
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และ 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
แบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ี
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูล 
ทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน 
และบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 
ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน 
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445  
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 809,007 596,315 633,959 390,591
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 914,398 1,161,281 612,927 1,204,345
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 1,304 1,304 277,828 289,277
สินคา้คงเหลือ 130,845 128,739 84,850 84,149
ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต 174,557 192,191 - -
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 48,407 48,407 23,553 23,553
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 123,850 121,242 38,780 40,109

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,202,368 2,249,479 1,671,897 2,032,024

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 10,760 10,974 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 3,526,825 3,526,825
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7 3,418,648 3,375,389 3,100,323 3,099,847
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7 71,541 75,176 - -
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 1,802 1,802 271,585 271,585
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 7,080,826 7,241,647 4,475,101 4,560,161
ค่าความนิยม 152,931 152,931 - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 126,014 122,236 63,153 50,223
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 73,040 77,464 39,558 49,916
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว 566,952 579,054 363,423 369,311
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 187,080 188,062 144,038 146,748

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,689,594 11,824,735 11,984,006 12,074,616

รวมสินทรัพย์ 13,891,962 14,074,214 13,655,903 14,106,640

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 32 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 10 1,455,751 1,418,172 1,390,751 1,398,180

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 2,163,371 2,452,667 1,710,313 1,871,596
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  10 580,058 588,116 580,007 588,006
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 14,500 14,500 1,229,592 1,411,026
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 108,360 95,317 46,880 46,880
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 87,204 101,979 43,228 51,416

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,409,244 4,670,751 5,000,771 5,367,104

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 1,766,550 1,905,519 1,765,118 1,904,120
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 218,786 215,564 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 63,775 61,377 43,552 41,978
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 594,598 588,520 271,421 260,121

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,643,709 2,770,980 2,080,091 2,206,219

รวมหนีสิ้น 7,052,953 7,441,731 7,080,862 7,573,323

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 32 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

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

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้เตม็มูลค่า
   หุน้สามญัจาํนวน 894,667,502 หุน้ 
      ชาํระแลว้เตม็มูลค่า 894,668 894,668 894,668 894,668

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 4,055,609 4,055,609 4,055,609 4,055,609
ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการขายหุน้ทุนซ้ือคืน 288,425 288,425 288,425 288,425
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 4,538 4,538 - -
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 90,600 90,600 90,600 90,600
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,762,747 1,557,472 1,245,739 1,204,015

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (386,519) (381,363) - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 6,710,068 6,509,949 6,575,041 6,533,317
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 11 128,941 122,534 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 6,839,009 6,632,483 6,575,041 6,533,317

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 13,891,962 14,074,214 13,655,903 14,106,640

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 32 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,885,546 1,555,429 1,113,122 887,320
รายไดจ้ากการขาย 514,319 394,853 340,393 278,764

รวมรายได้ 2,399,865 1,950,282 1,453,515 1,166,084

ต้นทุน
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,394,512) (1,187,272) (884,457) (742,326)
ตน้ทุนขาย (214,543) (142,947) (108,676) (100,105)

รวมต้นทุน (1,609,055) (1,330,219) (993,133) (842,431)

กําไรขั้นต้น 790,810 620,063 460,382 323,653
รายไดอ่ื้น 12 48,888 170,474 82,834 320,487
ค่าใชจ่้ายในการขาย (130,292) (118,191) (105,743) (67,866)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (478,612) (401,544) (339,730) (268,315)
ตน้ทุนทางการเงิน (26,068) (28,801) (36,425) (40,260)
ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 64,740 71,470 - -

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 269,466 313,471 61,318 267,699
ภาษีเงินได้ 13 (57,784) (26,960) (19,594) (19,983)

กําไรสําหรับงวด 211,682 286,511 41,724 247,716

การปันส่วนของกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 205,275 284,321 41,724 247,716
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,407 2,190 - -

211,682 286,511 41,724 247,716

บาท บาท บาท บาท

กําไรต่อหุ้น 14
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 0.23 0.32 0.05 0.28

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.23 0.32 0.05 0.28

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 32 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กําไรสําหรับงวด 211,682 286,511 41,724 247,716

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย - (11,785) - (11,785)
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (5,156) 565 - -
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัรายการขา้งตน้ - 11,010 - 11,010

การจดัประเภทรายการใหม่ของกาํไรท่ียงัไม่รับรู้
จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ขาย
ไปไวใ้นงบกาํไรขาดทุน - (43,265) - (43,265)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (5,156) (43,475) - (44,040)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 206,526 243,036 41,724 203,676

การปันส่วนของกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 200,119 240,846 41,724 203,676
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,407 2,190 - -

206,526 243,036 41,724 203,676

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 32 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : พนับาท

การเปลีย่นแปลง รวม
ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแล้ว สัดส่วนของ องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นจากการขาย ใบสําคญัแสดง ทุนสํารอง ผู้ถือหุ้นใหญ่ การแปลงค่า ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ
เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซื้อคืน สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ในบริษทัย่อย งบการเงนิ เงนิลงทุนเผื่อขาย เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม เจ้าของ

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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - - - 284,321 - 565 (44,040) (43,475) 240,846 2,190 243,036

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 1,680,881 (349,447) (10,881) - (360,328) 6,654,393 87,403 6,741,796

ยอดยกมาต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 1,557,472 (370,933) (10,430) - (381,363) 6,509,949 122,534 6,632,483

การเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - - - 205,275 - (5,156) - (5,156) 200,119 6,407 206,526

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 1,762,747 (370,933) (15,586) - (386,519) 6,710,068 128,941 6,839,009

ข้อมูลทางการเงนิรวม
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 32 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

7



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

หน่วย : พนับาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกิน รวม
มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว กําไรขาดทุน องค์ประกอบอื่น

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

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - - 247,716 (44,040) (44,040) 203,676

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 894,668 4,055,609 288,425 90,600 845,714 - - 6,175,016

ยอดยกมาต้นงวด วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 894,668 4,055,609 288,425 90,600 1,204,015 - - 6,533,317

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - - 41,724 - - 41,724

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 894,668 4,055,609 288,425 90,600 1,245,739 - - 6,575,041

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 32 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

กําไรสะสม

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 15 724,734 481,607 417,696 347,859

จ่ายดอกเบ้ีย (36,635) (35,269) (47,255) (46,594)

จ่ายภาษีเงินได้ (45,592) (35,110) (11,425) (8,595)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 642,507 411,228 359,016 292,670

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 - - (144,810) (112,896)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 - - 156,259 147,636

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 25 - 25

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทัร่วม 7 (43,836) (122,129) (40,336) (122,129)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 68,618 205,433 68,618 205,433

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - 67,971 - 67,971

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (278,201) (173,277) (238,048) (105,751)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 355 183 307 131

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (99,158) (11,597) (18,155) (6,677)

ดอกเบ้ียรับ 2,021 904 6,514 4,328

เงินปันผลรับ 23,141 23,958 422,861 23,958

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (327,060) (8,529) 213,210 102,029

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 32 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 - - 851,685 593,099

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 - - (1,033,119) (536,656)

เงินสดจ่าย(รับ)คืนเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (4,993) 461 - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 1,050,000 1,050,000 1,000,000 1,050,000

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 (1,000,000) (1,250,000) (1,000,000) (1,250,000)

จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 10 (482) (23,298) (424) (424)

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 (147,000) (146,333) (147,000) (146,333)

เงินสดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (280) - - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (102,755) (369,170) (328,858) (290,314)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 212,692 33,529 243,368 104,385
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 596,315 573,030 390,591 272,256

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดส้ินงวด 809,007 606,559 633,959 376,641

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัร่วม - 117,161 - 117,161
การจาํหน่ายเงินลงทุนเผือ่ขายโดยยงัมิไดรั้บชาํระเงิน - 55,310 - 55,310
การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยยงัมิไดรั้บชาํระเงิน 5,737 9,000 5,737 9,000

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 32 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 

11 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์การจัดทําข้อมูลทางการเงนิ 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล และขอ้กาํหนดเพ่ิมเติมอ่ืนเก่ียวกบัรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลภาษาไทย 
ท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนัใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสําหรับ 
งวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทาํกับลูกค้า 
 
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 มาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบติัทางบญัชีของกลุ่มบริษทัในเร่ืองการบญัชีสําหรับ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทาํกับลูกค้า (ต่อ) 
 
การบัญชีสําหรับโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้า 
 
ในรอบระยะเวลารายงานก่อน ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการขายถูกปันส่วนไปยงัแตม้ท่ีให้แก่ลูกคา้และสินคา้ท่ีขายโดยใชว้ิธีมูลค่าคงเหลือ 
ภายใตว้ิธีน้ีมูลค่ายุติธรรมของแตม้ถูกปันส่วนไปเป็นมูลค่าของแตม้ก่อน จากนั้นส่วนท่ีเหลือของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจึงถือเป็นมูลค่าของ
สินคา้ท่ีขาย 
 
ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 จาํนวนส่ิงตอบแทนทั้งหมดจะตอ้งปันส่วนใหก้บัแตม้และสินคา้ตามราคาขายแบบเอกเทศ 
ทาํใหจ้าํนวนเงินท่ีปันส่วนใหก้บัสินคา้ท่ีขายโดยเฉล่ียสูงกวา่จาํนวนเงินท่ีปันส่วนภายใตว้ธีิมูลค่าคงเหลือ 
 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 หน้ีสินตามสัญญากบัลูกคา้ท่ีเก่ียวกบัโปรแกรมสิทธิพิเศษตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ไม่มีความแตกต่างท่ีเป็น
สาระสาํคญัจากจาํนวนเงินท่ีเคยรับรู้ภายใตน้โยบายการบญัชีเดิม 
 

4 ประมาณการทางการบัญชี 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชี
มาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 
5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 
ส่วนงานดาํเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน เช่น ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของกลุ่มกิจการระบุส่วนงานท่ีรายงานของธุรกิจเพื่อใช้ในการวดัผล 
การดาํเนินงานของกลุ่มกิจการโดยจาํแนกตามสายผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปนี้ 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจโบว์ลิ่ง ธุรกิจ ธุรกิจ  
 โรงภาพยนตร์ โฆษณา และคาราโอเกะ ให้เช่าและบริการ สื่อภาพยนตร์ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
รายได ้  
   รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 1,914 308 119 128 77 2,546 
   รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (98) - (13) (22) (13) (146) 
รายไดสุ้ทธิ 1,816 308 106 106 64 2,400 
       

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 124 202 3 (2) (64) 263 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน 29 
ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้ (61) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 231 
  
จังหวะเวลาการรับรู้รายได้  
เมื่อปฏิบตัิตามภาระที่ตอ้งปฏิบตัิเสร็จสิ้น (point in time) 485 95 33 - 34 647 
ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบตัิตามภาระที่ตอ้งปฏิบตัิ (over time) 1,331 213 73 106 30 1,753 
รวมรายได ้ 1,816 308 106 106 64 2,400 
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5 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปนี้ 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจโบว์ลิ่ง ธุรกิจ ธุรกิจ  
 โรงภาพยนตร์ โฆษณา และคาราโอเกะ ให้เช่าและบริการ สื่อภาพยนตร์ รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
       

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561  
รายได ้  
   รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 1,599 266 121 126 34 2,146 
   รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (147) - (14) (21) (14) (196) 
รายไดสุ้ทธิ 1,452 266 107 105 20 1,950 
       

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 4 187 5 (2) (24) 170 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน 136 
ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้ (35) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน 271 
 
ขอ้มูลรายไดต้ามส่วนงานสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 จดัทาํขึ้นภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 18 ดงันั้นขอ้มูลรายไดต้ามส่วนงานที่แสดงในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกนัได ้
 
กลุ่มบริษทัพบวา่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของจาํนวนเงินของสินทรัพยร์วมหรือหนี้สินรวมอยา่งมีสาระสาํคญัจากการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของปีก่อน 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 415,670 641,038 138,064 262,046
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 17) 19,777 27,457 82,087 106,826
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 361,809 347,889 66,787 39,774
รวม 797,256 1,016,384 286,938 408,646
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,969) (7,720) - -
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 795,287 1,008,664 286,938 408,646
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 17) 19,325 31,333 287,190 749,959
ลูกหน้ีอ่ืน 31,946 61,974 16,582 29,185
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 67,840 59,310 22,217 16,555
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 914,398 1,161,281 612,927 1,204,345
 
ลูกหน้ีการคา้สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
     

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 367,627 365,622 67,763 47,009
ลูกหน้ีการคา้   
   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 287,740 295,262 132,148 167,730
   คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 83,334 303,203 43,136 174,892
   3 - 6 เดือน 40,804 7,709 33,171 2,494
   6 - 12 เดือน 10,674 26,140 7,661 8,684
   เกินกวา่ 12 เดือน 7,077 18,448 3,059 7,837
รวม 797,256 1,016,384 286,938 408,646
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,969) (7,720) - -
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 795,287 1,008,664 286,938 408,646



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 

16 

 
7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมการงาน 

 
7.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 
ไม่มีความเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
 

7.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 3,375,389 3,099,847
ซ้ือเงินลงทุน 43,836 40,336
จาํหน่ายเงินลงทุน (45,811) (39,860)
เงินปันผลรับ (23,141) -
ส่วนแบ่งกาํไร 68,375 -
ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 3,418,648 3,100,323
 
กลุ่มบริษทัมีกาํไรในรายการระหว่างกนัท่ีเกิดจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์ห้กบักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งจะรับรู้ใน 
งบกาํไรขาดทุนรวมด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าอาคารท่ีจาํหน่ายไป ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรในรายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นรายไดจ้าํนวน 4.13 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนรวม (31 มีนาคม 
พ.ศ. 2561 : 4.13 ลา้นบาท) 
 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัมีเงินปันผลรับจากบริษทัร่วมจาํนวน 23.14 ลา้นบาท (31 มีนาคม 
พ.ศ. 2561 : 141.12 ลา้นบาท) ซ่ึงบนัทึกเป็น “รายได้อ่ืน” ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และบนัทึกเป็นรายการลด “เงินลงทุน 
ในบริษทัร่วม” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมการงาน (ต่อ) 

 

7.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

บริษทั สยามฟิวเจอร์ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“SF”) 
 

การลงทุนเพิม่ 
 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัลงทุนเพิ่มในหุ้นสามญัของ SF จาํนวน 5.24 ลา้นหุ้น รวมเป็น
จาํนวนเงิน 40.34 ลา้นบาท 
 

การจําหน่ายเงนิลงทุน 
 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั SF จาํนวน 9.83 ลา้นหุน้ ไปในราคา 
74.35 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวรวมอยูใ่น “รายไดอ่ื้น” เป็นจาํนวน 28.54 ลา้นบาท และ 34.49 ลา้นบาท 
ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการตามลาํดบั 
 

ผลของความเคล่ือนไหวดงักล่าว ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน SF เปล่ียนแปลงจากเดิมในอตัราร้อยละ 26.34 เป็นร้อยละ 26.08 
 

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ THAT MARCH 
 

การลงทุนเพิม่ 
 

บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส จาํกดั (“MPC”, บริษทัยอ่ย) ไดล้งทุนใน “กิจการร่วมคา้ภาพยนตร์ THAT MARCH” เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ THAT MARCH เป็นบริษทัร่วม โดยบริษทัมีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 12.94 MPC ได้ชาํระ 
เงินลงทุนจาํนวน 3.50 ลา้นบาท ในวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562 
 

7.3 การร่วมการงาน 
 

ก) เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
 

การเปล่ียนแปลงของการร่วมคา้สามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 75,176 -
ส่วนแบ่งขาดทุน (3,635) -
ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 71,541 -

 

ข) การดาํเนินงานร่วมกัน 
 

การลงทุนเพิม่ 
 

บริษทั เอ็ม เทอร์ต้ีไนน์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดล้งทุนใน “กิจการร่วมคา้ภาพยนตร์แก๊งตาลซ่ิงและหลาน 25 น้า 24” เม่ือวนัท่ี  
21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เป็นการร่วมการงานประเภทการดาํเนินงานร่วมกนั โดยบริษทัมีส่วนไดเ้สียทางออ้มในสดัส่วนร้อยละ 64.72 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมการงาน (ต่อ) 

 
7.4 รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมค้า มดีงันี ้

 
    สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
 ประเทศท่ี   31 มีนาคม 31 ธันวาคม
 จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บริษทัย่อย    
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วิส จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99
บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท ์จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99
บริษทั รัชโยธิน ซีนีม่า จาํกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่าท่ีดินและพ้ืนท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99
บริษทั รัชโยธิน เรียลต้ี จาํกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99
บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการดา้นโบวล่ิ์งและคาราโอเกะ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99
     และการบนัเทิง  
บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการโฆษณา ถือหุน้โดยตรง 99.93 99.93
บริษทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.93 99.93
บริษทั สยามซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99
บริษทั อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ประเทศไทย ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์และ ถือหุน้โดยตรง 99.98 99.98
   (“EGV”)     การโฆษณารวมทั้งใหบ้ริการเช่าพ้ืนท่ี  
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณาและจดัจาํหน่าย ถือหุน้โดยตรง 92.46 92.46
   (มหาชน) (“MPIC”)     ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์  
บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ประเทศไทย ธุรกิจลงทุน ถือหุน้โดยตรง 99.96 99.96
   (“MHD”)    
บริษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่าและบริการระบบเคร่ืองฉาย ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99
  และอุปกรณ์  
บริษทั เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการงานดา้นลูกคา้สมัพนัธ์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99
     การชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์  
     และเครือข่ายเคร่ืองพิมพคู์ปองอตัโนมติั  
บริษทั เอม็เทล (ประเทศไทย) จาํกดั ประเทศไทย สร้างและพฒันาซอฟแวร์รวมทั้ง ถือหุน้โดยตรง 55.00 55.00
     แอปพลิเคชัน่  
    
บริษทัย่อยภายใต้ EGV    
บริษทั อีจีวี เอก็ซิบิชัน่ จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 99.96 99.96
    
บริษทัย่อยภายใต้ MPIC    
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส จาํกดั (“MPC”) ประเทศไทย จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 92.46 92.46
     เพ่ือฉายในโรงภาพยนตร์  
     เพ่ือจดัทาํวิซีดีและดีวีดี และ  
     เพ่ือถ่ายทอดทางโทรทศัน์  
บริษทั เอม็วีดี จาํกดั (“MVD”) ประเทศไทย จาํหน่ายแผน่ วีซีดี ดีวีดี บลูเรย ์ ถือหุน้ทางออ้ม 92.46 92.46
     และลิขสิทธ์ิภาพยนตร์  
บริษทั เอม็ เทอร์ต้ีไนน ์จาํกดั (“M39”) ประเทศไทย ผลิตภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 92.46 92.46
บริษทั เอม็ ทาเลนต ์จาํกดั ประเทศไทย ผลิตภาพยนตร์ รับจา้งผลิตงานดา้นบนัเทิง 

   ทุกรูปแบบและจาํหน่ายพอ็คเกต็บุ๊ค 
ถือหุน้ทางออ้ม 92.46 92.46

บริษทั เมตาคอกนิชัน่ จาํกดั ประเทศไทย ตวัแทนซ้ือขายส่ือโฆษณา ถือหุน้ทางออ้ม 55.48 55.48



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมการงาน (ต่อ) 

 

7.4 รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมค้า มดีงันี ้(ต่อ) 
  สัดส่วนความเป็นเจ้าของ
 ประเทศท่ี  31มนีาคม 31 ธันวาคม
 จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
บริษทัย่อยภายใต้ MVD  
บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล ์จาํกดั ประเทศไทย จาํหน่ายเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี ถือหุน้ทางออ้ม 91.91 91.91
      

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

บริษทัร่วม  
บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ประเทศไทย ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีในอาคารและ ถือหุน้โดยตรง 26.08 26.34
   (“SF”)   ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค  
บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จาํกดั (“RTA”) ประเทศไทย ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีในอาคารและ ถือหุน้โดยตรง 50.00 50.00
   ใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้ทางออ้มผา่น SF 13.04 13.17
      

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ประเทศไทย ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีและใหบ้ริการ ถือหุน้โดยตรง 33.00 33.00
   เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์(“MJLF”)   ดา้นสาธารณูปโภค  
บริษทั ไทยทิคเกต็เมเจอร์ จาํกดั (“TTM”) ประเทศไทย เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายตัว๋ ถือหุน้โดยตรง 40.00 40.00
   บตัรเขา้ชมการแสดง  
บริษทั ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย ผลิตและจาํหน่ายภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 49.00 49.00
   (“CJM”)  
   

บริษทัร่วมภายใต้ MPC  
กิจการร่วมคา้ภาพยนตร์แสงกระสือ ประเทศไทย ผลิตภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 27.74 27.74
กิจการร่วมคา้ภาพยนตร์ THAT MARCH ประเทศไทย ผลิตภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 12.94 -
      

การร่วมค้าภายใต้ MPIC  
บริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสต้ิง จาํกดั ประเทศไทย ใหบ้ริการแพร่ภาพสญัญาณ ถือหุน้ทางออ้ม 41.61 41.61
   ดาวเทียมและจดัจาํหน่าย  
   ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์  
บริษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จาํกดั ประเทศไทย ผลิตภาพยนตร์ โฆษณา ถือหุน้ทางออ้ม 32.07 32.07
   รายการโทรทศัน์ รวมทั้ง  
   งานดา้นบนัเทิงทุกรูปแบบ  
บริษทั เอม็วีพี เอม็ พิคเจอร์ส ฟิลม์  สาธารณะรัฐ จดัจาํหน่ายภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 36.98 36.98
   ดิสทริบิวชัน่ (ลาว) จาํกดั (“MVP”) ประชาธิปไตย  
 ประชาชนลาว  
      

การดาํเนินงานร่วมกันภายใต้ M39   
กิจการร่วมคา้ภาพยนตร์ไบคแ์มน ประเทศไทย ผลิตภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 64.72 64.72
กิจการร่วมคา้ภาพยนตร์แก๊งตาลซ่ิงและ  
   หลาน 25 นา้ 24 ประเทศไทย ผลิตภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 64.72 -
 

เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุน้สามญัและหน่วยลงทุนในกรณีของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
 

สิทธิออกเสียงไม่แตกต่างจากสดัส่วนความเป็นเจา้ของ 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 
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8 ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน  

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ทีด่นิ อาคาร สินทรัพย์ ทีด่นิ อาคาร สินทรัพย์
 และอุปกรณ์ ไม่มตีัวตน  และอุปกรณ์ ไม่มตีัวตน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 7,241,647 122,236 4,560,161 50,223
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (8,098) (93) - -
ซ้ือสินทรัพย ์ 114,987 73,976 84,250 18,155
จาํหน่ายสินทรัพย ์ (1,305) - (1,245) -
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (266,405) (64,052) (168,065) (5,225)
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - (6,053) - -
ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 7,080,826 126,014 4,475,101 63,153
 
รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีถือเป็นภาระผกูพนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 
  ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
  31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 สกุลเงนิ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บาท 56,577 75,389 56,577 75,389
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ดอลลาร์สหรัฐฯ 569 783 - -
รวมเป็นเงินบาท 74,766 100,920 56,577 75,389
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9 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
     

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 873,987 1,034,763 616,901 615,241
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 17) 24,426 10,442 94,241 111,136
เจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 17) 41,947 68,992 109,321 144,335
เจา้หน้ีอ่ืน 299,965 437,735 210,277 345,958
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 448,555 497,776 259,487 316,197
รายไดค่้าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 474,491 402,959 420,086 338,729
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,163,371 2,452,667 1,710,313 1,871,596
 

รายได้ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้าได้รวมเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นจาํนวนเงิน 54.84 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : จาํนวน  
56.43 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นเงินรับจากการจาํหน่ายบตัรเงินสดโดยบริษทัตอ้งฝากไวใ้นธนาคารเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่มูลค่าคงเหลือของบตัรเงินสด 
ท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดใ้ช ้ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

10 เงนิกู้ยืม  
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
     

รายการหมุนเวยีน  
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 4,992 - -
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,455,751 1,413,180 1,390,751 1,398,180
รวมเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น  
   จากสถาบนัการเงิน 1,455,751 1,418,172 1,390,751 1,398,180
     

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของเงินกูย้มืระยะยาว  
   -  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 58 116 7 6
   -  เงินกูย้มืจากธนาคาร 580,000 588,000 580,000 588,000
รวมเงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 580,058 588,116 580,007 588,006
     

รายการไม่หมุนเวยีน  
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีนของเงินกูย้มืระยะยาว  
   -  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 22,550 22,519 21,118 21,120
   -  เงินกูย้มืจากธนาคาร 244,000 383,000 244,000 383,000
   -  หุน้กู ้ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
รวมเงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 1,766,550 1,905,519 1,765,118 1,904,120
     

รวมเงินกูย้มื 3,802,359 3,911,807 3,735,876 3,890,306
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10 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
     

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม  
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,413,180 1,459,890 1,398,180 1,399,890
กระแสเงินสดรับ (จ่าย) :  
   กูย้มืเพิ่ม 1,050,000 4,005,000 1,000,000 3,730,000
   จ่ายคืนเงินกูย้มื (1,000,000) (4,050,000) (1,000,000) (3,730,000)
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด :  
   ดอกเบ้ียตดัจ่าย (7,429) (1,710) (7,429) (1,710)
ยอดคงเหลือส้ินงวด 1,455,751 1,413,180 1,390,751 1,398,180
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 
การเปล่ียนแปลงของสญัญาเช่าการเงินสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ
 พนับาท พนับาท
   

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด   
   วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562  
ยอดคงเหลือตน้งวด 22,635 21,126
กระแสเงินสดออก :  
   จ่ายชาํระ (482) (424)
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด :  
   ดอกเบ้ียตดัจ่าย 455 423
ยอดคงเหลือส้ินงวด 22,608 21,125
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10 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
เงินกูย้ืมจากธนาคาร 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
  ข้อมูลทางการเงนิ
 ข้อมูลทางการเงนิรวม เฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 พนับาท พนับาท
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 971,000 971,000
จ่ายคืนเงินกูย้มื (147,000) (147,000)
ยอดคงเหลือส้ินงวด 824,000 824,000
 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.85 ถึง 3.04 ต่อปี 
 
หุน้กู ้
 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงของหุน้กูใ้นระหว่างงวด 
 
วงเงนิกู้ยืม 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินซ่ึงยงัมิไดใ้ชเ้ป็นจาํนวน 5,422.38 ลา้นบาท  
และจาํนวน 5,037.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : จาํนวน 5,470.89 ลา้นบาท และจาํนวน 5,040.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่ส้ินสุดอายภุายใน 3 ปี และจะมีการทบทวนตามวาระ วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่มีไวใ้ชส้ําหรับการสร้างโรงภาพยนตร์ 
และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
 

11 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอํีานาจควบคุม 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 พนับาท
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 122,534
ส่วนแบ่งกาํไร 6,407
ยอดคงเหลือส้ินงวด 128,941
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12 รายได้อ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
     

เงินปันผลรับ - - 23,141 141,119
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - 43,265 - 43,265
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 28,544 92,601 34,495 104,354
ค่าบริหารจดัการรับ 9,756 10,532 14,688 14,377
ดอกเบ้ียรับ 2,241 1,136 9,139 6,870
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (2,607) (1,597) (2,115) 2,821
ค่าภาษีโรงเรือนรับ 4,680 4,747 378 372
สินไหมทดแทน 275 - 275 -
อ่ืน ๆ  5,999 19,790 2,833 7,309
 48,888 170,474 82,834 320,487
 

13 ภาษเีงนิได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลไดต้ั้งคา้งจ่ายจากการประมาณการของฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกนักบัท่ีใชก้บัอตัราของกาํไรรวมทั้งปี
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน คือ อตัราร้อยละ 21 และ 32 ต่อปี สาํหรับขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการตามลาํดบั 

 
14 กําไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย 
ถ่วงนํ้าหนกัท่ีชาํระแลว้ตามจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหว่างงวด 
 

สาํหรับกาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีรวมสมมติฐานว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดไดถู้กแปลงเป็น
หุ้นสามญัทั้งหมด ซ่ึงไดแ้ก่ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนัหุ้น พนัหุ้น
   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใชใ้นการคาํนวณ 
   - กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  894,668 894,668
   - กาํไรต่อหุน้ปรับลด 894,668 894,668
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15 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 
การกระทบยอดกาํไรสุทธิให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

      

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  269,466 313,471 61,318 267,699
รายการปรับปรุง   
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8 330,457 272,090 173,290 154,046
ค่าตดัจาํหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้  12,102 11,032 5,888 5,009
หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ (กลบัรายการ)  21,222 (9,118) 17,023 -
ขาดทุนจากสินคา้รับคืน (กลบัรายการ)  (1,795) - - -
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ  2,962 3,000 3,000 3,000
การดอ้ยค่าของอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
   (กลบัรายการ) 8 6,053 (5,152) - -
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์  949 461 937 258
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (28,544) (92,601) (34,495) (104,354)
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 12 - (43,265) - (43,265)
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 7 (64,740) (71,470) - -
รายไดรั้บล่วงหนา้ - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  (80) 226 (80) 226
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  2,398 1,182 1,574 684
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  3,569 14,732 2,178 1,033
เงินปันผลรับ 12 - - (23,141) (141,119)
ดอกเบ้ียรับ 12 (2,241) (1,136) (9,139) (6,870)
ตน้ทุนทางการเงิน  26,068 28,801 36,425 40,260

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงานและหน้ีสินดาํเนินงาน   
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  226,338 32,487 176,537 113,581
- สินคา้คงเหลือ  (5,066) 17,469 (3,701) 12,190
- ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต  17,634 (44,943) - -
- สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  (703) 2,947 (519) 2,966
- ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน  335 312 - -
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  (3,855) 1,804 (2,126) (799)
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (89,623) 36,949 1,490 20,581
- หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  (12,250) (569) (8,062) 2,894
- หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  14,078 12,898 19,299 19,839

เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน  724,734 481,607 417,696 347,859
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16 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกิดขึน้  

 
ก) หนังสือคํา้ประกันจากธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดติ  

 
ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม  พ .ศ . 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากการคํ้ าประกันโดยธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดิตออกให้กับ
บุคคลภายนอกจาํนวน 220.75 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 217.60 ลา้นบาท) 
 

ข) การคํา้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ค ํ้ าประกนัเงินกู้ยืมจากธนาคารให้แก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
เป็นจาํนวน 65.00 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 19.99 ลา้นบาท) 
 

ค) ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณกีลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 
 
บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวกบับุคคลภายนอก เก่ียวกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีอาคารและสัญญาบริการ  
โดยมียอดรวมของจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าภายใตส้ญัญาท่ีไม่สามารถยกเลิกไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
  

ไม่เกิน 1 ปี 1,004 963 633 594
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,660 3,691 2,346 2,351
เกินกวา่ 5 ปี 6,188 6,894 4,927 5,461
 10,852 11,548 7,906 8,406
 
นอกจากจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าพื้นท่ีอาคารและสัญญาบริการ ซ่ึงคิดตามเกณฑ์
การแบ่งรายไดใ้หก้บัผูใ้หเ้ช่า  
 

ง) ภาระผูกพนัในการผลิตภาพยนตร์ 
 
ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม พ .ศ. 2562 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการชําระเงินแก่ผูก้ ํากับภาพยนตร์เป็นจาํนวนเงิน  56.45 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 68.36 ลา้นบาท) 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีสาํคญั เปิดเผยในหมายเหตุ 7 
 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนเป็นบริษทัของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดงันั้นจึงถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
ก) รายได้จากการขายและบริการ และอ่ืน  ๆ

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
     

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ  
บริษทัยอ่ย - - 91,475 106,191
บริษทัร่วม 4,329 241 - -
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 14,433 13,455 9,121 8,790
การร่วมคา้ 2,670 2,349 - -
การดาํเนินงานร่วมกนั 15 - - -
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,575 13,519 2,877 3,614
 35,022 29,564 103,473 118,595
     

เงนิปันผลรับ  
บริษทัร่วม - - - 117,161
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 23,141 - 23,141 23,958
 23,141 - 23,141 141,119

 
ข) การซื้อสินค้าและบริการ และอ่ืน  ๆ

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

การซื้อสินค้าและบริการ  
บริษทัยอ่ย - - 65,442 54,289
บริษทัร่วม 17,151 5,079 4,303 3,859
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 44,803 43,594 34,234 33,108
การร่วมคา้ 1,699 1,405 - -
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,565 36,151 35,012 30,682
 94,218 86,229 138,991 121,938
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลือทีเ่กิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอ่ืน  ๆ
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
ลูกหนีก้ารค้า (รวมรายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกเก็บ)  
บริษทัยอ่ย - - 79,394 105,359
บริษทัร่วม 8,266 148 1,101 -
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 2,481 2,172 29 26
การร่วมคา้ 3,275 4,556 - -
การดาํเนินงานร่วมกนั 33 895 - -
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,722 19,686 1,563 1,441
 19,777 27,457 82,087 106,826
  
ลูกหนีบุ้คคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
บริษทัยอ่ย - - 279,723 332,236
บริษทัร่วม 9,349 9,368 1,266 1,498
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 2,618 16,030 2,560 16,005
การร่วมคา้ 428 3,738 - -
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,930 2,197 3,641 500
  

เงนิปันผลค้างรับ  
บริษทัยอ่ย - - - 399,720

 19,325 31,333 287,190 749,959
  
เงนิมดัจํา  
   (รวมอยูใ่น “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน”)  
บริษทัร่วม 5,421 5,421 389 389
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 3,460 3,460 3,460 3,460
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,129 26,129 25,829 25,829
 35,010 35,010 29,678 29,678



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลือทีเ่กิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอ่ืน  ๆ(ต่อ) 

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
เจ้าหนีก้ารค้า  
   (รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั)  
บริษทัยอ่ย - - 81,860 108,537
บริษทัร่วม 13,055 1 1 1
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ - 257 - -
การร่วมคา้ 7,709 7,378 - -
การดาํเนินงานร่วมกนั 167 - - -
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,495 2,806 12,380 2,598
 24,426 10,442 94,241 111,136
  
เจ้าหนีอ่ื้น  
(รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั”)  
บริษทัยอ่ย - - 85,201 105,393
บริษทัร่วม 15,355 24,293 14,981 23,753
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 159 1,334 21 696
การร่วมคา้ 755 6,248 - -
การดาํเนินงานร่วมกนั 177 840 - -
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,196 31,428 5,472 10,719
กรรมการ 4,305 4,849 3,646 3,774
 41,947 68,992 109,321 144,335
  
เงนิรับล่วงหน้าจากการให้เช่าและบริการ  
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน”)  
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 22,604 22,866 - -
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,650 8,028 - -
 30,524 30,894 - -
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 
ค) ยอดคงเหลือทีเ่กิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอ่ืน  ๆ(ต่อ) 

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
เงนิมดัจํารับ  
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน”)  
บริษทัยอ่ย - - 1,403 1,253
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 123,503 123,503 - -
การร่วมคา้ 483 483 - -
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,531 5,531 - -
 129,517 129,517 1,403 1,253
  

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ  
   (รวมอยูใ่น “เงินกูย้มืระยะยาวจาก  
   สถาบนัการเงิน”)  
กองทุนรวมสิทธิเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 21,125 21,127 21,125 21,127
 21,125 21,127 21,125 21,127
 

ง) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
  ข้อมูลทางการเงนิ
 ข้อมูลทางการเงนิรวม เฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 พนับาท พนับาท
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,304 289,277
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มระหวา่งงวด - 144,810
รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระหวา่งงวด - (156,259)
ยอดคงเหลือส้ินงวด 1,304 277,828
 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย เงินกูย้มืไม่มีหลกัประกนั มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 เดือน 
และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี  
 
ดอกเบ้ียรับท่ีเก่ียวขอ้งในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการมีจาํนวน 2.96 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัมีดอกเบ้ียคา้งรับใน 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 0.93 ลา้นบาท 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
จ) เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

  ข้อมูลทางการเงนิ
 ข้อมูลทางการเงนิรวม เฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 พนับาท พนับาท
  

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม และพนักงาน  
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,802 271,585
ยอดคงเหลือส้ินงวด 1,802 271,585
 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 4.00 ต่อปี) และไม่มีกาํหนดชาํระคืน 
 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานจาํนวน  1.80 ล้านบาท และจาํนวน 1.58 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 1.80 ล้านบาท และ 1.58 ล้านบาท) ใน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาํดบั โดยไม่มีการคิดดอกเบ้ีย (พ.ศ. 2561 : ไม่มีการคิดดอกเบ้ีย)  
 
ดอกเบ้ียรับท่ีเก่ียวขอ้งมีจาํนวนเงิน 2.67 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 2.67 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัมีดอกเบ้ียคา้งรับ
จาํนวน 104.61 ลา้นบาท (พ.ศ. 2561 : 93.36 ลา้นบาท) 
 

ฉ) เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
  ข้อมูลทางการเงนิ
 ข้อมูลทางการเงนิรวม เฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 พนับาท พนับาท
  

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม  
ยอดคงเหลือตน้งวด 14,500 1,411,026
เงินกูย้มืเพิ่มระหวา่งงวด - 851,685
จ่ายคืนเงินกูย้มืระหวา่งงวด - (1,033,119)
ยอดคงเหลือส้ินงวด 14,500 1,229,592
 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัจาํนวน 1,215.09 ลา้นบาท  
มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี และตัว๋สัญญาใชเ้งินชนิดชาํระคืนเม่ือทวงถาม จาํนวน 14.50 ลา้นบาท 
ซ่ึงมีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.25 ต่อปี 
 
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทัมีจาํนวน 0.08 ลา้นบาท และ 11.81 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (พ.ศ. 2561 : 0.11 ลา้นบาท และ 13.22 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัมีดอกเบ้ียคา้งจ่ายในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทัจาํนวน 0.19 ลา้นบาท และ 17.96 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2561 : 0.25 ลา้นบาท 
และ 16.84 ลา้นบาท) 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 
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17 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ช) ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัของกิจการ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท
  

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 15,485 11,998 10,317 9,753
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 202 86 160 66
 15,687 12,084 10,477 9,819

 
18 เหตุการณ์ภายหลังวนัทีใ่นงบการเงนิ 

 
ก) เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัแกไ้ขไดถู้กประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลบงัคบัใช ้

เม่ือพน้กาํหนด 30 วนั นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัไดแ้ก่ค่าชดเชยสาํหรับพนกังานท่ีเกษียณอายแุละ
มีอายงุานมากกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี จะเปล่ียนจากจาํนวน 300 วนั ของค่าจา้งอตัราสุดทา้ยเป็น 400 วนั ของค่าจา้งอตัราสุดทา้ย ผูบ้ริหาร
ของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงกฎหมายน้ีต่องบการเงินของกลุ่มกิจการและคาดว่าจะมีผลกระทบจาํนวน 
9.48 ลา้นบาท 

 
ข) เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พ.ศ. 2562 ของบริษทั อีจีวี เอก็ซิบิชัน่ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดมี้มติอนุมติั 

การลดทุนจดทะเบียนจาก 100 ลา้นบาท (10 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท) เป็น 25 ลา้นบาท (10 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 2.50 บาท) และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2562 ทั้ งน้ี ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 
ค) เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี พ.ศ. 2562 ไดมี้มติอนุมติั 
 

1) อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของงวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 จาํนวน 0.70 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 626.30 ลา้นบาท โดยจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562 และไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 
2) อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจาํนวน 896,266,347 บาท เป็น 894,667,502 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้

จาํหน่ายจาํนวน 1,598,845 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562 
 
หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้ งหมดมีจาํนวน  894.67 ล้านหุ้น  (พ .ศ. 2561 : 896.27 ล้านหุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  
(พ.ศ. 2561 : 1 บาทต่อหุน้) 
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