะทอ้นถึงกำรดอ้ยค่ำลงของลูกหน้ีกำรคำ้โดยประมำณกำรขำดทุนท่ีอำจ
เกิดจำกกำรท่ีลูกคำ้ไม่สำมำรถช ำระหน้ีได ้กลุ่มกิจกำรประเมินค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจำกกำรคำดกำรณ์กระแสเงินสด
รับในอนำคต ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตในกำรรับช ำระหน้ี และกรณีของกำรผิดช ำระหน้ีท่ีเกิดข้ึน 
และกำรพิจำรณำแนวโนม้ของตลำด 
 

ค) ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมัยและเส่ือมคุณภำพ 
 
กลุ่มกิจกำรตั้ งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมยัและเส่ือมคุณภำพโดยประมำณกำรมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ  
ซ่ึงค ำนวณจำกรำคำปกติท่ีคำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยท่ีจ  ำเป็นเพ่ือให้สินค้ำนั้ นส ำเร็จรูปรวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กำรค ำนวณดังกล่ำวต้องอำศัยกำรประมำณกำรของผูบ้ริหำร โดยพิจำรณำจำกข้อมูลในอดีต 
ประสบกำรณ์ของผูบ้ริหำรในธุรกิจ และแนวโนม้ของตลำด 
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 
4.1 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญและข้อสมมติฐำน (ต่อ) 

 
ง) ค่ำเผ่ือสินค้ำรับคืน 

 
ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรค่ำเผื่อสินคำ้รับคืนส ำหรับแผน่วซีีดีและดีวดีีท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนในอนำคต ผูบ้ริหำรประมำณ
กำรสัดส่วนร้อยละท่ีคำดว่ำจะรับคืน โดยพิจำรณำจำกขอ้มูลและประสบกำรณ์ในอดีต รวมถึงรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจ 
ในปัจจุบนั 
 

จ) มูลค่ำภำพยนตร์ระหว่ำงผลติ 
 
กำรบนัทึกตน้ทุนภำพยนตร์ระหว่ำงผลิตบนัทึกตำมตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน เม่ือมีขอ้บ่งช้ีและหำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน 
ต ่ำกวำ่ตน้ทุน กลุ่มกิจกำรจะทดสอบและรับรู้ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของภำพยนตร์ในแต่ละเร่ืองถำ้มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
ไม่คุ้มกับต้นทุนภำพยนตร์ในแต่ละเร่ือง โดยกำรพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนเพ่ือใช้ในกำรค ำนวณต้องอำศัย 
กำรประมำณกำรจำกผูบ้ริหำร 
 

ฉ) ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนข้ึนอยู่กับหลำยปัจจยัท่ีใช้ในกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบัอตัรำคิดลด กำรเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐำน
เหล่ำน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 
กลุ่มกิจกำรไดพิ้จำรณำอัตรำคิดลดท่ีเหมำะสมในแต่ละปี ซ่ึงได้แก่อตัรำดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำ
ปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยภำระผลประโยชน์พนักงำนในกำรพิจำรณำอตัรำคิดลด 
ท่ีเหมำะสมกลุ่มกิจกำรพิจำรณำใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีตอ้ง
จ่ำยช ำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ และมีอำยุครบก ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลำท่ีต้องจ่ำยช ำระภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนกังำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐำนหลกัอ่ืน ๆ ส ำหรับภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนอำ้งอิงกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัในตลำด ขอ้มูลเพ่ิมเติม
เปิดเผยในหมำยเหตุ 22 
 

ช) ประมำณกำรหนี้สินโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้ำ 
 
บริษทัประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรแลกคะแนนสะสม โดยพิจำรณำจำกอตัรำกำรแลกคะแนนสะสมท่ีผ่ำนมำ และจ ำนวน
คะแนนสะสมท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 
4.2 กำรใช้ดุลยพนิิจท่ีส ำคัญในกำรปฎิบัติตำมมำตรำฐำนกำรบัญชี 

 
ก) กำรร่วมกำรงำน 

 
บริษทัถือสิทธิในกำรออกเสียงร้อยละ 49 ของกำรรวมกำรงำนของกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรมีกำรควบคุมร่วมในกำรงำนน้ี 
เน่ืองจำกภำยใต้สัญญำท่ีตกลงร่วมกันได้ก ำหนดว่ำกำรตัดสินใจใด ๆ เก่ียวกับกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องจะต้องได้รับ 
ควำมเห็นชอบอยำ่งเป็นเอกฉนัท ์จำกผูท่ี้ร่วมกนัควบคุมกำรงำนแลว้เท่ำนั้น 
 
กำรร่วมกำรงำนของกลุ่มกิจกำรไดจ้ดัตั้งข้ึนในรูปแบบบริษทัจ ำกดัและใหสิ้ทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัจ ำกดัน้ีแก่
กลุ่มกิจกำรและผูร่้วมกำรงำนอ่ืน ภำยใตข้อ้ตกลงร่วมกนั ดงันั้นกำรงำนน้ีจึงจดัประเภทเป็น “กำรร่วมคำ้” 
 

5 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำรทุนของบริษัทนั้ นเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของ 
กลุ่มกิจกำรเพ่ือสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสม
เพื่อลดตน้ทุนทำงกำรเงินของทุน 
 
ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
กำรออกหุน้ใหม่หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพ่ือลดภำระหน้ีสิน 
 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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6 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

ธุรกจิ 
โรงภำพยนตร์ 

ธุรกจิ 
โฆษณำ 

ธุรกจิโบว์ลิง่ 
และคำรำโอเกะ 

ธุรกจิให้เช่ำ 
และบริกำร 

ธุรกจิ 
ส่ือภำพยนตร์ 

 
รวม 

       

รำยได ้       
   - รำยไดต้ำมส่วนงำนธุรกิจ 8,433 948 534 517 333 10,765 
   - รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ (563) - (54) (93) (103) (813) 

รำยไดสุ้ทธิ 7,870 948 480 424 230 9,952 
       

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 754 630 (5) (21) (78) 1,280 
เงินชดเชยค่ำเสียหำย      2 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน      329 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้      (193) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      1,418 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (108) 
ส่วนแบ่งก ำไรของบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้      262 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้      1,572 
ภำษีเงินได ้      (273) 

ก ำไรสุทธิ      1,299 
       

สินทรัพยถ์ำวรของส่วนงำน 5,935 19 472 811 5 7,242 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้      3,451 
สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน      3,381 

สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบกำรเงินรวม      14,074 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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6 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม 
 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

ธุรกจิ 
โรงภำพยนตร์ 

ธุรกจิ 
โฆษณำ 

ธุรกจิโบว์ลิง่ 
และคำรำโอเกะ 

ธุรกจิให้เช่ำ 
และบริกำร 

ธุรกจิ 
ส่ือภำพยนตร์ 

 
รวม 

       

รำยได ้       
   - รำยไดต้ำมส่วนงำนธุรกิจ 7,368 1,043 511 525 421 9,868 
   - รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ (556) - (56) (92) (193) (897) 

รำยไดสุ้ทธิ 6,812 1,043 455 433 228 8,971 
       

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 547 738 (15) (24) (267) 979 
เงินชดเชยค่ำเสียหำย      49 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน      498 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้      (140) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      1,386 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (140) 
ส่วนแบ่งก ำไรของบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้      231 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้      1,477 
ภำษีเงินได ้      (279) 

ก ำไรสุทธิ      1,198 
       

สินทรัพยถ์ำวรของส่วนงำน 5,710 21 544 900 11 7,186 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้      3,006 
สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดปั้นส่วน      3,616 

สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบกำรเงินรวม      13,808 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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6 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง สินทรัพยข์องส่วนงำนประกอบดว้ย ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สินคำ้คงเหลือ ลูกหน้ี และเงินสดส ำหรับกำรด ำเนินงำนแต่ไม่รวมเงินลงทุน 
 
หน้ีสินของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมเพ่ือใช้กับทุกส่วนงำนและบริหำรสภำพคล่องโดยรวม ดงันั้นกลุ่มกิจกำรจึงไม่ได ้
น ำเสนอขอ้มูลหน้ีสินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินสด 65,303,959 41,199,715 49,786,766 29,225,416 
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 531,011,225 531,830,021 340,804,000 243,031,018 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 596,315,184 573,029,736 390,590,766 272,256,434 

 
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำมมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่ร้อยละ 0.30 ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.30 
ถึงร้อยละ 2.25 ต่อปี)  
 

8 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำยในระหวำ่งปีมีดงัน้ี 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและ 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 67,095,427 512,698,612 
จ ำหน่ำยรำคำทุน (12,045,000) (96,360,000) 
ก ำไรท่ีเกิดข้ึนจริง (43,265,431) (438,755,483) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน (3,506,459) (12,079,125) 

กำรตีรำคำใหม่ของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย (8,278,537) 101,591,423 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - 67,095,427 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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50 

 
8 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย (ต่อ) 

 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนมีดงัน้ี 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวมและ 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

รำคำทุน  - 12,045,000 

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน - 55,050,427 

มูลค่ำยติุธรรม  - 67,095,427 

 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 บริษทัไดจ้  ำหน่ำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยทั้งหมด โดยมีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีรวมอยูใ่น 
“รำยไดอ่ื้น” จ ำนวน 43.27 ลำ้นบำท  
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนอำ้งอิงจำกรำคำเสนอซ้ือ ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีอำ้งอิงจำก National Stock 
Exchange of India Limited มูลค่ำยติุธรรมน้ีถูกจดัอยูใ่นระดบัท่ี 1 ของล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
 

9 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 641,037,846 469,783,240 262,045,929 134,779,322 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 35) 27,457,383 17,604,784 106,825,752 100,591,069 

รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 347,889,064 428,407,786 39,773,808 60,494,528 

รวม 1,016,384,293 915,795,810 408,645,489 295,864,919 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (7,720,250) (6,732,086) - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 1,008,664,043 909,063,724 408,645,489 295,864,919 
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 35) 31,333,012 31,198,334 749,958,529 246,859,864 
ลูกหน้ีอ่ืน 61,973,532 159,621,886 29,184,914 137,218,031 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 59,310,795 82,229,415 16,556,399 24,310,077 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 1,161,281,382 1,182,113,359 1,204,345,331 704,252,891 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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9 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน (ต่อ) 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 365,622,118 433,722,112 47,008,547 61,005,967 
ลูกหน้ีกำรคำ้      
   ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 295,262,159 240,410,840 167,729,897 145,039,964 
   คำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือน 303,202,792 176,561,562 174,891,638 72,539,122 
   3 - 6 เดือน 7,708,627 23,984,753 2,493,713 1,534,245 
   6 - 12 เดือน 26,140,237 13,276,669 8,683,709 992,281 

   เกินกวำ่ 12 เดือน 18,448,360 27,839,874 7,837,985 14,753,340 

รวม 1,016,384,293 915,795,810 408,645,489 295,864,919 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (7,720,250) (6,732,086) - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 1,008,664,043 909,063,724 408,645,489 295,864,919 

 
10 สินค้ำคงเหลือ 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

อำหำรและเคร่ืองด่ืม  110,064,882 121,981,288 71,650,754 87,061,289 
แผน่วซีีดีและดีวดีี - สุทธิจำกค่ำเผือ่ - 1,462,559 - - 

วสัดุส้ินเปลืองและอ่ืน ๆ 18,674,221 17,425,009 12,498,596 12,273,764 

สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 128,739,103 140,868,856 84,149,350 99,335,053 

 
ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยและรวมอยู่ในต้นทุนขำยเป็นจ ำนวน 636.74 ล้ำนบำท และจ ำนวน 479.13 ล้ำนบำท  
ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2560 : 551.09 ลำ้นบำท และจ ำนวน 400.71 ลำ้นบำท) 
 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกขำดทุนจำกสินคำ้ลำ้สมยัและค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้ในงบก ำไรขำดทุนรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 เป็นจ ำนวน 13.13 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 4.96 ลำ้นบำท) 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมคำ้งรับ 49,684,885 66,080,519 24,477,578 27,846,251 
ภำษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำย 32,707,582 32,307,253 - 5,692,646 

อ่ืน ๆ 38,849,062 40,158,058 15,631,231 11,831,402 

 121,241,529 138,545,830 40,108,809 45,370,299 

 
12  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ 

 
เงินลงทุนท่ีปฏิบัติตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 
จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีดงัน้ี 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

บริษทัร่วม 3,375,388,805 2,969,458,728 
กำรร่วมคำ้ 75,176,404 37,405,758 
 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนมีดงัน้ี 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

บริษทัร่วม 268,548,019 232,704,573 
กำรร่วมคำ้ (6,206,808) (1,405,577) 

 262,341,211 231,298,996 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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12  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม มีดงัน้ี 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 2,969,458,728 2,751,690,359 2,716,073,678 2,501,310,195 
ซ้ือเงินลงทุน 619,016,390 311,853,882 608,516,390 311,853,882 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน (257,185,700) (112,851,473) (224,742,804) (97,090,399) 
เงินปันผลรับ (224,448,632) (214,535,825) - - 
ส่วนแบ่งก ำไร 268,548,019 232,704,573 - - 

ส่วนแบ่งก ำไรเบด็เสร็จ - 597,212 - - 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี 3,375,388,805 2,969,458,728 3,099,847,264 2,716,073,678 
 

กลุ่มกิจกำรมีก ำไรในรำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยใ์ห้กับกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 
ซ่ึงรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนรวมด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำอำคำรท่ีจ ำหน่ำยไป ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561  
กลุ่มกิจกำรรับรู้ก ำไรในรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวเป็นรำยไดจ้  ำนวน 16.53 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 16.53 ลำ้นบำท) 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมรวมค่ำควำมนิยมจ ำนวน 312.44 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 265.01 ลำ้นบำท)  
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 บริษัทไดรั้บรำยไดเ้งินปันผลจำกบริษัทร่วมจ ำนวน 224.45 ล้ำนบำท ซ่ึงบันทึกอยู่ใน “รำยไดอ่ื้น”  
ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร และบนัทึกอยูใ่น “เงินลงทุนในบริษทัร่วม” ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
 

บริษัท สยำมฟิวเจอร์ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 

พ.ศ. 2561 
 

ในระหวำ่งปีบริษทัลงทุนเพ่ิมในหุน้สำมญัของ SF จ ำนวน 72.91 ลำ้นหุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงิน 608.52 ลำ้นบำท 
 

นอกจำกน้ีบริษทัไดจ้  ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั SF จ  ำนวน 60.63 ลำ้นหุ้น ไปในรำคำ 542.88 ลำ้นบำท โดยมีก ำไรจำกกำร
จ ำหน่ำยเงินลงทุนดงักล่ำว รวมอยู่ใน “รำยไดอ่ื้น” เป็นจ ำนวน 285.70 ลำ้นบำท และจ ำนวน 318.14 ลำ้นบำท ในงบก ำไร
ขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร ตำมล ำดบั 
 

ผลจำกกำรเปล่ียนแปลงเงินลงทุนดงักล่ำว ท ำใหสั้ดส่วนกำรถือหุน้เพ่ิมข้ึนจำกเดิมในอตัรำร้อยละ 25.65 เป็นร้อยละ 26.34 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

54 
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(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
บริษัท สยำมฟิวเจอร์ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2560 
 
ในระหวำ่งปีบริษทัลงทุนเพ่ิมในหุน้สำมญัของ SF จ ำนวน 44.23 ลำ้นหุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงิน 311.85 ลำ้นบำท 
 
นอกจำกน้ีบริษทัไดจ้  ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั SF จ  ำนวน 30.68 ลำ้นหุ้น ไปในรำคำ 218.32 ลำ้นบำท โดยมีก ำไรจำกกำร
จ ำหน่ำยเงินลงทุนดงักล่ำว รวมอยู่ใน “รำยไดอ่ื้น” เป็นจ ำนวน 105.47 ลำ้นบำท และจ ำนวน 121.23 ลำ้นบำท ในงบก ำไร
ขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร ตำมล ำดบั 
 
กจิกำรร่วมค้ำภำพยนตร์แสงกระสือ 
 
พ.ศ. 2561 
 
บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ จ  ำกัด (บริษทัย่อย) ไดล้งทุนใน “กิจกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์แสงกระสือ” เม่ือวนัที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
จ ำนวน 10.50 ลำ้นบำท กิจกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์แสงกระสือ ถือเป็นบริษทัร่วม โดยบริษทัมีส่วนไดเ้สียจ ำนวนร้อยละ 30 
ตำมสัญญำร่วมลงทุน 
 
 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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12  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
รำยกำรขำ้งล่ำงน้ีแสดงรำยช่ือบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำรตำมควำมเห็นของกรรมกำร บริษทัร่วมดงักล่ำวมีทุนเรือนหุน้ทั้งหมดเป็นหุน้สำมญั ซ่ึงกลุ่มกิจกำร 
ไดถื้อหุน้ทำงตรง ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้งเป็นแห่งเดียวกบัสถำนท่ีหลกัในกำรประกอบธุรกิจ 
 
ลกัษณะของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
    สัดส่วนของส่วนได้เสีย  

    (ร้อยละ)  
 สถำนท่ีประกอบธุรกจิ  ลกัษณะ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม  

 ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง ประเภทธุรกิจ ควำมสัมพันธ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 วิธีกำรวัดมูลค่ำ 
       

บริษัทร่วม       
บริษทั สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีในอำคำรและ ถือหุน้โดยตรง 26.34 25.65 วธีิส่วนไดเ้สีย 
  ใหบ้ริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค     
บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จ ำกดั (“RTA”) ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีในอำคำรและ ถือหุน้โดยตรง 50.00 50.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 
  ใหบ้ริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถือหุน้ทำงออ้มผำ่น SF 13.17 12.83 วธีิส่วนไดเ้สีย 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีและใหบ้ริกำร ถือหุน้โดยตรง 33.00 33.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 
   เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์(“MJLF”)  ดำ้นสำธำรณูปโภค     
บริษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จ  ำกดั (“TTM”) ประเทศไทย เป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำยตัว๋ ถือหุน้โดยตรง 40.00 40.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 
  บตัรเขำ้ชมกำรแสดง     
บริษทั ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ำกดั (“CJM”) ประเทศไทย ผลิตและจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 49.00 49.00 วธีิส่วนไดเ้สีย 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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12  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

ณ วันท่ี  31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 มูลค่ำยุติธรรมของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรใน SF ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีจ ำนวน 3,439.93 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 3,554.82 ลำ้นบำท) และมูลค่ำตำมบญัชี
ของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำร มีจ ำนวน 2,138.47 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 1,774.36 ลำ้นบำท) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 มูลค่ำยุติธรรมของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรใน MJLF ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีจ ำนวน 1,350.36 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 1,393.92 ลำ้นบำท) และมูลค่ำตำมบญัชี
ของส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำร มีจ ำนวน 1,101.60 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 1,087.26 ลำ้นบำท) 
 

RTA, TTM และ CJM เป็นบริษทัจ ำกดัและหุน้ของบริษทัไม่มีรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำด 
 

ไม่มีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วม 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับบริษัทร่วม 
 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลทำงกำรเงินแบบสรุปส ำหรับบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร ขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นจ ำนวน
ท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินของบริษทัร่วม (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในบริษทัร่วมดงักล่ำว) ซ่ึงไดป้รับปรุง
ดว้ยรำยกำรปรับปรุงท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบติัตำมวิธีส่วนไดเ้สีย รวมถึงกำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมและกำรปรับปรุง
เก่ียวกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและบริษทัร่วม 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป 
 หน่วย : บำท 

 SF MJLF รวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

สินทรัพย์หมุนเวยีน 389,879,293 671,789,506 240,727,413 226,800,287 630,606,706 898,589,793 
       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,574,836,623 9,845,250,894 3,851,118,345 3,846,253,911 15,425,954,968 13,691,504,805 
       

หนีสิ้นหมุนเวยีน 1,644,323,573 1,277,998,638 33,262,413 19,252,832 1,677,585,986 1,297,251,470 
       

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,773,165,126 2,733,999,276 87,604,189 83,171,080 2,860,769,315 2,817,170,356 
       

สินทรัพย์สุทธิก่อนหักส่วนได้เสีย       
   ทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 7,547,227,217 6,505,042,486 3,970,979,156 3,970,630,286 11,518,206,373 10,475,672,772 

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม (411,130,446) (398,550,721) - - (411,130,446) (398,550,721) 
       

สินทรัพย์สุทธิหลงัหักส่วนได้เสีย       

   ทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 7,136,096,771 6,106,491,765 3,970,979,156 3,970,630,286 11,107,075,927 10,077,122,051 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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12  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 
 หน่วย : บำท 

 SF MJLF รวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

รำยได้ 1,454,586,606 1,414,172,980 401,481,948 437,735,818 1,856,068,554 1,851,908,798 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 527,566,441 538,653,277 289,098,869 231,726,712 816,665,310 770,379,989 
       

ก ำไรหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำน       
   ต่อเน่ือง 498,928,361 516,728,402 289,098,869 231,726,712 788,027,230 748,455,114 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน - 2,328,310 - - - 2,328,310 
       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 498,928,361 519,056,712 289,098,869 231,726,712 788,027,230 750,783,424 
       

เงนิปันผลรับจำกบริษัทร่วม 113,401,132 89,514,325 95,287,500 101,821,500 208,688,632 191,335,825 

 
กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหวำ่งขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปกบัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัร่วม 
 
 หน่วย : บำท 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป SF MJLF รวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

สินทรัพย์สุทธิหลังหักส่วนได้เสีย       

   ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม ณ วันส้ินปี 7,136,096,771 6,106,491,765 3,970,979,156 3,970,630,286 11,107,075,927 10,077,122,051 
       

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (ร้อยละ) 26.34 25.65 33.00 33.00   
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 1,879,647,890 1,566,315,138 1,310,423,121 1,310,307,994 3,190,071,011 2,876,623,132 
ผลต่ำงจำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วน       
   กำรถือหุ้น (29,965,524) (32,709,144) - - (29,965,524) (32,709,144) 
รำยกำรปรับปรุงก ำไรจำกกำรขำย       
   ทรัพยสิ์นระหวำ่งงวด - - (208,827,268) (223,047,711) (208,827,268) (223,047,711) 

ค่ำควำมนิยม 288,783,359 241,353,135 - - 288,783,359 241,353,135 

มูลค่ำตำมบญัชี 2,138,465,725 1,774,959,129 1,101,595,853 1,087,260,283 3,240,061,578 2,862,219,412 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
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12  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
(ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
บริษัทร่วมที่แต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ 
 
นอกเหนือจำกส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่ำวขำ้งตน้ กลุ่มกิจกำรยงัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั 
อีกจ ำนวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
 หน่วย : บำท 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม   
   ซ่ึงแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 135,327,227 107,239,315 
   

จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งในบริษทัร่วม    
   ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 33,347,912 15,389,663 

 
(ข) เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ มีดงัน้ี 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 37,405,758 288,167,915 - 245,167,525 
ซ้ือเงินลงทุน 43,999,980 - - - 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน - (249,319,932) - (245,167,525) 
ส่วนแบ่งก ำไร (6,206,808) (1,405,577) - - 
ส่วนแบ่งขำดทุนเบด็เสร็จ (104,693) - - - 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 82,167 (36,648) - - 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี 75,176,404 37,405,758 - - 

 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

(ข) เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

รำยกำรดำ้นล่ำงแสดงรำยช่ือกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กำรร่วมคำ้มีทุนเรือนหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสำมญั ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไดถื้อหุ้นทำงตรง ประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้งเป็นแห่งเดียวกับ
สถำนท่ีหลกัในกำรประกอบธุรกิจ 
 

ลกัษณะของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ ในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
    สัดส่วนของส่วนได้เสีย  

    (ร้อยละ)  
 สถำนท่ีประกอบธุรกจิ  ลกัษณะ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม  

 ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง ประเภทธุรกิจ ควำมสัมพันธ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 วิธีกำรวัดมูลค่ำ 
       

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

กำรร่วมคำ้ทั้งหมดเป็นบริษทัจ ำกดั และหุน้ของบริษทัไม่มีรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำด 
 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

(ข) เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

กำรร่วมค้ำที่แต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ 
 

กลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 

 หน่วย : บำท 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

มูลค่ำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ซ่ึง   
    แต่ละรำยท่ีไม่มีสำระส ำคญั 75,176,404 37,405,758 
   

จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งในกำรร่วมคำ้   
   ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (6,206,808) (1,405,577) 
 

กำรซ้ือเงินลงทุน 
 

พ.ศ. 2561 
 

บริษัท ทรำนส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม จ ำกัด 
 

เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ทรำนส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ ำกัด (“บริษัทร่วมค้ำ”)  
มีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ทรำนส์ฟอร์เมชั่น ฟิลม์ จ  ำกัด จำกหุ้นสำมญั จ ำนวน 1.75 ลำ้นหุ้น โดยมีมูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้้นละ 100 บำท เป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 2.45 ล้ำนหุ้น โดยมีมูลค่ำท่ีตรำไว  ้หุ้นละ 100 บำท บริษัท เอ็ม พิคเจอร์  
เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จ  ำกัด (มหำชน) (บริษัทย่อย) (“MPIC”) ได้ช ำระค่ำหุ้น จ ำนวน 35.00 ล้ำนบำท ส ำหรับหุ้นสำมญัท่ี 
เพ่ิมจ ำนวน 350,000 หุ้น ตำมมูลค่ำท่ีตรำไว ้ท  ำให้ MPIC ถือหุ้นเพ่ิมเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.69 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ทรำนส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จ  ำกดั กำรเพ่ิมทุนดงักล่ำวจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
 

บริษัท เมเจอร์ กนัตนำ บรอดแคสติ้ง จ ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำร MPIC ไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนเพ่ิมในกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทั เมเจอร์ กนัตนำ บรอดแคสต้ิง จ ำกดั (“บริษทัร่วมคำ้”) ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม โดยซ้ือหุ้น จ ำนวน 899,998 หุ้น  
ท่ีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท เป็นเงิน 9.00 ลำ้นบำท 
 

กจิกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน 
 

เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 บริษทั เอ็ม เทอร์ต้ีไนน์ จ  ำกัด (บริษทัย่อย) (“M39”) ไดต้กลงร่วมจดัตั้ง “กิจกำรร่วมคำ้
ภำพยนตร์ไบคแ์มน” ร่วมกบับริษทั ไทย บรอดคำสต้ิง จ ำกดั กิจกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ไบคแ์มน เป็นกำรร่วมกำรงำนประเภทกำร
ด ำเนินงำนร่วมกนัโดย M39 มีส่วนไดเ้สียในกำรด ำเนินงำนร่วมกนั จ ำนวนร้อยละ 70.00  



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
(ข) เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2560 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 บริษัทไดจ้  ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั PVR blu-O ทั้งหมดในรำคำ 201.80 ลำ้นบำท โดยมีผลขำดทุน
จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนรวมอยู่ใน “รำยไดอ่ื้น” เป็นจ ำนวน 47.52 ลำ้นบำท และ 43.37 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนรวม
และงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำรตำมล ำดบั 
 
ภำระผูกพนัและหนี้สินท่ีอำจเกดิขึน้ซ่ึงเกีย่วข้องกบักำรร่วมค้ำ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำรในกำรร่วมคำ้  
 

(ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3,692,553,696 3,742,768,546 

หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (165,728,926) (122,354,600) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 3,526,824,770 3,620,413,946 
   

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม   
ยอดคงเหลือตน้ปี 3,620,413,946 3,620,413,946 
ซ้ือเงินลงทุน 164,990 - 
รับคืนจำกกำรลดทุน (50,379,840) - 

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (43,374,326) - 

ยอดคงเหลือส้ินปี 3,526,824,770 3,620,413,946 

 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 บริษทัมีเงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ยจ ำนวน 827.39 ลำ้นบำท ซ่ึงบนัทึกเป็น “รำยไดอ่ื้น” ในงบก ำไร
ขำดทุนเฉพำะกิจกำร (พ.ศ. 2560 : ไม่มี) 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

(ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

กำรซ้ือเงินลงทุน 
 

พ.ศ. 2561 
 

บริษัท เอม็เทล (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 18 เมษำยน พ.ศ. 2561 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั เอ็มเทล (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจในกำรสร้ำงและพฒันำ
ซอฟแวร์รวมทั้งแอปพลิเคชัน่ จ  ำนวน 0.16 ลำ้นบำท โดยบริษทัถือหุน้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.00 ของทุนจดทะเบียน 
 

บริษัท เอม็ ทำเลนต์ จ ำกดั 
 

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

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัยอ่ย) ซ้ือหุ้นของบริษทั 
เอ็ม ทำเลนต ์จ ำกัด จำกผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม จ ำนวน 39,998 หุ้น เป็นเงิน 40 บำท ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของ
บริษัทย่อยในบริษัทดังกล่ำวเปล่ียนแปลงจำกอตัรำร้อยละ 90.00 เป็นร้อยละ 99.99 ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยซ้ือหุ้น 
กับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได้สุทธิของบริษัท เอ ็ม ทำเลนต ์จ ำกัด ท่ีได้มำเพ่ิม จ ำนวน 21,485,833 บำท บันทึกเป็น  
“กำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนของผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัยอ่ย” ภำยใต ้“องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ” ในงบกำรเงินรวม 
 

กำรลดทุน 
 

พ.ศ. 2561 
 

บริษัท เมเจอร์ โฮลดิง้ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ผูถื้อหุ้นของบริษัท เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (บริษัทย่อย) อนุมติัให ้
ลดทุนจดทะเบียนโดยลดหุน้จ ำนวน 1.1 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท ท ำให้บริษทัไดรั้บเงินเงินคืนจำกกำรลดทุนจ ำนวน 
50.38 ลำ้นบำท ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัย่อย กำรลดทุนดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์
เม่ือวนัที่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
 

กำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 
 

พ.ศ. 2561 
 

บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) (“MPIC”) 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัท MPIC จ ำนวน 43.37 ลำ้นบำท เน่ืองจำก 
เงินลงทุนมีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำคงเหลือตำมบญัชี 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
(ค) บริษัทย่อย (ต่อ) 

 
กลุ่มกิจกำรมีบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ดงัต่อไปน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดร้วมอยูใ่นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม
ของกลุ่มกิจกำร บริษทัย่อยมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสำมญัเท่ำนั้น สัดส่วนของส่วนไดเ้สียในควำมเป็นเจำ้ของท่ีกลุ่มกิจกำรถืออยู่
เท่ำกบัสิทธิในกำรออกเสียงในบริษทัยอ่ยท่ีถือโดยกลุ่มกิจกำร 
 
    สัดส่วนควำมสัดส่วน 

    เป็นเจ้ำของ 

 สถำนท่ีประกอบธุรกิจ/  ลักษณะ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

 ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง ประเภทธุรกิจ ควำมสัมพนัธ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      

บริษัทย่อย      
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ี จ  ำกดั ประเทศไทย ให้เช่ำพื้นท่ีในอำคำร ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วสิ จ ำกดั ประเทศไทย ให้บริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท ์จ ำกดั ประเทศไทย ให้บริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน ซีนีม่ำ จ  ำกดั ประเทศไทย ให้เช่ำท่ีดินและพื้นท่ีในอำคำร ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน เรียลต้ี จ  ำกดั ประเทศไทย ให้เช่ำพื้นท่ีในอำคำร ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จ ำกดั ประเทศไทย ให้บริกำรดำ้นโบวล่ิ์ง ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
     และคำรำโอเกะและกำรบนัเทิง    
บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จ ำกดั ประเทศไทย ให้บริกำรโฆษณำ ถือหุ้นโดยตรง 99.93 99.93 
บริษทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จ ำกดั ประเทศไทย ให้บริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง 99.93 99.93 
บริษทั สยำมซีนีเพล็กซ์ จ  ำกดั ประเทศไทย ให้บริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั อีจีว ีเอ็นเตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั  ประเทศไทย ให้บริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง 99.98 99.98 
   (มหำชน) (“EGV”)     และกำรโฆษณำรวมทั้ง    
     ให้บริกำรเช่ำพื้นท่ี    
บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์ ประเทศไทย ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณำและ ถือหุ้นโดยตรง 92.46 92.46 
   จ  ำกดั (มหำชน) (“MPIC”)     จดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์    
บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง  ประเทศไทย ธุรกิจลงทุน ถือหุ้นโดยตรง 99.96 99.96 
   อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (“MHD”)      
บริษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์  ประเทศไทย ให้เช่ำและบริกำรระบบเคร่ืองฉำย ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
   แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั     และอุปกรณ์    
บริษทั เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จ ำกดั ประเทศไทย ให้บริกำรงำนดำ้นลูกคำ้สัมพนัธ์ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
     กำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์    
     และเครือข่ำยเคร่ืองพิมพคู์ปอง    
     อตัโนมติั    
บริษทั เอ็มเทล (ประเทศไทย) จ ำกดั ประเทศไทย สร้ำงและพฒันำซอฟแวร์รวมทั้ง ถือหุ้นโดยตรง 55.00 - 
     แอปพลิเคชัน่    
      
บริษัทย่อยภำยใต้ EGV      
บริษทั อีจีว ีเอ็กซิบิชัน่ จ  ำกดั ประเทศไทย ให้บริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงออ้ม 99.96 99.96 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
(ค) บริษัทย่อย (ต่อ) 

 
    สัดส่วนควำมสัดส่วน 

    เป็นเจ้ำของ 

 สถำนที่ประกอบธุรกิจ/  ลักษณะ 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 

 ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง ประเภทธุรกิจ ควำมสัมพนัธ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      

บริษัทย่อยภำยใต้ MPIC      
บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จ ำกดั ประเทศไทย จดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงออ้ม 92.46 92.46 
     เพื่อฉำยในโรงภำพยนตร์    
     เพื่อจดัท ำวซีิดีและดีวีดี และ    
     เพื่อถ่ำยทอดทำงโทรทศัน์    
บริษทั เอ็มวีดี จ  ำกดั (“MVD”) ประเทศไทย จ ำหน่ำยแผน่ วซีีดี ดีวดีี บลูเรย ์ ถือหุ้นทำงออ้ม 92.46 92.46 
     และลิขสิทธ์ิภำพยนตร์    
บริษทั เอ็ม เทอร์ต้ีไนน์ จ ำกดั ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์  ถือหุ้นทำงออ้ม 92.46 92.46 
บริษทั เอ็ม ทำเลนต ์จ ำกดั ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์  ถือหุ้นทำงออ้ม 92.46 83.22 
บริษทั เมตำคอกนิชัน่ จ  ำกดั ประเทศไทย ตวัแทนซ้ือขำยส่ือโฆษณำ ถือหุ้นทำงออ้ม 55.48 55.48 
      
บริษัทย่อยภำยใต้ MVD      
บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล ์จ ำกดั ประเทศไทย จ ำหน่ำยเทป ซีดี วดีีโอเทป  ถือหุ้นทำงออ้ม 91.91 91.91 
      
บริษัทย่อยภำยใต้ MHD      
บริษทั เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพล็กซ์ ประเทศกมัพูชำ ให้บริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงออ้ม 69.97 69.97 
   (แคมโบเดีย) จ  ำกดั (“Major Platinum”)     และให้บริกำรดำ้นโบวล่ิ์ง    
บริษทั เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพล็กซ์ สำธำรณะรัฐประชำธิปไตย ให้บริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงออ้ม 59.98 59.98 
   (ลำว) จ ำกดั (“Major Platinum Lao”) ประชำชนลำว    และให้บริกำรดำ้นโบวล่ิ์ง    
บริษทั ซีนีเพล็กซ์ (ลำว) โซล จ ำกดั (“CNP”) สำธำรณะรัฐประชำธิปไตย ให้บริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงออ้ม 99.99 99.99 
 ประชำชนลำว     

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
(ค) บริษัทย่อย (ต่อ) 

 
ก ำไรเบ็ดเสร็จส ำหรับปีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมมีจ ำนวน 4.37 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีของส่วนท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมใน MPIC จ ำนวน 7.64 ลำ้นบำท  
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคัญ 
 
รำยละเอียดดำ้นล่ำงแสดงข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคัญ 
ต่อกลุ่มกิจกำร ซ่ึงไดแ้ก่ MPIC จ  ำนวนท่ีเปิดเผยส ำหรับบริษทัยอ่ยแสดงดว้ยจ ำนวนก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั  
 
ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 27 ส ำหรับควำมเคล่ือนไหวของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป 

 

 หน่วย : บำท 

 MPIC 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ส่วนท่ีหมุนเวยีน   
สินทรัพย ์ 519,395,516 428,107,636 
หน้ีสิน 313,571,617 148,994,366 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ 205,823,899 279,113,270 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน   
สินทรัพย ์ 303,195,296 255,336,742 

หน้ีสิน 5,421,684 5,013,869 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ 297,773,612 250,322,873 
   

สินทรัพย์สุทธิ 503,597,511 529,436,143 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
(ค) บริษัทย่อย (ต่อ) 

 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 หน่วย : บำท 

 MPIC 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

รำยได ้ 333,403,692 422,678,521 

ขำดทุนก่อนภำษี (12,304,535) (153,517,921) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (12,687,222) (9,752,103) 
   

ขำดทุนหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (24,991,757) (163,270,024) 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 82,167 (36,647) 

ขำดทุนเบด็เสร็จรวม (24,909,590) (163,306,671) 
   

ขำดทุนเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 291,899 (7,637,680) 

 
งบกระแสเงินสดโดยสรุป 
 

 หน่วย : บำท 

 MPIC 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 230,126,354 180,808,468 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (221,000,225) (193,351,641) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (40,228,673) (47,135,559) 
   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (31,102,544) (59,678,732) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้ปี 73,548,621 133,227,353 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 42,446,077 73,548,621 
 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

                                                                                                                              งบกำรเงนิรวม                                                                                                           หน่วย : บำท 

     เคร่ืองมือ อุปกรณ์     
  อำคำรและ โรงภำพยนตร์ ระบบ และเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์  สินทรัพย์  

 ที่ดนิ ส่วนปรับปรุง และส่วนปรับปรุง สำธำรณูปโภค ที่ใช้ด ำเนินงำน ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560          
รำคำทุน 208,316,998 1,850,508,383 4,424,587,129 1,655,412,716 6,808,350,463 578,053,408 27,588,700 119,412,688 15,672,230,485 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (968,070,612) (2,152,030,934) (798,307,783) (3,621,752,928) (419,542,776) (18,869,135) - (7,978,574,168) 

 ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - - - (2,691,110) (99,457,794) (301,979) - - (102,450,883) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 208,316,998 882,437,771 2,272,556,195 854,413,823 3,087,139,741 158,208,653 8,719,565 119,412,688 7,591,205,434 

          
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560          
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 208,316,998 882,437,771 2,272,556,195 854,413,823 3,087,139,741 158,208,653 8,719,565 119,412,688 7,591,205,434 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน - - (11,495,624) (1,100,334) (1,639,320) (2,315,568) (7,634) - (16,558,480) 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 2,136,889 150,256,918 73,399,900 202,834,531 31,788,496 1,861,972 242,938,871 705,217,577 
โอนสินทรัพย ์ - 311,890 92,796,462 19,012,620 170,426,257 25,877,370 - (308,424,599) - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - - (2,597,544) (1,202,300) (5,470,958) (5,372) (1) - (9,276,175) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (2,030,278) (2,200,213) (910,590) (7,930,835) (273,099) - (3,061,442) (16,406,457) 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (93,510,693) (243,257,070) (99,857,528) (516,902,689) (89,109,757) (2,827,800) - (1,045,465,537) 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์- สุทธิ - (4,614,714) - (2,836,640) (14,835,858) - - - (22,287,212) 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 208,316,998 784,730,865 2,256,059,124 840,918,951 2,913,620,869 124,170,723 7,746,102 50,865,518 7,186,429,150 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 

                                                                                                               งบกำรเงินรวม                                                                                                                          หน่วย : บำท 

     เคร่ืองมือ อุปกรณ์     
  อำคำรและ โรงภำพยนตร์ ระบบ และเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์  สินทรัพย์  
 ที่ดนิ ส่วนปรับปรุง และส่วนปรับปรุง สำธำรณูปโภค ที่ใช้ด ำเนินงำน ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560          
รำคำทุน 208,316,998 1,849,711,750 4,590,639,806 1,726,094,329 6,898,375,119 621,144,823 28,351,505 50,865,518 15,973,499,848 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (1,060,366,171) (2,334,580,682) (879,647,627) (3,903,743,915) (496,672,123) (20,605,403) - (8,695,615,921) 

 ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - (4,614,714) - (5,527,751) (81,010,335) (301,977) - - (91,454,777) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 208,316,998 784,730,865 2,256,059,124 840,918,951 2,913,620,869 124,170,723 7,746,102 50,865,518 7,186,429,150 
          

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561          
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 208,316,998 784,730,865 2,256,059,124 840,918,951 2,913,620,869 124,170,723 7,746,102 50,865,518 7,186,429,150 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน - - (1,900,205) (89,795) (1,261,880) (274,183) (573) - (3,526,636) 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 4,702,361 195,079,117 106,691,438 407,216,008 73,402,421 - 394,464,969 1,181,556,314 
โอนสินทรัพย ์ - 3,965,907 164,166,155 45,343,947 143,539,137 21,102,425 - (378,117,571) - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - - (1,187,828) (24,681) (6,046,337) (776,913) (2) - (8,035,761) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (405,806) (4,624,004) (557,015) (5,196,133) (56,956) - (1,720,000) (12,559,914) 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (87,163,872) (261,056,354) (103,981,971) (537,479,806) (79,113,180) (2,747,365) - (1,071,542,548) 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (11,954,727) (18,231,106) (487,772) - - (30,673,605) 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 208,316,998 705,829,455 2,346,536,005 876,346,147 2,896,160,752 137,966,565 4,998,162 65,492,916 7,241,647,000 
          

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561          
รำคำทุน 208,316,998 1,843,695,062 4,899,147,214 1,847,168,604 7,260,786,215 703,589,796 26,747,971 65,492,916 16,854,944,776 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (1,137,865,607) (2,552,611,209) (955,827,556) (4,298,587,798) (564,833,482) (21,749,809) - (9,531,475,461) 

 ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ - - - (14,994,901) (66,037,665) (789,749) - - (81,822,315) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 208,316,998 705,829,455 2,346,536,005 876,346,147 2,896,160,752 137,966,565 4,998,162 65,492,916 7,241,647,000 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร                                                                                        หน่วย : บำท 
  อำคำร  เคร่ืองมือ อุปกรณ์     
  โรงภำพยนตร์ ระบบ และเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์  สินทรัพย์  
 ที่ดนิ และส่วนปรับปรุง สำธำรณูปโภค ที่ใช้ด ำเนินงำน ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
         

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560         
รำคำทุน 173,406,998 3,082,563,240 815,656,938 3,378,908,142 373,363,123 17,661,279 65,356,269 7,906,915,989 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (1,371,665,678) (268,971,680) (1,444,357,651) (273,218,936) (11,192,930) - (3,369,406,875) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - - - (65,970,281) - - - (65,970,281) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 173,406,998 1,710,897,562 546,685,258 1,868,580,210 100,144,187 6,468,349 65,356,269 4,471,538,833 
         

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560         
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 173,406,998 1,710,897,562 546,685,258 1,868,580,210 100,144,187 6,468,349 65,356,269 4,471,538,833 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 68,942,959 52,412,608 97,275,508 21,592,855 1,861,971 187,166,361 429,252,262 
โอนสินทรัพย ์ - 62,889,593 16,511,200 114,599,081 24,070,910 - (218,070,784) - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (1,357,118) (58,341) (3,487,191) (44,801) (1) - (4,947,452) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (3,093,741) (674,368) (4,139,502) (11) - (3,016,442) (10,924,064) 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (182,224,153) (59,620,632) (290,992,976) (63,346,880) (2,107,387) - (598,292,028) 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ - (4,614,714) (597,537) (133,522) - - - (5,345,773) 
รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 173,406,998 1,651,440,388 554,658,188 1,781,701,608 82,416,260 6,222,932 31,435,404 4,281,281,778 
         

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560         
รำคำทุน 173,406,998 3,152,483,952 871,165,563 3,422,976,988 412,780,528 18,433,251 31,435,404 8,082,682,684 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (1,496,428,850) (315,909,838) (1,607,886,099) (330,364,268) (12,210,319) - (3,762,799,374) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - (4,614,714) (597,537) (33,389,281) - - - (38,601,532) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 173,406,998 1,651,440,388 554,658,188 1,781,701,608 82,416,260 6,222,932 31,435,404 4,281,281,778 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร                                                                               หน่วย : บำท 

  อำคำร  เคร่ืองมือ อุปกรณ์     
  โรงภำพยนตร์ ระบบ และเคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์  สินทรัพย์  

 ที่ดนิ และส่วนปรับปรุง สำธำรณูปโภค ที่ใช้ด ำเนินงำน ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
         

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 173,406,998 1,651,440,388 554,658,188 1,781,701,608 82,416,260 6,222,932 31,435,404 4,281,281,778 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 143,034,547 98,037,965 279,469,705 61,772,981 - 344,901,946 927,217,144 
โอนสินทรัพย ์ - 153,649,949 43,868,456 133,755,272 21,196,277 - (352,469,954) - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (390,795) (7,053) (27,381,748) (77,341) - - (27,856,937) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (665,235) (139,086) (5,690) (47,651) - (1,720,000) (2,577,662) 
ค่ำเส่ือมรำคำ - (187,370,679) (63,972,971) (304,491,406) (57,906,053) (2,051,001) - (615,792,110) 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ - - (619,121) (1,476,249) (15,534) - - (2,110,904) 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 173,406,998 1,759,698,175 631,826,378 1,861,571,492 107,338,939 4,171,931 22,147,396 4,560,161,309 
         

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำทุน 173,406,998 3,436,675,335 1,011,823,384 3,731,178,239 491,503,364 18,433,251 22,147,396 8,885,167,967 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (1,676,977,160) (379,377,885) (1,859,708,824) (384,148,891) (14,261,320) - (4,314,474,080) 
 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - - (619,121) (9,897,923) (15,534) - - (10,532,578) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 173,406,998 1,759,698,175 631,826,378 1,861,571,492 107,338,939 4,171,931 22,147,396 4,560,161,309 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
กำรจัดประเภทค่ำเส่ือมรำคำ 
 

 หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำร 823.61 778.23 433.95 412.04 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 247.93 267.24 181.85 186.25 

ค่ำเส่ือมรำคำรวม 1,071.54 1,045.47 615.80 598.29 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไดน้ ำท่ีดินและอำคำรท่ีมีมูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 35.59 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 36.29 ลำ้นบำท) 
ไปใชเ้ป็นหลกัประกนัตำมสัญญำให้เช่ำท่ีดินและอำคำร แก่กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ซ่ึงกลุ่มกิจกำร
ไม่สำมำรถน ำท่ีดินและอำคำรดงักล่ำวไปขำย ใหเ้ช่ำ หรือท ำนิติกรรมอ่ืนได ้ 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 อำคำร โครงสร้ำง เคร่ืองมือ อุปกรณ์และระบบสำธำรณูปโภคส ำหรับธุรกิจโบวล่ิ์ง ไดเ้กิดกำรดอ้ยค่ำ
จ ำนวน 30.67 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวมเน่ืองจำกมีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำคงเหลือตำมบัญชี มูลค่ำท่ีคำดว่ำ 
จะไดรั้บคืนค ำนวณโดยอำ้งอิงจำกหน่วยท่ีก่อให้เกิดเงินสด ไดแ้ก่ สถำนประกอบกำรแต่ละสำขำ โดยก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน
จำกมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยด์งักล่ำว 
 
สินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีกลุ่มกิจกำรและบริษทัเป็นผูเ้ช่ำซ่ึงรวมแสดงในรำยกำรขำ้งตน้ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีอำคำร รถยนต์
และอุปกรณ์ มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

รำคำทุนของสินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 19,980,133 605,589,382 19,231,683 19,231,683 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (7,321,057) (481,969,767) (6,783,815) (6,143,171) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 12,659,076 123,619,615 12,447,868 13,088,512 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 ค่ำควำมนิยม  

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ณ วันที่ 1 มกรำคม   
รำคำทุน 337,065,399 337,065,399 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (131,684,683) (131,684,683) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 205,380,716 205,380,716 

   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม    
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 205,380,716 205,380,716 
กำรดอ้ยค่ำ  (52,450,000) - 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 152,930,716 205,380,716 

   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม   
รำคำทุน 337,065,399 205,380,716 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (184,134,683) - 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 152,930,716 205,380,716 

 
กลุ่มกิจกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนงำนลงให้เท่ำกับมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนโดยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ 
ค่ำควำมนิยม ขำดทุนดงักล่ำวไดร้วมอยูใ่นงบก ำไรหรือขำดทุน 
 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 

ค่ำควำมนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGUs) ท่ีถูกก ำหนดตำมส่วนงำน สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 

                                                                                   งบกำรเงินรวม                                                                       หน่วย : บำท 

 

ส่วนงำนธุรกจิ 
โรงภำพยนตร์ 

ส่วนงำนธุรกจิ
โฆษณำ 

ส่วนงำนธุรกจิ
โบว์ลิง่ 

และคำรำโอเกะ 
ส่วนงำนธุรกจิ 

ให้เช่ำและบริกำร 
ส่วนงำนธุรกจิ 
ส่ือภำพยนตร์ รวม 

       

กำรปันส่วนค่ำควำมนิยม       
       

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560       
รำคำทุน 20,159,523 - 1,327,239 52,746,610 262,832,027 337,065,399 

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

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

                                                                                   งบกำรเงินรวม                                                                       หน่วย : บำท 

 

ส่วนงำนธุรกจิ 
โรงภำพยนตร์ 

ส่วนงำนธุรกจิ
โฆษณำ 

ส่วนงำนธุรกจิ
โบว์ลิง่ 

และคำรำโอเกะ 
ส่วนงำนธุรกจิ 

ให้เช่ำและบริกำร 
ส่วนงำนธุรกจิ 
ส่ือภำพยนตร์ รวม 

       

กำรปันส่วนค่ำควำมนิยม       
       

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 20,159,523 - 1,327,239 52,746,610 262,832,027 337,065,399 

หกั  ค่ำเผือ่จำกกำรดอ้ยค่ำ (2,991,576) - (1,327,239) (29,956,518) (149,859,350) (184,134,683) 

ค่ำควำมนิยม - สุทธิ 17,167,947 - - 22,790,092 112,972,677 152,930,716 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

74 

 
14 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 

 
ในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์สินทรัพยจ์ะถูกจดัประเภทไปยงัระดับท่ีเล็กสุดเพ่ือใช้ในกำรค ำนวณกระแสเงินสด  
(หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ส ำหรับค่ำควำมนิยมของส่วนงำนส่ือภำพยนตร์ท่ีมูลค่ำมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน กลุ่มกิจกำร
ไดว้่ำจำ้งบริษทัท่ีปรึกษำทำงกำรเงินแห่งหน่ึงเพ่ือท ำกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนโดยพิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำ 
จำกกำรใช้ ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินได้ประมำณกำรกระแสเงินสดก่อนภำษีอ้ำงอิงจำกกำรประมำณกำรทำงกำรเงิน โดยคิดลด
ครอบคลุมระยะเวลำ 10 ปี อำ้งอิงจำกแผนกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของหน่วยสินทรัพย ์ซ่ึงไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูบ้ริหำร 
 
ขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนเป็นดงัต่อไปน้ี 
 
 ธุรกจิ ธุรกจิให้เช่ำ ธุรกจิ 

 โรงภำพยนตร์ และบริกำร ส่ือภำพยนตร์ 
    

ก ำไรขั้นตน้1 (ร้อยละ) 31.74 8.93 48.06 
อตัรำกำรเติบโต2 (ร้อยละ) 0.58 5.00 0.90 
อตัรำคิดลด3 (ร้อยละ) 7.05 8.59 6.42 
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพย ์    
   ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด (CGU) (ลำ้นบำท) 5,866 1,108 346 
 
1 ก ำไรขั้นตน้จำกงบประมำณ 
2 อตัรำกำรเติบโตถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักเพ่ือใชใ้นกำรประมำณกระแสเงินสดส ำหรับรอบระยะเวลำหลงัจำกประมำณกำรกระแสเงินสด
ตำมระยะเวลำในงบประมำณ 

3 อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงินสด 
 
ขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ีไดถู้กใชเ้พ่ือกำรวเิครำะห์หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดภำยในส่วนงำนธุรกิจ 
 
ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำก ำไรขั้นตน้จำกประมำณโดยอำ้งอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตท่ีผ่ำนมำ ประกอบกบักำรคำดกำรณ์กำรเติบโต
ของตลำด อตัรำกำรเติบโตถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีใชส้อดคลอ้งกบัประมำณกำรท่ีรวมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม ซ่ึงอตัรำคิดลด
ตอ้งเป็นอตัรำก่อนหกัภำษีท่ีสะทอ้นถึงควำมเส่ียง ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนนั้น ๆ  
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

 หน่วย : บำท 

  งบกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม เฉพำะกจิกำร 

 ลขิสิทธ์ิ โปรแกรม  โปรแกรม 

 ภำพยนตร์ คอมพวิเตอร์ รวม คอมพวิเตอร์ 
     

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 1,493,693,189 168,193,581 1,661,886,770 140,360,692 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,380,121,236) (111,875,988) (1,491,997,224) (95,429,180) 

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

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

     
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 65,619,399 55,171,349 120,790,748 44,931,512 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน - 284,003 284,003 - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 190,085,357 15,050,191 205,135,548 12,659,227 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (19,154) (19,154) (18,613) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (221,507,978) (24,241,935) (245,749,913) (20,827,195) 

กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 19,956,286 - 19,956,286 - 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 54,153,064 46,244,454 100,397,518 36,744,931 

     
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 1,577,137,592 179,742,932 1,756,880,524 152,908,400 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,494,988,260) (132,352,234) (1,627,340,494) (116,163,469) 

 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (27,996,268) (1,146,244) (29,142,512) - 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 54,153,064 46,244,454 100,397,518 36,744,931 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 
 

 หน่วย : บำท 

  งบกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม เฉพำะกจิกำร 

 ลขิสิทธ์ิ โปรแกรม  โปรแกรม 

 ภำพยนตร์ คอมพวิเตอร์ รวม คอมพวิเตอร์ 
     

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 54,153,064 46,244,454 100,397,518 36,744,931 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน - (20,214) (20,214) - 
โปรแกรมระหวำ่งท ำ - 3,057,854 3,057,854 - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 178,439,707 36,638,957 215,078,664 30,727,251 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ (12,179,561) (118,253) (12,297,814) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (172,157,290) (20,932,725) (193,090,015) (17,249,428) 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ - (18,901) (18,901) - 

โอนกลบัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 9,129,042 - 9,129,042 - 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 57,384,962 64,851,172 122,236,134 50,222,754 

     
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำทุน 1,543,976,111 218,957,343 1,762,933,454 183,635,651 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,467,723,922) (152,941,026) (1,620,664,948) (133,412,897) 

 ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (18,867,227) (1,165,145) (20,032,372) - 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 57,384,962 64,851,172 122,236,134 50,222,754 

 
กำรจัดประเภทค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 

 หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ตน้ทุนขำย 172.16 221.77 - - 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 20.93 23.98 17.25 20.83 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวม 193.09 245.75 17.25 20.83 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     
   ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดือน 35,805,735 25,491,836 19,745,158 3,028,701 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     

   ท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวำ่ 12 เดือน 84,082,910 91,213,177 44,242,311 58,432,527 

 119,888,645 116,705,013 63,987,469 61,461,228 

     
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     
   ท่ีจะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือน (27,545,174) (30,045,045) (972,973) (946,771) 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     

   ท่ีจะจ่ำยช ำระเกินกวำ่ 12 เดือน (230,443,414) (278,115,460) (13,098,981) (24,808,422) 

 (257,988,588) (308,160,505) (14,071,954) (25,755,193) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (138,099,943) (191,455,492) 49,915,515 35,706,035 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม (191,455,492) (268,434,850) 35,706,035 (29,689,462) 
เพ่ิม(ลด)ในก ำไรหรือขำดทุน (หมำยเหตุ 31) 41,275,098 7,130,721 1,970,241 (4,453,140) 
บนัทึกโดยตรงในส่วนของเจำ้ของ 12,080,451 69,848,637 12,239,239 69,848,637 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม (138,099,943) (191,455,492) 49,915,515 35,706,035 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วันที ่  บันทึกโดยตรง ณ วันที ่
 1 มกรำคม เพิม่ (ลด) ใน ในส่วนของ 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2560 ก ำไรหรือขำดทุน เจ้ำของ พ.ศ. 2560 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 28,470,920 (1,697,289) - 26,773,631 
ค่ำเผือ่สินคำ้ลำ้สมยั 1,800,000 (1,480,000) - 320,000 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ 4,172,135 6,727,201 - 10,899,336 
ค่ำเส่ือมรำคำ 6,022,067 3,133,246 - 9,155,313 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 6,002,746 (2,442,047) - 3,560,699 
สินทรัพยภ์ำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน 19,086,919 (5,246,608) - 13,840,311 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ 325,264 (23,372) - 301,892 
หน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน 35,837,983 (15,512,142) - 20,325,841 
ผลประโยชน์พนกังำน 7,774,436 (477,496) - 7,296,940 
ประมำณกำรหน้ีสินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 2,103,274 41,079 - 2,144,353 
เงินช่วยค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหนำ้ 21,318,723 767,974 - 22,086,697 

รวม 132,914,467 (16,209,454) - 116,705,013 

     
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย (80,858,723) - 69,848,637 (11,010,086) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ (52,508,598) (3,668,492) - (56,177,090) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,028,263) (228,734) - (1,256,997) 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (2,357,083) 45,705 - (2,311,378) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (78,601,736) 14,477,615 - (64,124,121) 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรับล่วงหนำ้ (185,994,914) 12,714,081 - (173,280,833) 

รวม (401,349,317) 23,340,175 69,848,637 (308,160,505) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (268,434,850) 7,130,721 69,848,637 (191,455,492) 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วันที ่  บันทึกโดยตรง ณ วันที ่
 1 มกรำคม เพิม่ (ลด) ใน ในส่วนของ 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2561 ก ำไรหรือขำดทุน เจ้ำของ พ.ศ. 2561 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 26,773,631 (16,233,294) - 10,540,337 
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - 7,204,014 - 7,204,014 
ค่ำเผือ่สินคำ้ลำ้สมยั 320,000 3,600,000 - 3,920,000 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ 10,899,336 3,526,872 - 14,426,208 
ค่ำเส่ือมรำคำ 9,155,313 4,413,589 - 13,568,902 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 3,560,699 (2,776,779) - 783,920 
สินทรัพยภ์ำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน 13,840,311 (4,524,385) - 9,315,926 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ 301,892 (23,372) - 278,520 
หน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน 20,325,841 (15,814,221) - 4,511,620 
ผลประโยชน์พนกังำน 7,296,940 3,705,904 1,076,420 12,079,264 
ประมำณกำรหน้ีสินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 2,144,353 (462,219) - 1,682,134 
เงินช่วยค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหนำ้ 22,086,697 14,189,422 - 36,276,119 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ - 5,307,736 - 5,307,736 
ผลต่ำงอตัรำแลกเปล่ียน - - (6,055) (6,055) 

รวม 116,705,013 2,113,267 1,070,365 119,888,645 

     
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย (11,010,086) - 11,010,086 - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ (56,177,090) 4,053,398 - (52,123,692) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,256,997) 216,987 - (1,040,010) 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (2,311,378) 58,296 - (2,253,082) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (64,124,121) 22,119,069 - (42,005,052) 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรับล่วงหนำ้ (173,280,833) 12,714,081 - (160,566,752) 

รวม (308,160,505) 39,161,831 11,010,086 (257,988,588) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (191,455,492) 41,275,098 12,080,451 (138,099,943) 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่  บันทึกโดยตรง ณ วันที ่
 1 มกรำคม เพิม่ (ลด) ใน ในส่วนของ 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2560 ก ำไรหรือขำดทุน เจ้ำของ พ.ศ. 2560 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 24,470,920 - - 24,470,920 
ค่ำเผือ่สินคำ้ลำ้สมยั 1,800,000 (1,480,000) - 320,000 
ค่ำเส่ือมรำคำ 256,991 (127,859) - 129,132 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 5,395,814 (2,293,897) - 3,101,917 
หน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน 4,215,746 10,788 - 4,226,534 
ผลประโยชน์พนกังำน 5,609,186 (627,511) - 4,981,675 
ประมำณกำรหน้ีสินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 2,103,274 41,079 - 2,144,353 
เงินช่วยค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหนำ้ 21,318,723 767,974 - 22,086,697 

รวม 65,170,654 (3,709,426) - 61,461,228 

     
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย (80,858,723) - 69,848,637 (11,010,086) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (569,460) (366,429) - (935,889) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (13,431,933) (377,285) - (13,809,218) 

รวม (94,860,116) (743,714) 69,848,637 (25,755,193) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (29,689,462) (4,453,140) 69,848,637 35,706,035 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่  บันทึกโดยตรง ณ วันที ่
 1 มกรำคม เพิม่ (ลด) ใน ในส่วนของ 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2561 ก ำไรหรือขำดทุน เจ้ำของ พ.ศ. 2561 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 24,470,920 (15,770,920) - 8,700,000 
ค่ำเผือ่สินคำ้ลำ้สมยั 320,000 3,600,000 - 3,920,000 
ค่ำเส่ือมรำคำ 129,132 (124,678) - 4,454 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 3,101,917 (2,317,996) - 783,921 
หน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน 4,226,534 (1,202) - 4,225,332 
ผลประโยชน์พนกังำน 4,981,675 2,184,681 1,229,153 8,395,509 
ประมำณกำรหน้ีสินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 2,144,353 (462,219) - 1,682,134 
เงินช่วยค่ำก่อสร้ำงรับล่วงหนำ้ 22,086,697 14,189,422 - 36,276,119 

รวม 61,461,228 1,297,088 1,229,153 63,987,469 

     
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย (11,010,086) - 11,010,086 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (935,889) 90,999 - (844,890) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (13,809,218) 582,154 - (13,227,064) 

รวม (25,755,193) 673,153 11,010,086 (14,071,954) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 35,706,035 1,970,241 12,239,239 49,915,515 

 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 77,463,585 49,913,536 49,915,515 35,706,035 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (215,563,528) (241,369,028) - - 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ (138,099,943) (191,455,492) 49,915,515 35,706,035 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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17 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 

 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ส่วนท่ีถึงก ำหนดภำยในหน่ึงปี 48,407,379 44,891,024 23,553,389 20,037,034 

ส่วนท่ีเกินกวำ่หน่ึงปี 579,054,153 630,626,159 369,311,227 396,626,389 

รวมค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ 627,461,532 675,517,183 392,864,616 416,663,423 

 
18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินมดัจ ำ 179,920,485 273,921,439 138,606,427 178,857,446 
อ่ืน ๆ 8,141,320 11,176,714 8,141,321 8,705,150 

 188,061,805 285,098,153 146,747,748 187,562,596 

 
19 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 1,034,763,228 604,016,708 615,241,236 408,245,190 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 35) 10,442,000 20,344,212 111,136,484 72,845,575 
เจำ้หน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 35) 68,991,626 48,043,010 144,335,082 44,300,031 
เจำ้หน้ีอ่ืน 437,735,567 256,937,472 345,958,019 165,263,317 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 497,776,012 395,020,565 316,197,179 246,959,654 
รำยไดค่้ำเช่ำและบริกำรรับล่วงหนำ้ 402,958,616 350,338,306 338,727,500 282,709,870 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 2,452,667,049 1,674,700,273 1,871,595,500 1,220,323,637 

 
รำยไดค่้ำเช่ำและบริกำรรับล่วงหน้ำไดร้วมเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้จ ำนวน 56.43 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 54.99 ลำ้นบำท) ซ่ึงเป็น
เงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยบตัรเงินสดโดยบริษทัตอ้งฝำกไวใ้นธนำคำรเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำมูลค่ำคงเหลือของบตัรเงินสดท่ีลูกคำ้ 
ยงัไม่ไดใ้ชท้ั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยท่ีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์  
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20 เงินกู้ยืม 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

รำยกำรหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 4,992,753 - - - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 1,413,179,689 1,459,889,523 1,398,179,689 1,399,889,523 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้มื     
   ระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 1,418,172,442 1,459,889,523 1,398,179,689 1,399,889,523 
     

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีของเงินกูย้ืมระยะยำว     
   -  หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 116,355 70,591,197 6,493 6,012 
   -  เงินกูย้มืจำกธนำคำร 588,000,000 588,000,000 588,000,000 588,000,000 

รวมเงินกูย้มืส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 588,116,355 658,591,197 588,006,493 588,006,012 

     
รำยกำรไม่หมุนเวียนของเงินกู้ยืมระยะยำว     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 22,519,289 134,355,459 21,120,166 21,126,659 
เงินกูย้มืจำกธนำคำร 383,000,000 971,000,000 383,000,000 971,000,000 
หุน้กู ้ 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 

รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวยีน 1,905,519,289 2,605,355,459 1,904,120,166 2,492,126,659 
     

รวมเงินกูย้มื 3,911,808,086 4,723,836,179 3,890,306,348 4,480,022,194 

 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมของกลุ่มกิจกำรและบริษทั (ไม่รวมหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน) มีดงัต่อไปน้ี 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินกูย้มื     
- อตัรำคงท่ี 3,884,179,689 4,518,889,523 3,869,179,689 4,458,889,523 
- อตัรำลอยตวั 4,992,753 - - - 

 3,889,172,442 4,518,889,523 3,869,179,689 4,458,889,523 
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อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

- เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 6.87 - 7.12 6.87 - 7.68 6.87 - 7.12 6.87 - 7.68 
- เงินกูย้มืจำกธนำคำร 1.58 - 3.04 1.85 - 3.04 1.58 - 3.04 1.85 - 3.04 
- หุน้กู ้ 2.49 - 2.80 2.49 - 2.80 2.49 - 2.80 2.49 - 2.80 
 
รำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยำว มีดงัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร 383,000,000 971,000,000 930,555,988 1,456,825,519 

หุน้กู ้ 1,500,000,000 1,500,000,000 1,506,350,000 1,526,900,000 

 1,883,000,000 2,471,000,000 2,436,905,988 2,983,725,519 

 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร 383,000,000 971,000,000 930,555,988 1,456,825,519 

หุน้กู ้ 1,500,000,000 1,500,000,000 1,506,350,000 1,526,900,000 

 1,883,000,000 2,471,000,000 2,436,905,988 2,983,725,519 

 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้มืส่วนท่ีหมุนเวยีนมีมูลค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัชี เน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคิดลดไม่มีสำระส ำคญั 
 
มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นกูค้  ำนวณจำกรำคำตลำดของหุ้นกู้ใน Thai Bond Market Association ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ 
อยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของล ำดบัขั้นของมูลค่ำยติุธรรม 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
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เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,459,889,523 3,136,055,974 1,399,889,523 3,031,055,974 
กระแสเงินสดรับ (จ่ำย):     
   กูย้มืเพ่ิม 4,005,000,000 5,493,000,000 3,730,000,000 5,390,000,000 
   จ่ำยคืนเงินกูย้มื (4,050,000,000) (7,178,000,000) (3,730,000,000) 7,030,000,000) 
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด:     
   ดอกเบ้ียตดัจ่ำย (1,709,834) 8,833,549 (1,709,834) 8,833,549 
ยอดคงเหลือส้ินปี 1,413,179,689 1,459,889,523 1,398,179,689 1,399,889,523 
 

สัญญำเช่ำกำรเงิน 
 

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี 1,807,692 74,918,165 1,696,626 1,696,626 
ครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 8,578,400 119,889,991 7,503,327 7,224,798 

ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี 37,645,736 40,072,313 36,402,258 38,377,412 

 48,031,828 234,880,469 45,602,211 47,298,836 
หกั  ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในอนำคตของ     

   สัญญำเช่ำกำรเงิน (25,396,184) (29,933,813) (24,475,552) (26,166,165) 

มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 22,635,644 204,946,656 21,126,659 21,132,671 
 

มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ครบก ำหนดภำยในไม่เกิน 1 ปี 116,355 70,591,197 6,493 6,012 
ครบก ำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,317,036 112,476,905 815,932 497,595 
ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี 21,202,253 21,878,554 20,304,234 20,629,064 

 22,635,644 204,946,656 21,126,659 21,132,671 
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กำรเปล่ียนแปลงของสัญญำเช่ำกำรเงินสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 เจ้ำหนี้สัญญำเช่ำกำรเงิน ดอกเบีย้จ่ำยรอตัดบัญชี หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
    

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 327,290,870 (36,968,292) 290,322,578 
กระแสเงินสดออก:    
   จ่ำยช ำระ (92,410,401) - (92,410,401) 
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด: 
   ดอกเบ้ียตดัจ่ำย 

 
- 

 
7,034,479 

 
7,034,479 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 234,880,469 (29,933,813) 204,946,656 
    

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 234,880,469 (29,933,813) 204,946,656 
กระแสเงินสดออก:    
   จ่ำยช ำระ (186,848,641) - (186,848,641) 
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด:    
   ดอกเบ้ียตดัจ่ำย - 4,537,629 4,537,629 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 48,031,828 (25,396,184) 22,635,644 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 เจ้ำหนี้สัญญำเช่ำกำรเงิน ดอกเบีย้จ่ำยรอตัดบัญชี หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
    

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 48,931,196 (26,166,165) 22,765,031 
กระแสเงินสดออก:    
   จ่ำยช ำระ (1,632,360) - (1,632,360) 
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด: 
   ดอกเบ้ียตดัจ่ำย 

 
- 

 
- 

 
- 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 47,298,836 (26,166,165) 21,132,671 
    

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 47,298,836 (26,166,165) 21,132,671 
กระแสเงินสดออก:    
   จ่ำยช ำระ (1,696,625) - (1,696,625) 
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด:    
   ดอกเบ้ียตดัจ่ำย - 1,690,613 1,690,613 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 45,602,211 (24,475,552) 21,126,659 
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เงินกูย้ืมจำกธนำคำร 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร สำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,559,000,000 811,000,000 1,559,000,000 811,000,000 
กูย้มืเพ่ิม - 1,000,000,000 - 1,000,000,000 
จ่ำยคืนเงินกูย้มื (588,000,000) (252,000,000) (588,000,000) (252,000,000) 
ยอดคงเหลือส้ินปี 971,000,000 1,559,000,000 971,000,000 1,559,000,000 
 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร มีดงัต่อไปน้ี 
 
ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 588,000,000 588,000,000 588,000,000 588,000,000 
ครบก ำหนดระหวำ่ง 1 ปี ถึง 2 ปี 383,000,000 971,000,000 383,000,000 971,000,000 
 971,000,000 1,559,000,000 971,000,000 1,559,000,000 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.85 ถึง 3.04 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 2.85 
ถึง 3.04 ต่อปี)  
 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินเป็นตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญำใช้เงินท่ีอยู่ในสกุลเงินบำท มีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 1.58 
ถึงร้อยละ 2.06 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 1.85 ถึงร้อยละ 3.04 ต่อปี) 
 
หุน้กู ้
 
ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงหุน้กูใ้นระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 
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บริษัทได้ออกหุ้นกู้ในสกุลเงินบำทประเภทจ่ำยคืนเงินต้นเม่ือครบก ำหนด (Straight Bond) ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ 
ท่ีมูลค่ำตรำไว ้1,000 บำทต่อหน่วย โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

   หุ้นกู้ อตัรำดอกเบีย้คงที่ 
อำยุหุ้นกู้ วันที่ออก วันครบก ำหนด ล้ำนบำท ร้อยละต่อปี 

     

5 ปี วนัที่ 12 กนัยำยน พ.ศ. 2560 วนัที่ 12 กนัยำยน พ.ศ. 2565 1,000 2.80 
4 ปี วนัที่ 6 ตุลำคม พ.ศ.2560 วนัที่ 6 ตุลำคม พ.ศ. 2564 500 2.49 

 
ดอกเบ้ียมีก ำหนดจ่ำยทุก 6 เดือน บริษทัไดด้  ำรงไวซ่ึ้งอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในอตัรำส่วนท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
 
วงเงินกูย้มื 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจำกสถำบันกำรเงินซ่ึงยงัมิได้ใช้เป็นจ ำนวน  
5,470.89 ลำ้นบำท และจ ำนวน 5,040.88 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 5,718.33 ลำ้นบำท และจ ำนวน 5,328.33 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดับ) วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่ส้ินสุดอำยุภำยใน 3 ปี และจะมีกำรทบทวนตำมวำระ วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่มีไวใ้ช้ส ำหรับ 
กำรสร้ำงโรงภำพยนตร์และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน  

 
21 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ภำษีขำยยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 32,745,788 30,246,978 8,841,925 10,906,561 

ประมำณกำรหน้ีสินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 8,410,673 10,721,766 8,410,673 10,721,766 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกสินคำ้รับคืน 1,945,057 1,945,057 - - 
อ่ืน ๆ  58,876,985 32,542,892 34,163,040 12,827,296 

 101,978,503 75,456,693 51,415,638 34,455,623 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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22 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน  

 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     

   - ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยตุำมกฎหมำย 52,146,942 38,894,800 36,001,833 24,908,376 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 6,664,915 - 4,301,189 - 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 2,564,880 - 1,674,526 - 

 61,376,737 38,894,800 41,977,548 24,908,376 

     
ก ำไรหรือขำดทุนท่ีรวมอยูใ่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ     
   - ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยตุำมกฎหมำย 11,549,707 2,185,289 7,751,281 1,254,975 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 6,664,915 - 4,301,189 - 
ผลประโยชน์อื่น 2,564,880 - 1,674,526 - 

 20,779,502 21,185,289 13,726,996 1,254,975 

     
กำรวดัมูลค่ำใหม่ส ำหรับ :     
- ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยตุำมกฎหมำย 5,319,107 - 6,145,766 - 

 5,319,107 - 6,145,766 - 

 
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน เป็นโครงกำรเกษียณอำยุตำมอตัรำเงินเดือนเดือนสุดทำ้ย ซ่ึงให้ผลประโยชน์แก่สมำชิก 
โดยผลประโยชน์ท่ีใหจ้ะข้ึนอยูก่บัระยะเวลำกำรท ำงำน และเงินเดือนในปีสุดทำ้ยของสมำชิกก่อนท่ีจะเกษียณอำย ุ
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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22 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุตำมกฎหมำย 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยตุำมกฎหมำยท่ีก ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมีดงัน้ี 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 38,894,800 41,384,449 24,908,376 28,045,929 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 7,103,698 (2,277,714) 5,082,367 (1,386,465) 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 3,506,097 3,567,671 2,041,667 2,033,615 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 939,912 895,332 627,247 607,825 

จ่ำยผลประโยชน ์ (3,616,672) (4,674,938) (2,803,590) (4,392,528) 

 46,827,835 38,894,800 29,856,067 24,908,376 
     

กำรวดัมูลค่ำใหม่     
ผลขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง     
  ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ 729,310 - 518,711 - 
ผลก ำไรท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง     
  ขอ้สมมติฐำนทำงกำรเงิน (120,381) - (64,081) - 

ผลขำดทุนท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์ 4,710,178 - 5,691,136 - 

 5,319,107 - 6,145,766 - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 52,146,942 38,894,800 36,001,833 24,908,376 

 
ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัรำคิดลด 2.14 - 2.19 2.80 2.19 2.80 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.50 - 9.00 3.00 - 9.00 3.50 - 9.00 3.00 - 9.00 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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22 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
  

กำรเปลีย่นแปลง 
ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ 

เม่ือเกษียณอำยุตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ 

 ในข้อสมมติ กำรเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

อตัรำคิดลด ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 1 ลดลง 
ร้อยละ 2 

ลดลง  
ร้อยละ 8 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3 

เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 9 

อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 2 

เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 11 

ลดลง 
ร้อยละ 2 

ลดลง 
 ร้อยละ 10 

อตัรำกำรลำออก ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ลดลง 
ร้อยละ 7 

ลดลง  
ร้อยละ 18 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 8 

เพ่ิมข้ึน 
 ร้อยละ 27 

อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของกำรตำย ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 1 ลดลง 
ร้อยละ 0 

ลดลง  
ร้อยละ 0 

ลดลง 
ร้อยละ 0 

ลดลง 
 ร้อยละ 1 

 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนท่ีก ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมีดงัน้ี 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม - - - - 

ตน้ทุนบริกำรในอดีต 6,664,915 - 4,301,189 - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 6,664,915 - 4,301,189 - 

 
ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัรำคิดลด 2.00 - 2.13 - 2.13 - 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของรำคำทอง 3.50 - 3.50 - 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
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22 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
  

กำรเปลีย่นแปลง 
ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ 

หลงัออกจำกงำนที่ก ำหนดไว้ 

 ในข้อสมมติ กำรเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

อตัรำคิดลด ร้อยละ 0.5 - ลดลง 
ร้อยละ 2 

- เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 2 

- 

อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของรำคำทอง ร้อยละ 0.5 - เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 2 

- ลดลง 
ร้อยละ 2 

- 

อตัรำกำรลำออก ร้อยละ 10 - ลดลง 
ร้อยละ 6 

- เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 7 

- 

อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของกำรตำย ร้อยละ 0.5 - ลดลง 
ร้อยละ 0 

- ลดลง 
ร้อยละ 0 

- 

 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้น้ีอำ้งอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทำงปฏิบติัสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
ภำระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกับ (มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั
โครงกำรผลประโยชน์ ท่ีก ำหนดไว้ค  ำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method)  
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน) ในกำรค ำนวณหน้ีสินบ ำเหน็จบ ำนำญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
วธีิกำรและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกปีก่อน 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงในหลำย ๆ ด้ำนท่ีเก่ียวข้องกับโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุท่ีก ำหนดไว้ โดยควำมเส่ียง 
ท่ีมีนยัส ำคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 
กำรเปล่ียนแปลงในอตัรำ 
   ผลตอบแทนที่แทจ้ริงของ 
   พนัธบตัร 

 

อตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของพนัธบตัรรัฐบำลท่ีลดลงจะท ำใหห้น้ีสินของโครงกำร 
   เพ่ิมสูงข้ึน 

ควำมเส่ียงจำกภำวะเงินเฟ้อ ภำระผกูพนัโครงกำรบ ำเหน็จบ ำนำญบำงส่วนไดผ้กูอยูก่บัภำวะเงินเฟ้อ โดยเงินเฟ้อ 
   ท่ีเพ่ิมข้ึนจะท ำใหมี้ภำระหน้ีสินเพ่ิมข้ึน 

 
ระยะเวลำถวัเฉล่ียของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คือ 10 ปี (พ.ศ. 2560 : 11 ปี) 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
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22 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยท่ีุไม่มีกำรคิดลด :  
 
 งบกำรเงินรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-2 ปี ระหว่ำง 2-5 ปี เกนิกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ      
   - ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยตุำมกฎหมำย 22,100,738 13,394,126 13,797,296 62,815,068 112,104,228 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 4,319,692 1,726,636 1,526,570 7,797,316 15,370,214 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 360,000 1,159,611 1,838,587 2,631,514 5,989,712 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1-2 ปี ระหว่ำง 2-5 ปี เกนิกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ      
   - ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยตุำมกฎหมำย 16,547,657 7,760,078 8,984,787 40,595,517 73,888,039 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,733,390 1,292,860 978,618 5,086,783 10,091,651 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 195,000 818,602 1,164,591 1,804,124 3,982,317 
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23 หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินมดัจ ำรับจำกลูกคำ้ 264,187,065 244,239,452 43,142,740 23,789,073 
รำยไดค่้ำเช่ำและบริกำรรับล่วงหนำ้ 89,937,752 105,771,439 - - 
เงินช่วยเหลือค่ำก่อสร้ำง 190,696,883 127,454,105 173,280,592 108,524,447 
อ่ิน ๆ 43,698,858 - 43,698,858 - 

 588,520,558 477,464,996 260,122,190 132,313,520 

 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้รับเงินช่วยเหลือค่ำก่อสร้ำงจำกผูใ้ห้เช่ำเป็นจ ำนวน 66.15 ล้ำนบำท  ในงบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พ.ศ. 2560 : 8.36 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) โดยบนัทึกเป็นส่วนลดค่ำเช่ำท่ีตอ้ง
จ่ำยตลอดอำยสัุญญำเช่ำ 
 

24 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 
 
  ทุนท่ีออกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 

 จ ำนวนหุ้น จ ำนวน  ส่วนเกนิ 
 จดทะเบียน หุ้นสำมัญ หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้น 

 หุ้น หุ้น บำท บำท 
     

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 896,266,347 894,533,377 894,533,377 4,053,063,850 
กำรออกหุน้     

   กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั ESOP-W4 - 134,125 134,125 2,545,263 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 896,266,347 894,667,502 894,667,502 4,055,609,113 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 896,266,347 894,667,502 894,667,502 4,055,609,113 

 
หุ้นสำมญัจดทะเบียนทั้ งหมดมีจ ำนวน 896,266,347 หุ้น (พ.ศ 2560 : 896,266,347 หุ้น) ซ่ึงมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท (พ.ศ. 2560 :  
1 บำทต่อหุน้) หุน้สำมญัท่ีไดอ้อกและเรียกช ำระเตม็มูลค่ำแลว้มีจ ำนวน 894,667,502 หุน้ (พ.ศ. 2560 : 894,667,502 หุน้) 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 พนักงำนได้ใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นของบริษัทภำยใต้โครงกำรให้สิทธิซ้ือหุ้นแก่พนักงำนเป็นจ ำนวน  
125,000 สิทธิ ด้วยอัตรำกำรใช้สิทธิ 1:1.073 หุ้น รวมเป็นจ ำนวนหุ้นทั้ งหมด 134,125 หุ้น ดว้ยรำคำใช้สิทธิ 14.385 บำทต่อหุ้น  
เป็นจ ำนวนเงิน 1.93 ลำ้นบำท รำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ณ เวลำท่ีใชสิ้ทธิ เท่ำกบั 34.500 บำท ต่อหุน้ 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
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24 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น (ต่อ) 

 
ส่วนเกนิทุน - หุ้นทุนซ้ือคืน 
 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2552 บริษทัไดซ้ื้อคืนหุ้นสำมญัจ ำนวน 40.91 ลำ้นหุน้ จำกบุคคลภำยนอกผ่ำนตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยจ่ำยเงินเพ่ือซ้ือคืนหุ้นเป็นจ ำนวนเงิน 267.92 ลำ้นบำท และไดแ้สดงเป็นรำยกำรหักจำกส่วนของเจำ้ของ หุ้นทั้งหมดท่ีซ้ือคืน 
ถือไวเ้พ่ือรอกำรจ ำหน่ำยอีกคร้ังหน่ึงในเวลำต่อไป บริษทัไดก้นัก ำไรสะสมไวเ้ป็นส ำรองเพ่ือหุน้ทุนซ้ือคืนจ ำนวน 267.92 ลำ้นบำท 
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรำ 66/1 (2) ของพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ซ่ึงก ำหนดให้บริษัทตอ้งกันก ำไรสะสม 
ไวเ้ป็นเงินส ำรองเท่ำกบัจ ำนวนเงินท่ีไดซ้ื้อหุน้คืน 
 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2554 บริษทัไดข้ำยหุ้นทุนซ้ือคืนทั้งจ  ำนวนรวมเป็นเงิน 556.34 ลำ้นบำท ก ำไรจำกกำรขำยหุ้นทุนซ้ือคืนจ ำนวน 
288.42 ลำ้นบำท ไดบ้นัทึกเป็น “ส่วนเกินทุน - หุน้ทุนซ้ือคืน” ภำยใตส่้วนของเจำ้ของ 
 

25 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ 
 

25.1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญท่ีจัดสรรให้แก่พนักงำนของบริษัท (“ESOP”) 
 
บริษัทได้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัท่ีจดัสรรให้แก่พนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย (“ESOP”) โดยเป็น
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สำมำรถโอนใหบุ้คคลอ่ืนได ้ไม่มีรำคำเสนอขำยและมีอำยุไม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก 
 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัและรำคำกำรใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีออกสิทธิมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  จ ำนวน อตัรำ รำคำ  

  ที่ออก กำรใช้สิทธิ กำรใช้สิทธิ ก ำหนดเวลำกำรใช้สิทธิ 

 วนัที่ออก ล้ำนหน่วย หน่วย/หุ้น บำท/หน่วย เร่ิม ส้ินสุด 
       

ESOP-W4 10 เมษำยน พ.ศ. 2555 8.69 1 : 1.000 15.44 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 9 เมษำยน พ.ศ. 2560 
 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัและรำคำกำรใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีมีกำรปรับสิทธิมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  จ ำนวนที่ออก อตัรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ 

 วนัที่ปรับสิทธิ ล้ำนหน่วย หน่วย/หุ้น บำท/หน่วย 
     

ESOP-W4 28 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2556 8.57 1 : 1.017 15.182 
ESOP-W4 10 เมษำยน พ.ศ. 2557 8.57 1 : 1.033 14.948 
ESOP-W4 10 เมษำยน พ.ศ. 2558 8.57 1 : 1.051 14.687 
ESOP-W4 11 เมษำยน พ.ศ. 2559 8.57 1 : 1.073 14.385 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
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25 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ (ต่อ) 

 

25.2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญท่ีจัดสรรให้แก่พนักงำนของบริษัทย่อย (“ESOP”)  
 

บริษทัย่อยไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัท่ีจดัสรรให้แก่พนักงำนของบริษทัและบริษทัย่อย (“ESOP”) โดยเป็น
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สำมำรถโอนใหบุ้คคลอ่ืนได ้ไม่มีรำคำเสนอขำยและมีอำยุไม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก 
 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัและรำคำกำรใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีออกสิทธิมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  จ ำนวนที่ อตัรำกำรใช้ รำคำกำรใช้  

  ออก สิทธ ิ สิทธิ ก ำหนดเวลำกำรใช้สิทธิ 

 วนัที่ออก ล้ำนหน่วย หน่วย/หุ้น บำท/หน่วย เร่ิม ส้ินสุด 
       

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

อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัและรำคำกำรใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีมีกำรปรับสิทธิมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  จ ำนวนที่ออก อตัรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ 

 วนัที่ปรับสิทธ ิ ล้ำนหน่วย หน่วย/หุ้น บำท/หน่วย 
     

ESOP-W1 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 4.42 1 : 1.29 1.240 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของจ ำนวนสิทธิซ้ือหุน้ท่ีคงเหลือ และรำคำใชสิ้ทธิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 รำคำใช้สิทธิ  รำคำใช้สิทธิ  
 ถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก  ถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก  

 บำทต่อหุ้น จ ำนวนสิทธ ิ บำทต่อหุ้น จ ำนวนสิทธ ิ
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560  10,944,387  125,000 
สิทธิซ้ือหุ้นท่ีถูกริบ     
   สิทธิซ้ือหุ้นท่ีออกโดยบริษทั ESOP - W2  (1,689,740)  - 
สิทธิซ้ือหุ้นท่ีมีกำรใชสิ้ทธิ     
   สิทธิซ้ือหุ้นท่ีออกโดยบริษทั ESOP - W4 14.39 (125,000) 14.39 (125,000) 
สิทธิซ้ือหุ้นท่ีหมดอำย ุ     

   สิทธิซ้ือหุ้นท่ีออกโดยบริษทั ESOP - W1 1.24 (1,070,887)  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560  8,058,760  - 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561  8,058,760  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561  8,058,760  - 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
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25 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ (ต่อ) 

 
ไม่มีกำรใชสิ้ทธิในระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2560 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจ ำนวน 125,000 สิทธิ ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไดรั้บเงินเป็นจ ำนวน 
1.93 ลำ้นบำท (หมำยเหตุ 24) 
 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
 
ขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรกำรค ำนวณเป็นดงัน้ี 
 
เง่ือนไขกำรปรับสิทธิ บริษทั ESOP - W4 บริษทัย่อย ESOP - W1 บริษทัย่อย ESOP - W2 
รำคำใชสิ้ทธิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (บำทต่อหุ้น) 14.385 1.24 1.84 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ (1ใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อหุ้นสำมญั) 1 : 1.073 1 : 1.29 1 : 1.00 
ตัวแปรในกำรค ำนวณแบบ Black - Scholes    
มูลค่ำของใบส ำคญัแสดงสิทธิ (บำทต่อสิทธิ) 5.58 - 6.00 1.17 - 1.34 0.80 
ค่ำควำมผนัผวน (ร้อยละ) 24.34 - 29.67 39.72 - 63.80 50.45 
ผลตอบแทนของเงินปันผล (ร้อยละ) 4.72 - 5.23 1.23 0.96 
รำคำหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ณ วนัใหสิ้ทธิ (บำทต่อหุ้น) 21.30 2.40 1.82 
ประมำณกำรอำยขุองสิทธิ (ปี) 1.33 - 3.33 0.18 - 1.93 5.00 
อตัรำดอกเบ้ียปรำศจำกควำมเส่ียง (ร้อยละ) 2.76 - 2.94 2.00 - 2.38 2.18 

 
ควำมผนัผวนของรำคำหุ้น MAJOR และ MPIC ยอ้นหลงั อิงจำกช่วงระยะเวลำตำมอำยุคงเหลือของ MAJOR-ESOP-W4, MPIC-
ESOP-W1 และ MPIC-ESOP-W2 โดยมูลค่ำของ MAJOR-ESOP-W4, MPIC-ESOP-W1 และ MPIC-ESOP-W2 จะมีมูลค่ำเพ่ิมข้ึน 
หำกควำมผนัผวนของรำคำหุน้ MAJOR และ MPIC สูงข้ึน ตำมล ำดบั 
 

26 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตำมพระรำชบัญญติับริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิหลังจำก 
หักขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำส ำรองน้ีจะมีมูลค่ำไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ส ำรองตำมกฎหมำย 
ไม่สำมำรถจดัสรรได ้
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27 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 85,213,104 80,844,383 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย 134,900 - 
กำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนของผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย 21,485,833 - 
ส่วนแบ่งก ำไรในบริษทัยอ่ย 15,700,005 4,368,721 

ยอดคงเหลือส้ินปี 122,533,842 85,213,104 

 
28 รำยได้อ่ืน 

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินปันผลรับ - 484,904 1,051,835,092 215,020,729 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน  328,966,939 497,858,338 361,409,837 517,771,819 
ค่ำบริหำรจดักำรรับ 37,189,896 47,936,993 52,510,452 63,813,410 
ดอกเบ้ียรับ 6,352,870 6,226,372 38,398,188 32,873,365 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 5,226,114 38,681,032 9,116,244 38,423,517 
ค่ำภำษีโรงเรือนรับ 19,387,149 21,452,149 1,516,667 1,803,658 
เงินชดเชยควำมเสียหำย 2,325,791 48,730,007 2,257,046 34,305,302 
อ่ืน ๆ 57,146,018 73,179,146 25,936,015 48,648,671 

 456,594,777 734,548,941 1,542,979,541 952,660,471 
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29 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 13) 1,071,542,548 1,045,465,537 615,792,110 598,292,028 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     
   - ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ (หมำยเหตุ 15) 172,157,290 221,507,978 - - 
   - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมำยเหตุ 15) 20,932,725 24,241,935 17,249,428 20,827,195 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้  45,347,890 44,765,182 20,493,901 20,022,303 
กำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม (หมำยเหตุ 14) 52,450,000 - - - 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(หมำยเหตุ 12, 13 และ 15) 21,563,464 2,330,926 45,485,230 5,345,773 
ค่ำซ่อมแซมและรำยจ่ำยบ ำรุงอำคำรและอุปกรณ์ 158,770,704 165,080,338 114,793,442 111,922,027 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 1,216,195,108 1,171,691,619 763,999,555 724,435,094 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์  12,559,914 16,406,457 2,577,663 10,924,064 
หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ  2,389,276 78,514,711 - - 
ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ (กลบัรำยกำร) 13,127,350 (4,956,485) 18,000,000 (7,400,000) 
สินคำ้คงเหลือ     
   - ตน้ทุนของสินคำ้ท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย     
      (รวมอยูใ่น “ตน้ทุนสินคำ้ขำย”) 618,573,308 551,087,830 461,002,850 400,708,602 
 

30 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ดอกเบีย้จ่ำย :     
เงินกูย้มืจำกธนำคำร 63,103,515 91,329,829 59,888,002 86,238,299 
เงินกูย้มืจำกบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 395,518 473,075 53,024,485 47,498,589 
สัญญำเช่ำกำรเงิน 4,157,612 8,720,778 1,690,614 1,686,299 
หุน้กู ้ 40,450,000 39,361,443 40,450,000 39,361,443 
อ่ืน ๆ 83,557 - - - 

 108,190,202 139,885,125 155,053,101 174,784,630 
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31 ภำษีเงินได้ 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั:     
ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 312,692,004 285,795,898 180,487,234 154,232,958 

กำรปรับปรุงจำกงวดก่อน 1,691,352 432,600 (2,294,728) - 

รวมภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน 314,383,356 286,228,498 178,192,506 154,232,958 
     

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี:     

รำยกำรท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว (41,275,098) (7,130,721) (1,970,241) 4,453,140 
     

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 273,108,258 279,097,777 176,222,265 158,686,098 

 
ภำษีเงินได้ส ำหรับก ำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบัญชีคูณกับอัตรำภำษี 
ของประเทศท่ีบริษทัใหญ่ตั้งอยู ่โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี: 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ก ำไรก่อนภำษี 1,572,398,083 1,476,803,363 1,905,487,087 1,092,623,548 
     

ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษีร้อยละ 20 และร้อยละ 15 314,349,609 295,360,673 381,097,417 218,524,710 
ผลกระทบ :     
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัร่วมและ     
   กิจกำรร่วมคำ้สุทธิจำกภำษี (52,468,243) (46,259,799) - - 
รำยไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภำษี - (96,981) (210,367,018) (43,004,146) 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัภำษี 25,427,922 30,046,252 29,252,660 2,915,083 
รำยจ่ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึนจำกรำยจ่ำยท่ีจ่ำยจริง (26,015,839) (24,453,010) (21,466,066) (19,749,549) 
กำรใชข้ำดทุนทำงภำษีท่ีผำ่นมำซ่ึงยงัไม่รับรู้ (2,730,472) (332,306) - - 
ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์     
   ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 5,433,713 26,030,318 - - 
ขำดทุนท่ียงัไม่รับรู้ซ่ึงเกิดจำกรำยกำรระหว่ำงกนั 6,490,080 1,719,237 - - 
ผลต่ำงจำกอตัรำภำษีในต่ำงประเทศ 370,324 644,424 - - 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปล่ียน 559,812 (3,993,631) - - 

กำรปรับปรุงจำกงวดก่อน 1,691,352 432,600 (2,294,728) - 

ภำษีเงินได ้ 273,108,258 279,097,777 176,222,265 158,686,098 
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32 ก ำไรต่อหุ้น 

 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีออกจ ำหน่ำยและ
ช ำระแลว้ในระหวำ่งปี 
 
ส ำหรับก ำไรต่อหุ้นปรับลด ค ำนวณโดยดูจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปีปรับปรุงดว้ยจ ำนวน
หุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดโดยสมมุติว่ำหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสำมญัทั้ งหมด บริษทัมีหุ้นสำมญัเทียบเท่ำ 
ปรับลดคือ สิทธิเลือกซ้ือหุ้นท่ีให้แก่พนักงำน (หมำยเหตุ 25) ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด หุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดมำจำก
สิทธิเลือกซ้ือหุ้น บริษทัค ำนวณจ ำนวนหุ้นเทียบเท่ำปรับลดโดยพิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงข้ึนอยู่กับมูลค่ำท่ีเป็นตัวเงินของ 
รำคำตำมสิทธิซ้ือหุ้นท่ีมำพร้อมกบัสิทธิเลือกซ้ือหุ้น กำรค ำนวณน้ีท ำข้ึนเพ่ือก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีตอ้งบวกเพ่ิมกบัหุ้นสำมญั 
ท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรับลด  
 
กำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 

 ก ำไร จ ำนวนหุ้นถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก ก ำไรต่อหุ้น 

 บำท หุ้น บำท 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 1,283,589,820 1,193,336,865 894,667,502 894,631,123 1.43 1.33 
ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลด - - - 22,036 - - 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 1,283,589,820 1,193,336,865 894,667,502 894,653,159 1.43 1.33 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ก ำไร จ ำนวนหุ้นถัวเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนัก ก ำไรต่อหุ้น 

 บำท หุ้น บำท 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 1,729,264,822 933,937,450 894,667,502 894,631,123 1.93 1.04 

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลด - - - 22,036 - - 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 1,729,264,822 933,937,450 894,667,502 894,653,159 1.93 1.04 
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33 เงินปันผลจ่ำย 

 
พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของงวดเดือน
กรกฎำคมถึงเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2560 จ  ำนวน 0.60 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 536.80 ลำ้นบำท โดยจ่ำยให้กบัผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูใ่น
ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2561 และไดจ่้ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
 
เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของ 
งวดเดือนมกรำคมถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2561 จ  ำนวน 0.65 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 581.53 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กับผูถื้อหุ้น
ทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 สิงหำคม พ.ศ. 2561 และไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 7 กนัยำยน พ.ศ. 2561 
 
พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัท่ี  5 เมษำยน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของ 
งวดเดือนกรกฎำคมถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2559 จ  ำนวน 0.60 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 536.80 ลำ้นบำท โดยจ่ำยให้กับผูถื้อหุ้น
ทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2560 ซ่ึงไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกกำรด ำเนินงำนของ 
งวดเดือนมกรำคมถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2560 จ  ำนวน 0.65 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 581.53 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กับผูถื้อหุ้น
ทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 8 กนัยำยน พ.ศ. 2560 
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34 ข้อมูลกระแสเงินสด 

 
กำรกระทบยอดก ำไรสุทธิให้เป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีดังต่อไปนี้ 
 

  หน่วย : บำท 

  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 หมำยเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      

ก ำไรสุทธิก่อนภำษีเงินได ้  1,572,398,083 1,476,803,363 1,905,487,087 1,092,623,548 
รำยกำรปรับปรุง      
   ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย  29 1,264,632,563 1,291,215,450 633,041,538 619,119,223 
   ค่ำตดัจ ำหน่ำยค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ 29 45,347,890 44,765,182 20,493,901 20,022,303 
   หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 29 2,389,276 78,514,711 - - 
   ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้ (กลบัรำยกำร) 29 13,127,350 (4,956,485) 18,000,000 (7,400,000) 
   กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 29 21,563,464 2,330,926 45,485,230 5,345,773 
   กำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม 29 52,450,000 - - - 
   ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย อำคำรและอุปกรณ์  6,355,720 7,507,570 1,062,488 3,229,280 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  20,171 - - - 
   ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์  12,559,914 16,406,457 2,577,663 10,924,065 
   ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  12,277,644 19,154 - 18,613 
   ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ระหวำ่งผลิต  8,045,184 - - - 
   ส่วนแบ่งก ำไรของบริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้ 12 (262,341,211) (231,298,996) - - 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      
      บริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้ 12 (285,701,508) (57,946,623) (318,144,406) (77,860,104) 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนเผ่ือขำย 8 (43,265,431) (438,755,483) (43,265,431) (438,755,483) 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ครำว  - (1,156,232) - (1,156,232) 
   ภำระหน้ีสินจำกกำรให้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้  (2,311,093) 205,397 (2,311,093) 205,397 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 22 20,779,502 2,185,289 13,726,996 1,254,975 
   (ก ำไร)ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  5,713,700 (1,073,800) (2,557,261) 1,560,840 
   เงินปันผลรับ 28 - (484,904) (1,051,835,092) (215,020,729) 
   ดอกเบ้ียรับ 28 (6,352,870) (6,226,372) (38,398,188) (32,873,365) 
   ตน้ทุนทำงกำรเงิน 30 108,190,202 139,885,125 155,053,101 174,784,630 
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34 ข้อมูลกระแสเงินสด (ต่อ) 

 
กำรกระทบยอดก ำไรสุทธิให้เป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน     
-  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (69,620,375) 86,851,354 (161,945,949) 9,405,864 
-  สินคำ้คงเหลือ (997,597) (38,102,235) (2,814,296) (30,244,482) 
-  ภำพยนตร์ระหวำ่งผลิต (21,871,722) 42,720,364 - - 
-  สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 19,331,798 39,668,932 (738,234) 12,583,730 
-  ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 1,207,630 1,173,777 - - 
-  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 92,406,970 (89,498,971) 40,451,185 (75,791,824) 
-  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 492,316,243 84,937,716 424,685,629 142,161,860 
-  หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 28,813,945 (10,473,576) 17,415,992 (3,287,891) 
-  หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 82,955,563 (23,462,861) 99,708,671 (2,972,284) 
-  ภำระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังำน (3,616,672) (4,674,938) (2,803,590) (4,392,528) 

เงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 3,166,804,333 2,407,079,291 1,752,375,941 1,203,485,179 

 
35 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 
บุคคลและกิจกำรท่ีควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกับบริษัททั้ งทำงตรงหรือทำงออ้ม  
ไม่ว่ำจะโดยทอดเดียวหรือหลำยทอด บุคคลและกิจกำรดังกล่ำวเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท บริษัทย่อยและ 
บริษทัยอ่ยล ำดบัถดัไป บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจำ้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทั ซ่ึงมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 
เหนือกิจกำร ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำรและพนักงำนของบริษทั ตลอดจนสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกับบุคคลเหล่ำนั้น 
บุคคลและกิจกำรทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันซ่ึงอำจมีข้ึนไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสัมพนัธ์ตำมกฎหมำย 
 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนเป็นบริษทัของกรรมกำรและครอบครัวของกรรมกำร ดงันั้นจึงถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
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35 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 
บุคคลและกิจกำรท่ีควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกบับริษทัทั้งทำงตรงหรือทำงออ้ม ไม่ว่ำ
จะโดยทอดเดียวหรือหลำยทอด บุคคลและกิจกำรดงักล่ำวเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัย่อยและบริษทัย่อย
ล ำดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจ้ำของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท ซ่ึงมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ 
เหนือกิจกำร ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำรและพนักงำนของบริษทั ตลอดจนสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกับบุคคลเหล่ำนั้น 
บุคคลและกิจกำรทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันซ่ึงอำจมีข้ึนไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสัมพนัธ์ตำมกฎหมำย 
 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนเป็นบริษทัของกรรมกำรและครอบครัวของกรรมกำร ดงันั้นจึงถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 
ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 
 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร     
บริษทัยอ่ย - - 414,285 397,159 
บริษทัร่วม 794 1,304 - 295 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 57,789 61,458 35,466 38,283 
กำรร่วมคำ้ 8,528 24,956 - 4,726 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 656 - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50,121 77,700 9,434 13,368 

 117,888 165,418 459,185 453,831 

     
เงินปันผลรับ     
บริษทัยอ่ย - - 827,386 - 
บริษทัร่วม 129,161 - 129,161 112,714 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 95,288 - 95,288 101,822 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 485 - 485 

 224,449 485 1,051,835 215,021 
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35 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร และอ่ืน ๆ 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร     
บริษทัยอ่ย - - 315,318 309,644 
บริษทัร่วม 25,885 25,044 21,638 17,221 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 178,559 172,710 134,525 130,483 
กำรร่วมคำ้ 4,159 49,240 - 17,612 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 6,313 - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 154,605 141,111 151,696 108,011 

 369,521 388,105 623,177 582,971 
 

ค) ยอดคงเหลือที่เกดิจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 
 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ลูกหนี้กำรค้ำ (รวมรำยได้ท่ียังไม่ได้เรียกเกบ็)     
บริษทัยอ่ย - - 105,359 96,134 
บริษทัร่วม 148 6,538 - 4,154 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 2,172 - 26 - 
กำรร่วมคำ้ 4,556 3,452 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 895 - - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,686 7,615 1,441 303 

 27,457 17,605 106,826 100,591 
     

ลูกหนี้บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 332,236 230,630 
บริษทัร่วม 9,368 12,857 1,498 4,235 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 16,030 - 16,005 - 
กำรร่วมคำ้ 3,738 3,702 - 424 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,197 14,639 500 11,571 
     

เงินปันผลค้ำงรับ     

บริษทัยอ่ย - - 399,720 - 

 31,333 31,198 749,959 246,860 
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35 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

ค) ยอดคงเหลือที่เกดิจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินมัดจ ำ     
   (รวมอยูใ่น “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
บริษทัยอ่ย - - - 44,528 
บริษทัร่วม 5,421 8,881 389 3,849 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 3,460 - 3,460 - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,129 26,129 25,829 25,829 

 35,010 35,010 29,678 74,206 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ     
   (รวมอยูใ่น “เจำ้หน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินจ่ำย”)     
บริษทัยอ่ย - - 108,537 71,734 
บริษทัร่วม 1 30 1 1 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 257 - - - 
กำรร่วมคำ้ 7,378 19,739 - 573 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,806 575 2,598 538 

 10,442 20,344 111,136 72,846 

เจ้ำหนี้อ่ืน     
   (รวมอยูใ่น “เจำ้หน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั”)    
บริษทัยอ่ย - - 105,393 28,320 
บริษทัร่วม 24,293 4,979 23,753 4,281 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 1,334 - 696 - 
กำรร่วมคำ้ 6,248 - - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 840 - - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,428 38,948 10,719 8,131 
กรรมกำร 4,849 4,116 3,774 3,568 

 68,992 48,043 144,335 44,300 

เงินรับล่วงหน้ำจำกกำรให้เช่ำและบริกำร     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 22,866 23,913 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,028 9,538 - - 

 30,894 33,451 - - 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
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35 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

ค) ยอดคงเหลือที่เกดิจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินมัดจ ำรับ     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
บริษทัยอ่ย - - 1,253 1,253 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 123,503 123,503 - - 
กิจกำรร่วมคำ้ 483 783 - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,531 5,666 - 135 

 129,517 129,952 1,253 1,388 
     

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน     
   (รวมอยูใ่น “เงินกูย้มืระยะยำวจำก     
   สถำบนักำรเงิน”)     

กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 21,127 21,133 21,127 21,133 

 21,127 21,133 21,127 21,133 
 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อย     
ยอดคงเหลือตน้ปี 5,000 8,000 394,601 474,900 
เงินใหกู้ย้มืในระหวำ่งปี 10,804 2,000 597,171 434,661 

รับคืนเงินใหกู้ย้มืในระหวำ่งปี (14,500) (5,000) (702,495) (514,960) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 1,304 5,000 289,277 394,601 
 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อย เงินให้กู้ยืมไม่มีหลกัประกนัมีก ำหนดช ำระคืน
ภำยใน 1 เดือนและมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี 
 

ดอกเบ้ียรับท่ีเก่ียวข้องมีจ ำนวนเงิน 13.54 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 17.22 ล้ำนบำท) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษัท 
มีดอกเบ้ียคำ้งรับจ ำนวน 0.97 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 1.36 ลำ้นบำท) 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
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35 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
จ) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม และพนักงำน     
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,827 1,923 271,610 301,706 
เงินใหกู้ย้มืในระหวำ่งปี - 500 - 500 

รับคืนเงินใหกู้ย้มืในระหวำ่งปี (25) (596) (25) (30,596) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 1,802 1,827 271,585 271,610 

 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 4.00 ต่อปี) และไม่มีก ำหนดช ำระคืน 
 
เงินให้กูย้ืมแก่พนักงำนจ ำนวน 1.80 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1.58 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 1.83 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1.61 ลำ้นบำท) 
ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมล ำดบั โดยไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย (พ.ศ. 2560 : ไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย) 
 
ดอกเบ้ียรับท่ีเก่ียวข้องมีจ ำนวนเงิน 10.80 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 11.66 ล้ำนบำท) ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษัท 
มีดอกเบ้ียคำ้งรับจ ำนวน 101.50 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 90.70 ลำ้นบำท) 
 

ฉ) เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม     
ยอดคงเหลือตน้ปี 15,900 18,150 1,262,776 993,447 
เงินกูย้มืในระหวำ่งปี - - 2,932,452 2,509,356 

จ่ำยคืนเงินกูย้มืในระหวำ่งปี (1,400) (2,250) (2,784,202) (2,240,027) 

ยอดคงเหลือส้ินปี 14,500 15,900 1,411,026 1,262,776 

 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นเงินกูย้ืมจำกบริษทัย่อย เงินกู้ยืมระยะส้ันไม่มีหลกัประกัน เงินกูย้ืมจ ำนวน 
1,396.53 ลำ้นบำท ซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 1 เดือน มีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี และตัว๋สัญญำใช้เงินประเภท 
ช ำระคืนเมื่อทวงถำม จ ำนวน 14.50 ลำ้นบำท มีดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2.72 ต่อปี 
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35 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ฉ) เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียท่ี เก่ียวข้องในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 0.40 ล้ำนบำท และ 
53.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2560 : 0.47 ลำ้นบำท และ 47.49 ลำ้นบำท) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีดอกเบ้ีย
คำ้งจ่ำยในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 0.11 ลำ้นบำท และ 18.12 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2560 : 0.14 ลำ้นบำท และ 15.54 ลำ้นบำท) 
 

ช) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญของกจิกำร 

 หน่วย : พนับำท 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะส้ันอ่ืน 52,015 54,602 42,883 42,080 

ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 346 329 264 252 

 52,361 54,931 43,147 42,332 

 
ซ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ 

 
รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ แสดงไวใ้นหมำยเหตุ 12 

 
36 ภำระผูกพนัและหนี้สินท่ีอำจจะเกดิขึน้  

 
ก) หนังสือค ำ้ประกนัที่ออกโดยธนำคำร และเลตเตอร์ออฟเครดติ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีหนังสือค ้ำประกันท่ีออกโดยธนำคำรและเลตเตอร์ออฟเครดิตออกให้กับ
บุคคลภำยนอกจ ำนวน 217.60 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 199.47 ลำ้นบำท) 
 

ข) กำรค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ค  ้ ำประกันเงินกู้ยืมจำกธนำคำรให้แก่บริษัทย่อยและ 
บริษทัร่วมเป็นจ ำนวน 19.99 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 60 ลำ้นบำท) 
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36 ภำระผูกพนัและหนี้สินท่ีอำจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 
ค) ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีกลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ 

 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำระยะยำวกบับริษทัอ่ืน เก่ียวกบักำรเช่ำท่ีดิน พ้ืนท่ีอำคำรและสัญญำบริกำร 
โดยมียอดรวมของจ ำนวนเงินค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขั้นต ่ำภำยใตสั้ญญำท่ีไม่สำมำรถยกเลิกไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ไม่เกิน 1 ปี 963 1,040 594 805 
เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,691 4,104 2,351 2,584 

เกินกวำ่ 5 ปี 6,894 5,632 5,461 3,915 

 11,548 10,776 8,406 7,304 

 
นอกจำกจ ำนวนเงินค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขั้นต ่ำขำ้งตน้ กลุ่มกิจกำรมีภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีอำคำรและสัญญำบริกำร 
ซ่ึงคิดตำมเกณฑก์ำรแบ่งรำยไดใ้หก้บัผูใ้หเ้ช่ำ 
 

ง) ภำระผูกพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนท่ีถือเป็นภำระผกูพนั ณ วนัท่ีในงบดุล แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนั 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 สกุลเงิน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ บำท 75,389 77,200 75,389 77,200 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน บำท - 1,211 - - 

 ดอลลำร์สหรัฐฯ 783 1,072 - - 

รวม บำท 75,389 78,411 75,389 77,200 

 ดอลลำร์สหรัฐฯ 783 1,072 - - 

รวมเป็นเงินบำท  100,920 113,626 75,389 77,200 

 
จ) ภำระผูกพนัในกำรผลติภำพยนตร์ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในกำรช ำระเงินแก่ผูก้  ำกบัภำพยนตร์เป็นจ ำนวนเงิน 68.36 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2560 : จ ำนวน 69.94 ลำ้นบำท) 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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37 คดคีวำม 

 
เมื่อวนัที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 บริษทัประกนัภยัของผูเ้สียหำยจำกเหตุเพลิงไหมที้่เกิดข้ึนภำยในอำคำรโครงกำรเมเจอร์  
ซีนีเพล็กซ์ (ป่ินเกลำ้) ฟ้องร้องให้บริษทัรับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำว กระทัง่ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ศำลแพ่งไดม้ี
ค  ำพิพำกษำให้บริษทัชดเชยแก่บริษทัประกนัภยัพร้อมดอกเบ้ียจำกเงินตน้ดงักล่ำวจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนเป็นจ ำนวนเงิน  
408 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ดีบริษทัไดท้  ำกำรยื่นอุทธรณ์และคดีควำมยงัอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์และไม่อำจทรำบ
ผลไดใ้นขณะน้ี บริษทัเช่ือว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยท่ีส ำคญัจำกคดีดงักล่ำว 
 

38 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวันท่ีในงบกำรเงิน 
 
บริษัทย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ของบริษัท MPIC ได้มีมติอนุมัติกำรโอนทุนส ำรอง 
ตำมกฎหมำยจ ำนวน 3,813,156 บำท และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจ ำนวน 321,368,975 บำท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมและอนุมัติ 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของหุ้นสำมญัท่ีตรำไวเ้พ่ือชดเชยผลขำดทุนสะสมจำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท 
ท ำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท  MPIC ลดลงจำก 1,313,117,176 บำท เป็น 656,558,588 บำท และทุนช ำระแล้วลดลงจำก 
1,300,119,176 บำท เป็น 650,059,588 บำท 
 
บริษัท  
 
เม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของงวดเดือน
กรกฎำคมถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2561 จ  ำนวน 0.70 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 626.30 ลำ้นบำท โดยจ่ำยให้กบัผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีมี 
ช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 24 เมษำยน พ.ศ. 2562 
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