
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล 
ทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลก าร
สอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน  
และบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้ 
 
ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐาน 
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445  
กรุงเทพมหานคร 
9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 มถิุนายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถิุนายน 31 ธนัวาคม 30 มถิุนายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 872,647 596,315 615,845 390,591

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 6 1,029,421 1,161,281 623,850 1,204,345

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 19 - 1,304 260,860 289,277

สินคา้คงเหลือ 147,204 128,739 94,044 84,149

ภาพยนตร์ระหว่างผลิต 170,784 192,191 - -

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ทีถึงกาํหนดภายในหนึงปี 48,407 48,407 23,553 23,553

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 122,058 121,242 35,782 40,109

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,390,521 2,249,479 1,653,934 2,032,024

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน 10,683 10,974 - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7.2 - - 3,526,825 3,526,825

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 7.3 3,502,220 3,375,389 3,146,840 3,099,847

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7.4 72,186 75,176 - -

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 19 1,302 1,802 271,085 271,585

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 8 6,910,990 7,241,647 4,410,315 4,560,161

ค่าความนิยม 152,931 152,931 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 109,822 122,236 61,456 50,223

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 74,450 77,464 43,209 49,916

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว 554,850 579,054 357,535 369,311

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 188,731 188,062 141,646 146,748

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,578,165 11,824,735 11,958,911 12,074,616

รวมสินทรัพย์ 13,968,686 14,074,214 13,612,845 14,106,640

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มถิุนายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถิุนายน 31 ธนัวาคม 30 มถิุนายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสัน

จากสถาบนัการเงิน 10 1,683,146 1,418,172 1,596,146 1,398,180

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 9 2,261,886 2,452,667 1,733,825 1,871,596

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  10 517,053 588,116 517,021 588,006

เงินกูย้มืระยะสันจากบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 19 14,500 14,500 1,376,786 1,411,026

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 120,498 95,317 53,664 46,880

หนีสินหมุนเวียนอืน 87,491 101,979 34,763 51,416

รวมหนีสินหมุนเวยีน 4,684,574 4,670,751 5,312,205 5,367,104

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 1,682,566 1,905,519 1,681,103 1,904,120

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 214,232 215,564 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 74,128 61,377 52,111 41,978

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 595,532 588,520 277,404 260,121

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 2,566,458 2,770,980 2,010,618 2,206,219

รวมหนีสิน 7,251,032 7,441,731 7,322,823 7,573,323

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มถิุนายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถิุนายน 31 ธนัวาคม 30 มถิุนายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุน้

ทนุจดทะเบียน

   หุน้สามญัจาํนวน 894,667,502 หุน้ 

      มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

   (พ.ศ. 2561: หุน้สามญัจาํนวน 896,266,347 หุน้ 

      มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 11 894,668 896,266 894,668 896,266

ทนุทอีอกและชาํระแลว้เตม็มูลค่า

   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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการขายหุน้ทุนซือคืน 288,425 288,425 288,425 288,425

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซือหุน้สามญั 4,538 4,538 - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 90,600 90,600 90,600 90,600

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,641,553 1,557,472 960,720 1,204,015

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (388,804) (381,363) - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 6,586,589 6,509,949 6,290,022 6,533,317

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 12 131,065 122,534 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 6,717,654 6,632,483 6,290,022 6,533,317

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 13,968,686 14,074,214 13,612,845 14,106,640

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2,428,262 2,319,938 1,526,234 1,521,790

รายไดจ้ากการขาย 744,204 683,741 491,508 474,598

รวมรายได้ 3,172,466 3,003,679 2,017,742 1,996,388

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,702,289) (1,630,039) (1,123,365) (1,087,257)

ตน้ทุนขาย (305,149) (280,926) (157,273) (150,360)

รวมต้นทุน (2,007,438) (1,910,965) (1,280,638) (1,237,617)

กาํไรขนัต้น 1,165,028 1,092,714 737,104 758,771

รายไดอื้น 13 21,185 102,691 124,461 423,130

ค่าใชจ่้ายในการขาย (131,482) (136,124) (85,607) (92,137)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (480,011) (441,097) (336,226) (290,708)

ตน้ทุนทางการเงิน (23,515) (26,330) (37,025) (38,481)

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 75,757 69,350 - -

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 626,962 661,204 402,707 760,575

ภาษีเงินได้ (111,728) (123,740) (61,461) (81,261)

กาํไรสําหรับงวด 515,234 537,464 341,246 679,314

การปันส่วนของกาํไร

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 505,071 534,165 341,246 679,314

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,163 3,299 - -

515,234 537,464 341,246 679,314

บาท บาท บาท บาท

กาํไรต่อหุ้น 15

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานและปรับลด 0.56 0.60 0.38 0.76

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน พ.ศ. 2562

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสําหรับงวด 515,234 537,464 341,246 679,314

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (10,169) 5,959 - -

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอืนของการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (155) (32) - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 504,910 543,391 341,246 679,314

การปันส่วนของกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 502,786 540,092 341,246 679,314

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,124 3,299 - -

504,910 543,391 341,246 679,314

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

6



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4,313,808 3,875,367 2,639,356 2,409,110

รายไดจ้ากการขาย 1,258,523 1,078,595 831,901 753,363

รวมรายได้ 5,572,331 4,953,962 3,471,257 3,162,473

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (3,096,801) (2,817,311) (2,007,823) (1,829,584)

ตน้ทุนขาย (519,692) (423,873) (265,949) (250,465)

รวมต้นทุน (3,616,493) (3,241,184) (2,273,772) (2,080,049)

กาํไรขนัต้น 1,955,838 1,712,778 1,197,485 1,082,424

รายไดอื้น 13 70,073 273,166 207,295 743,617

ค่าใชจ่้ายในการขาย (261,774) (254,316) (191,349) (160,002)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (958,624) (842,643) (675,956) (559,023)

ตน้ทุนทางการเงิน (49,583) (55,131) (73,450) (78,741)

ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 140,498 140,820 - -

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 896,428 974,674 464,025 1,028,275

ภาษีเงินได้ (169,512) (150,700) (81,055) (101,244)

กาํไรสําหรับงวด 726,916 823,974 382,970 927,031

การปันส่วนของกาํไร

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 710,346 818,485 382,970 927,031

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 16,570 5,489 - -

726,916 823,974 382,970 927,031

บาท บาท บาท บาท

กาํไรต่อหุ้น 15

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานและปรับลด 0.79 0.91 0.43 1.04

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน พ.ศ. 2562

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสําหรับงวด 726,916 823,974 382,970 927,031

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผอืขาย - (11,785) - (11,785)

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน (15,325) 6,493 - -

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอืนของการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (155) (1) - -

ภาษีเงินไดที้เกียวกบัรายการขา้งตน้ - 11,010 - 11,010

การจดัประเภทรายการใหม่ของกาํไรทียงัไม่รับรู้

  จากการเปลียนแปลงมูลค่าของเงินลงทนุเผอืขาย

  ไปไวใ้นงบกาํไรขาดทุน - (43,265) - (43,265)

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 711,436 786,426 382,970 882,991

การปันส่วนของกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 702,905 780,937 382,970 882,991

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,531 5,489 - -

711,436 786,426 382,970 882,991

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หน่วย : พนับาท

การเปลยีนแปลง รวม

ส่วนเกนิมูลค่า จัดสรรแล้ว สัดส่วนของ องค์ประกอบอืน รวมส่วนของ

ทุนทีออกและ ส่วนเกนิ หุ้นจากการขาย ใบสําคัญแสดง ทุนสํารอง ผู้ถือหุ้นใหญ่ การแปลงค่า ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทไีม่มี รวมส่วนของ

เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซือคืน สิทธิซือหุ้นสามัญ ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ในบริษทัย่อย งบการเงนิ เงนิลงทุนเผือขาย เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม เจ้าของ

ยอดยกมาต้นงวด วันท ี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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

การเปลียนแปลงสัดส่วนของผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย - - - - - - (21,486) - - (21,486) (21,486) 21,486 -

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการลงทุน

ในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - - - 45 45

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 16) - - - - - (536,799) - - - - (536,799) - (536,799)

กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - - - 818,485 - 6,492 (44,040) (37,548) 780,937 5,489 786,426

ยอดคงเหลือสินงวด วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 1,678,246 (370,933) (4,954) - (375,887) 6,636,199 112,233 6,748,432

ยอดยกมาต้นงวด วันท ี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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

เงินปันผลจา่ย (หมายเหตุ 16) - - - - - (626,265) - - - - (626,265) - (626,265)

กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - - - 710,346 - (7,441) - (7,441) 702,905 8,531 711,436

ยอดคงเหลือสินงวด วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 1,641,553 (370,933) (17,871) - (388,804) 6,586,589 131,065 6,717,654

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หน่วย : พันบาท

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกิน รวม

มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว กําไรขาดทุน องค์ประกอบอืน

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน จากการขาย ทุนสํารอง เบ็ดเสร็จอืน ของส่วนของ รวมส่วนของ

เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซือคืน ตามกฏหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนเผือขาย เจ้าของ เจ้าของ

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) - - - - (536,799)       - - (536,799)

กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - - 927,031 (44,040) (44,040) 882,991

ยอดคงเหลือสินงวด วันท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 894,668 4,055,609 288,425 90,600 988,230 - - 6,317,532

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) - - - - (626,265)       - - (626,265)

กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - - 382,970         - - 382,970

ยอดคงเหลือสินงวด วันท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 894,668 4,055,609 288,425 90,600 960,720 - - 6,290,022

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี

กําไรสะสม

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 17 1,759,260 1,753,133 1,004,155 1,143,153

จ่ายดอกเบีย (50,315) (55,403) (73,914) (79,055)

จ่ายภาษีเงินได้ (155,468) (108,568) (67,565) (44,684)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,553,477 1,589,162 862,676 1,019,414

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 19 - (9,500) (218,498) (192,627)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 19 1,304 - 246,915 251,658

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 500 25 500 25

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (165)

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในบริษทัร่วม 7.3 (135,927) (354,508) (91,750) (354,508)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 74,365 332,921 74,365 332,921

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในการร่วมคา้ 7.4 (1,304) - - -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย - 123,281 - 123,281

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (452,708) (423,693) (386,959) (255,220)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 601 780 391 208

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (215,167) (103,212) (22,243) (14,139)

ดอกเบียรับ 3,431 2,799 13,265 9,331

เงินปันผลรับ 102,225 165,077 501,945 455,748

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (622,680) (266,030) 117,931 356,513

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตอ่)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 19 - - 1,694,324 1,393,669

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 19 - - (1,728,564) (1,393,662)

เงินสดจ่าย(รับ)คืนเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (4,993) 4,479 - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 10 1,872,000 1,855,000 1,750,000 1,730,000

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 10 (1,600,000) (2,230,000) (1,550,000) (2,130,000)

จ่ายคืนหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 10 (927) (46,417) (848) (848)

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 (294,000) (294,000) (294,000) (294,000)

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย - 45 - -

เงินสดจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 16 (626,265) (536,799) (626,265) (536,799)

เงินสดจ่ายปันผลใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (280) - - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (654,465) (1,247,692) (755,353) (1,231,640)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึนสุทธิ 276,332 75,440 225,254 144,287

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 596,315 573,030 390,591 272,256

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 872,647 648,470 615,845 416,543

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงันี

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย - - 16,999 -

การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยยงัมิไดรั้บชาํระเงิน 9,412 - 9,412 -

ซืออุปกรณ์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน - 84,043 - -

การจาํหน่ายอุปกรณ์โดยยงัมิไดรั้บชาํระเงิน 74 - 180 -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

12
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1 ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกัด ซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยว่ำ “กลุ่มกิจกำร” 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเมื่อวนัท่ี 9 สิงหำคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดม้ีกำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพ่ิมเติมอ่ืนเก่ียวกบัรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลภำษำไทย 
ท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนัให้ใชข้อ้มูลทำงกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบญัชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับ 
งวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ 
 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 มำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทำงบญัชีของกลุ่มบริษทัในเร่ืองกำรบญัชีส ำหรับ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
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3 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำ (ต่อ) 
 
กำรบัญชีส ำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 
 
ในรอบระยะเวลำรำยงำนก่อน ส่ิงตอบแทนท่ีได้รับจำกกำรขำยถูกปันส่วนไปยงัแตม้ท่ีให้แก่ลูกคำ้และสินคำ้ท่ีขำยโดยใช้วิธีมูลค่ำคงเหลือ 
ภำยใตวิ้ธีน้ีมูลค่ำยุติธรรมของแตม้ถูกปันส่วนไปเป็นมูลค่ำของแตม้ก่อน จำกนั้นส่วนท่ีเหลือของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับจึงถือเป็นมูลค่ำของ
สินคำ้ท่ีขำย 
 
ภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 จ ำนวนส่ิงตอบแทนทั้งหมดจะตอ้งปันส่วนให้กบัแตม้และสินคำ้ตำมรำคำขำยแบบเอกเทศ 
ท ำให้จ ำนวนเงินท่ีปันส่วนให้กบัสินคำ้ท่ีขำยโดยเฉลี่ยสูงกว่ำจ ำนวนเงินท่ีปันส่วนภำยใตวิ้ธีมูลค่ำคงเหลือ 
 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 หน้ีสินตำมสัญญำกับลูกคำ้ท่ีเก่ียวกับโปรแกรมสิทธิพิเศษตำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ไม่มีควำมแตกต่ำงท่ีเป็น
สำระส ำคญัจำกจ ำนวนเงินท่ีเคยรับรู้ภำยใตน้โยบำยกำรบญัชีเดิม 
 

4 ประมำณกำรทำงกำรบัญชี 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชี
มำใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 

5 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลกัษณะเดียวกับรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูม้ีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ผูม้ีอ ำนำจ
ตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน เช่น ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของกลุ่มกิจกำรระบุส่วนงำนท่ีรำยงำนของธุรกิจเพ่ือใช้ในกำรวดัผล  
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรโดยจ ำแนกตำมสำยผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
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5 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจโบว์ลิ่ง ธุรกิจ ธุรกิจ  
 โรงภำพยนตร์ โฆษณำ และคำรำโอเกะ ให้เช่ำและบริกำร ส่ือภำพยนตร์ รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562       
รำยได ้       
   รำยไดต้ำมส่วนงำนธุรกิจรวม 4,547 626 244 265 210 5,892 

   รำยกำรระหว่ำงส่วนงำนธุรกิจ (196) - (25) (49) (50) (320) 

รำยไดสุ้ทธิ 4,351 626 219 216 160 5,572 
       

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 538 414 6 (6) (53) 899 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน      32 

ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้      (125) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      806 

       
จังหวะเวลำกำรรับรู้รำยได้       
เมื่อปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน (point in time) 1,167 182 66 - 102 1,517 

ตลอดช่วงเวลำท่ีปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั (over time) 3,184 444 153 216 58 4,055 

รวมรำยได ้ 4,351 626 219 216 160 5,572 
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5 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจโบว์ลิ่ง ธุรกิจ ธุรกิจ  
 โรงภำพยนตร์ โฆษณำ และคำรำโอเกะ ให้เช่ำและบริกำร ส่ือภำพยนตร์ รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2561       
รำยได ้       
   รำยไดต้ำมส่วนงำนธุรกิจรวม 4,230 498 248 259 116 5,351 
   รำยกำรระหว่ำงส่วนงำนธุรกิจ (290) - (28) (47) (33) (398) 
รำยไดสุ้ทธิ 3,940 498 220 212 83 4,953 
       

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 486 344 4 (9) (63) 762 
เงินชดเชยค่ำควำมเสียหำย       2 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน      202 
ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้      (77) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      889 
 
ขอ้มูลรำยไดต้ำมส่วนงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 จดัท ำขึ้นภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 ดงันั้นขอ้มูลรำยไดต้ำมส่วนงำนท่ีแสดงในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนจึงไม่สำมำรถเปรียบเทียบกนัได ้
 
กลุม่บริษทัพบว่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงของจ ำนวนเงินของสินทรัพยร์วมหรือหน้ีสินรวมอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกกำรเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงินของปีก่อน 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

17 

 
6 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน  

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 570,296 641,038 153,246 262,046 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 19) 17,738 27,457 87,785 106,826 

รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 333,309 347,889 68,374 39,774 

รวม 921,343 1,016,384 309,405 408,646 

หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,936) (7,720) - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 919,407 1,008,664 309,405 408,646 
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 19) 17,638 31,333 280,767 749,959 
ลูกหน้ีอ่ืน 36,114 61,974 17,548 29,185 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 56,262 59,310 16,130 16,555 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 1,029,421 1,161,281 623,850 1,204,345 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 338,788 365,622 69,091 47,009 
ลูกหน้ีกำรคำ้      
   ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 267,414 295,262 126,924 167,730 
   คำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือน 249,217 303,203 88,937 174,892 
   3 - 6 เดือน 34,379 7,709 5,505 2,494 
   6 - 12 เดือน 20,752 26,140 12,188 8,684 

   เกินกว่ำ 12 เดือน 10,793 18,448 6,760 7,837 

รวม 921,343 1,016,384 309,405 408,646 

หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,936) (7,720) - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 919,407 1,008,664 309,405 408,646 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมกำรงำน 

 

7.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมกำรงำน มีดังนี้ 
 

    สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 

 ประเทศที่   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

 จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ ควำมสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บริษัทย่อย      
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ี จ ำกดั ประเทศไทย ให้เช่ำพื้นท่ีในอำคำร ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซอร์วิส 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 ให้บริกำรดำ้นโบวล์ิ่งและคำรำโอเกะ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
     และกำรบนัเทิง    
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 อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) ประเทศไทย ให้บริกำรจดัแสดงภำพยนตร์และ ถือหุ้นโดยตรง 99.98 99.98 
   (“EGV”)     กำรโฆษณำรวมทั้งให้บริกำรเช่ำพื้นท่ี    
บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จ ำกดั ประเทศไทย ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณำและจดัจ ำหน่ำย ถือหุ้นโดยตรง 92.46 92.46 
   (มหำชน) (“MPIC”)     ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์    
บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกิจลงทุน ถือหุ้นโดยตรง 99.96 99.96 
   (“MHD”)      
บริษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั ประเทศไทย ให้เช่ำและบริกำรระบบเคร่ืองฉำย ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
  และอุปกรณ์    
บริษทั เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จ ำกดั ประเทศไทย ให้บริกำรงำนดำ้นลูกคำ้สัมพนัธ์ ถือหุ้นโดยตรง 99.99 99.99 
     กำรช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์    
     และเครือข่ำยเคร่ืองพิมพค์ูปองอตัโนมติั    
บริษทั เอ็มเทล (ประเทศไทย) จ ำกดั ประเทศไทย สร้ำงและพฒันำซอฟแวร์รวมทั้ง ถือหุ้นโดยตรง 55.00 55.00 
     แอปพลิเคชัน่    
      
บริษัทย่อยภำยใต้ EGV      
บริษทั อีจีวี เอ็กซิบิชัน่ จ ำกดั ประเทศไทย ให้บริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงออ้ม 99.96 99.96 
      
บริษัทย่อยภำยใต้ MPIC      
บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จ ำกดั (“MPC”) ประเทศไทย จดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงออ้ม 92.46 92.46 
     เพื่อฉำยในโรงภำพยนตร์    
     เพื่อจดัท ำวิซีดีและดีวีดี และ    
     เพื่อถำ่ยทอดทำงโทรทศัน์    
บริษทั เอ็มวีดี จ ำกดั (“MVD”) ประเทศไทย จ ำหน่ำยแผ่น วีซีดี ดีวีดี บลูเรย์ ถือหุ้นทำงออ้ม 92.46 92.46 
     และลิขสิทธ์ิภำพยนตร์    
บริษทั เอ็ม เทอร์ต้ีไนน์ จ ำกดั (“M39”) ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงออ้ม 92.46 92.46 
บริษทั เอ็ม ทำเลนต ์จ ำกดั ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์ รับจำ้งผลิตงำนดำ้นบนัเทิง 

   ทุกรูปแบบและจ ำหน่ำยพอ็คเก็ตบุ๊ค 
ถือหุ้นทำงออ้ม 92.46 92.46 

บริษทั เมตำคอกนิชัน่ จ ำกดั ประเทศไทย ตวัแทนซ้ือขำยส่ือโฆษณำ ถือหุ้นทำงออ้ม 55.48 55.48 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 

7.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมกำรงำน มีดังนี้ (ต่อ) 
    สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 

 ประเทศที่   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

 จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ ควำมสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บริษัทย่อยภำยใต้ MVD      
บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล ์จ ำกดั ประเทศไทย จ ำหน่ำยเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี ถือหุ้นทำงออ้ม 91.91 91.91 
      

บริษัทย่อยภำยใต้ MHD      
บริษทั เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์  ประเทศกมัพูชำ ให้บริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงออ้ม 69.97 69.97 
   (แคมโบเดีย) จ ำกดั (“Major Platinum”)     และให้บริกำรดำ้นโบวล์ิ่ง    
บริษทั เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพล็กซ์ (ลำว) จ ำกดั สำธำรณะรัฐ ให้บริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงออ้ม 59.98 59.98 
   (“Major Platinum Lao”) ประชำธิปไตย    และให้บริกำรดำ้นโบวล์ิ่ง    
 ประชำชนลำว     
บริษทั ซีนีเพล็กซ์ (ลำว) โซล จ ำกดั (“CNP”) สำธำรณะรัฐ ให้บริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงออ้ม 99.99 99.99 
 ประชำธิปไตย     
 ประชำชนลำว     
      

บริษัทร่วม      
บริษทั สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน)  ประเทศไทย ให้เช่ำพื้นท่ีในอำคำรและ ถือหุ้นโดยตรง 26.40 26.34 
   (“SF”)     ให้บริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค    
บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จ ำกดั (“RTA”) ประเทศไทย ให้เช่ำพื้นท่ีในอำคำรและ ถือหุ้นโดยตรง 50.00 50.00 
     ให้บริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถือหุ้นทำงออ้มผ่ำน SF 13.20 13.17 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ ประเทศไทย ให้เช่ำพื้นท่ีและให้บริกำร ถือหุ้นโดยตรง 33.00 33.00 
   เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล ์(“MJLF”)     ดำ้นสำธำรณูปโภค    
บริษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จ ำกดั (“TTM”) ประเทศไทย เป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำยตัว๋ ถือหุ้นโดยตรง 40.00 40.00 
     บตัรเขำ้ชมกำรแสดง    
บริษทั ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จ ำกดั  ประเทศไทย ผลิตและจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง 49.00 49.00 
   (“CJM”)      
      

บริษัทร่วมภำยใต้ MPIC      
บริษทั เอ็ม.พี.ไอ.ซี (กมัพชูำ) ดิสทริบิวชัน่ จ ำกดั ประเทศกมัพูชำ จดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงออ้ม 50.85 - 
     เพื่อฉำยในโรงภำพยนตร์    
      

บริษัทร่วมภำยใต้ MPC      
กิจกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์แสงกระสือ ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงออ้ม 27.74 27.74 
กิจกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ THAT MARCH ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงออ้ม 12.94 - 
กิจกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ OUR LOVE ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงออ้ม 12.94 - 
   FOREVER      
กิจกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ CLASSIC AGAIN ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงออ้ม 36.06 - 
กิจกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ขุนแผนฟ้ำฟ้ืน ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงออ้ม 47.16 - 
      
      

กำรร่วมค้ำภำยใต้ MPIC      
บริษทั เมเจอร์ กนัตนำ บรอดแคสต้ิง จ ำกดั ประเทศไทย ให้บริกำรแพร่ภำพสัญญำณ ถือหุ้นทำงออ้ม 41.61 41.61 
     ดำวเทียมและจดัจ ำหน่ำย    
     ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์    
บริษทั ทรำนส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จ ำกดั ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์ โฆษณำ ถือหุ้นทำงออ้ม 32.07 32.07 
     รำยกำรโทรทศัน์ รวมทั้ง    
     งำนดำ้นบนัเทิงทุกรูปแบบ    
บริษทั เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิลม์  สำธำรณะรัฐ จดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงออ้ม 36.98 36.98 
   ดิสทริบิวชัน่ (ลำว) จ ำกดั (“MVP”) ประชำธิปไตย     
 ประชำชนลำว     



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
7.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมกำรงำน มีดังนี้ (ต่อ) 
 

    สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 

 ประเทศที่   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 

 จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ ควำมสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

กำรด ำเนินงำนร่วมกันภำยใต้ M39       
กิจกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ไบคแ์มน ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงออ้ม 64.72 64.72 
กิจกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์แก๊งตำลซ่ิงและ ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงออ้ม 64.72 - 
   หลำน 25 นำ้ 24      
กิจกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ไบคแ์มน 2 ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์ ถือหุ้นทำงออ้ม 50.85 - 
 
เงินลงทุนในบริษทัทั้งหมดเป็นกำรลงทุนในหุ้นสำมญัและหน่วยลงทุนในกรณีของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย ์
 
กิจกำรร่วมคำ้เพ่ือผลิตภำพยนตร์เป็นกำรลงทุนร่วมกันกับกิจกำรหรือบุคคลอ่ืน จดัตั้งขึ้นเป็นกิจกำรร่วมคำ้ภำยใตม้ำตรำ 39 แห่ง
ประมวลรัษฎำกร 
 

7.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
กำรลดทุน 
 
บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิช่ัน จ ำกัด 
 
ท่ีประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2562 ของบริษทั อีจีวี เอ็กซิบิชั่น จ ำกดั (บริษทัย่อย) ไดม้ีมติอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนจำก 
100 ลำ้นบำท (10 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท) เป็น 25 ล้ำนบำท (10 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 2.50 บำท) และ 
ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัท่ี 11 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 
 
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) (“MPIC”) 
 
ท่ีประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี คร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทั MPIC ได้มีมติอนุมติักำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 3.81 ลำ้นบำท 
และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจ ำนวน 321.37 ลำ้นบำท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมและอนุมติักำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของหุ้นสำมญัท่ีตรำไว้
จำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท ท ำให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั MPIC  ลดลงจำก 1,313.12 ลำ้นบำท เป็น 
656.56 ลำ้นบำท และทุนช ำระแลว้ลดลงจำก 1,300.12 ลำ้นบำท เป็น 650.10 ลำ้นบำท และโอนส่วนเกินทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำหุ้น
จ ำนวน 262.22 ลำ้นบำท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมท่ีเหลือ ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
7.3 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พันบำท พันบำท 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 3,375,389 3,099,847 
ซ้ือเงินลงทุน 135,927 91,750 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน (51,508) (44,757) 
เงินปันผลรับ (102,225) - 

ส่วนแบ่งก ำไร 144,637 - 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 3,502,220 3,146,840 

 
กลุ่มบริษทัมีก ำไรในรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยใ์ห้กบักองทุนรวมสิทธิกำร เช่ำอสังหำริมทรัพยซ่ึ์งจะรับรู้ใน 
งบก ำไรขำดทุนรวมด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำอำคำรท่ีจ ำหน่ำยไป ในระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้ก ำไรในรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวเป็นรำยไดจ้ ำนวน  8.27 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนรวม (30 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2561 : 8.27 ลำ้นบำท) 
 
ในระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษทัมีเงินปันผลรับจำกบริษทัร่วมจ ำนวน 102.22 ลำ้นบำท (30 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2561 : 165.08 ล้ำนบำท) ซ่ึงบันทึกเป็น “รำยได้อ่ืน” ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะบริษัท และบันทึกเป็นรำยก ำรลดเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วม ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
 
กำรลงทุนเพ่ิม 
 
บริษัท สยำมฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) (“SF”) 
 
ในระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษัทลงทุนเพ่ิมในหุ้นสำมญัของ SF จ ำนวน 13.40 ลำ้นหุ้น รวมเป็น
จ ำนวนเงิน 91.75 ลำ้นบำท 
 
บริษัทร่วม ภำยใต้บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทย่อย) 

 
บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) ไดล้งทุนใน “บริษทั เอ็ม.พี.ไอ.ซี (กมัพูชำ) ดิสทริบิวชัน่ จ ำกดั” โดยบริษทั 
มีส่วนไดเ้สียทำงออ้มในบริษทัร่วมร้อยละ 50.58 บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) ไดช้ ำระเงินลงทุนจ ำนวน 
3.45 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
7.3 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
บริษัทร่วม ภำยใต้บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ำกัด (บริษัทย่อย) 

 
ในระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส จ ำกดั ไดล้งทุนในบริษทัร่วม ดงัน้ี 
 

1. “กิจกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ THAT MARCH” โดยบริษทัมีส่วนไดเ้สียทำงออ้มในบริษทัร่วมร้อยละ 12.94 บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส 
จ ำกดั ไดช้ ำระเงินลงทุนจ ำนวน 3.50 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 28 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

2. “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ OUR LOVE FOREVER” โดยบริษัทมีส่วนได้เสียทำงอ้อมในบริษัทร่วมร้อยละ 12.94 บริษัท  
เอม็ พิคเจอร์ส จ ำกดั ไดช้ ำระเงินลงทุนจ ำนวน 3.50 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 9 เมษำยน พ.ศ. 2562 

 
3. “กิจกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ CLASSIC AGAIN” โดยบริษทัมีส่วนไดเ้สียทำงออ้มในบริษทัร่วมร้อยละ 36.06 บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส 

จ ำกดั ไดช้ ำระเงินลงทุนจ ำนวน 9.75 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

4. “กิจกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ขุนแผนฟ้ำฟ้ืน” โดยบริษทัมีส่วนไดเ้สียทำงออ้มในบริษทัร่วมร้อยละ 47.16 บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส 
จ ำกดั ไดช้ ำระเงินลงทุนจ ำนวน 23.97 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 28 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 

 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 
บริษัท สยำมฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) (“SF”) 
 
ในระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษทัไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั SF จ ำนวน 11.27 ลำ้นหุ้น ในรำคำ 
83.78 ลำ้นบำท โดยมีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดงักล่ำวรวมอยูใ่น “รำยไดอ่ื้น” เป็นจ ำนวน 32.27 ลำ้นบำท และ 39.02 ลำ้นบำท 
ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำรตำมล ำดบั 
 
กำรลงทุนเพ่ิมและจ ำหน่ำยเงินลงทุนดงักล่ำว ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นใน SF เปลี่ยนแปลงจำกเดิมในอตัรำร้อยละ 26.34 เป็นร้อยละ 26.40 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
7.4 กำรร่วมกำรงำน 

 
ก) เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของกำรร่วมคำ้สำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พันบำท พันบำท 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 75,176 - 
ซ้ือเงินลงทุน 1,304 - 
ส่วนแบ่งขำดทุน (4,139) - 

ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน (155) - 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 72,186 - 

 
กำรลงทุนเพ่ิม 

 
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทย่อย) ได้ลงทุนเพ่ิมในกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท  
เอม็วีพี เอม็พิคเจอร์ส ฟิลม์ ดิสทริบิวชัน่ (ลำว) จ ำกดั ตำมสัดส่วนเดิม จ ำนวน 34,200 หุ้น โดยมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10,000 กีบ  
บริษทัไดช้ ำระค่ำหุ้นส ำหรับทุนท่ีเพ่ิมจ ำนวน 1.30 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

ข) กำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
 

กำรลงทุนเพ่ิม 
 
กำรด ำเนินงำนร่วมกันภำยใต้บริษัท เอ็ม เทอร์ตีไ้นน์ จ ำกัด (บริษัทย่อย) 
 
ในระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษทั เอ็ม เทอร์ต้ีไนน์ จ ำกดั ได้ลงทุนในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
ดงัน้ี 

 
1. “กิจกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์แก๊งตำลซ่ิง และหลำน 25 น้ำ 24” โดยบริษทัมีส่วนไดเ้สียทำงออ้มในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัร้อยละ 

64.72 บริษทั เอม็ เทอร์ต้ีไนน์ จ ำกดั ช ำระเงินลงทุนรวมจ ำนวน 26.25 ลำ้นบำท ในระหว่ำงงวด 
 

2. “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน 2” โดยบริษทัมีส่วนได้เสียทำงออ้มในกำรด ำเนินงำนร่วมกันร้อยละ 50.85 บริษัท  
เอม็ เทอร์ต้ีไนน์ จ ำกดั ไดช้ ำระเงินลงทุนจ ำนวน 13.75 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 

 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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8 ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ที่ดิน อำคำร สินทรัพย์ ที่ดิน อำคำร สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์  ไม่มีตวัตน  และอุปกรณ์ ไม่มีตวัตน 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 7,241,647 122,236 4,560,161 50,223 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน (20,310) (249) - - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 232,131 145,158 185,086 22,242 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์ (1,821) - (1,736) - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ (504) - (312) - 
ค่ำเส่ือมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย (528,291) (155,102) (332,884) (11,009) 

กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ (11,862) (2,221) - - 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 6,910,990 109,822 4,410,315 61,456 

 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนท่ีถือเป็นภำระผูกพนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 สกุลเงิน พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
      

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ บำท 58,542 75,389 58,542 75,389 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ดอลลำร์สหรัฐฯ 561 783 - - 

รวมเป็นเงินบำท  75,872 100,920 58,542 75,389 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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9 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 931,776 1,034,763 640,996 615,241 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 19) 14,027 10,442 83,667 111,136 
เจำ้หน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 19) 70,335 68,992 102,608 144,335 
เจำ้หน้ีอ่ืน 251,293 437,735 166,045 345,958 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 497,710 497,776 298,588 316,197 
รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำรรับล่วงหนำ้ 496,745 402,959 441,921 338,729 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 2,261,886 2,452,667 1,733,825 1,871,596 
 

รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรรับล่วงหน้ำได้รวมเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำเป็นจ ำนวนเงิน 48.09 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : จ ำนวน  
56.43 ลำ้นบำท) ซ่ึงเป็นเงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยบตัรเงินสดโดยบริษทัตอ้งฝำกไวใ้นธนำคำรเป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำมูลค่ำคงเหลือของบตัรเงินสด
ท่ีลูกคำ้ยงัไม่ไดใ้ช ้ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยท่ีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

10 เงินกู้ยืม  

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

รำยกำรหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร - 4,993 - - 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 1,683,146 1,413,179 1,596,146 1,398,180 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูยื้มระยะสั้น     

   จำกสถำบนักำรเงิน 1,683,146 1,418,172 1,596,146 1,398,180 
     

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีของเงินกูย้ืมระยะยำว     
   -  หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 53 116 21 6 
   -  เงินกูย้ืมจำกธนำคำร 517,000 588,000 517,000 588,000 

รวมเงินกูย้ืมระยะยำวส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 517,053 588,116 517,021 588,006 
     

รำยกำรไม่หมุนเวียน     
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียนของเงินกูย้ืมระยะยำว     
   -  หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 22,566 22,519 21,103 21,120 
   -  เงินกูย้ืมจำกธนำคำร 160,000 383,000 160,000 383,000 
   -  หุ้นกู ้ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

รวมเงินกูย้ืมระยะยำวส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 1,682,566 1,905,519 1,681,103 1,904,120 
     

รวมเงินกูย้ืม 3,882,765 3,911,807 3,794,270 3,890,306 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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10 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พันบำท พั3นบำท พันบำท พันบำท 
     

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน     
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,413,179 1,459,890 1,398,180 1,399,890 
กระแสเงินสดรับ (จ่ำย) :     
   กูยื้มเพ่ิม 1,872,000 4,005,000 1,750,000 3,730,000 
   จ่ำยคืนเงินกูย้ืม (1,600,000) (4,050,000) (1,550,000) (3,730,000) 
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด :     
   ดอกเบ้ียตดัจ่ำย (2,033) (1,710) (2,034) (1,710) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 1,683,146 1,413,180 1,596,146 1,398,180 

 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของสัญญำเช่ำกำรเงินสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พันบำท พันบำท 
   

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด    
   วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562   
ยอดคงเหลือตน้งวด 22,635 21,126 
กระแสเงินสดออก :   
   จ่ำยช ำระ (927) (848) 
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด :   
   ดอกเบ้ียตดัจ่ำย 911 846 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 22,619 21,124 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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10 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูยื้มระยะยำวจำกธนำคำร สำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 พันบำท พันบำท 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด 971,000 971,000 

จ่ำยคนืเงินกูย้ืม (294,000) (294,000) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 677,000 677,000 

 
เงินกูยื้มระยะยำวจำกธนำคำรมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.85 ถึง 3.04 ต่อปี 
 
หุ้นกู ้
 
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงของหุ้นกูใ้นระหว่ำงงวด  
 
วงเงินกู้ยืม 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินซ่ึงยงัมิไดใ้ชเ้ป็นจ ำนวน 5,112.17 ลำ้นบำท  
และจ ำนวน 4,829.17 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ (31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 5,470.89 ลำ้นบำท และจ ำนวน 5,040.88 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) 
วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่ส้ินสุดอำยุภำยใน 3 ปี และจะมีกำรทบทวนตำมวำระ วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่มีไวใ้ช้ส ำหรับกำรสร้ำงโรงภำพยนตร์  
และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 

11 ทุนเรือนหุ้น 
 
เมื่อวัน ท่ี  10 เมษำยน พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นประจ ำปี  พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 
จ ำนวน 896,266,347 บำท เป็น 894,667,502 บำท โดยยกเลิกหุ้นสำมญัท่ียงัไม่ไดจ้ ำหน่ำยจ ำนวน 1,598,845 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท บริษทัได้
จดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัท่ี 24 เมษำยน พ.ศ. 2562 
 
หุ้นสำมญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจ ำนวน 894.67 ลำ้นหุ้น (พ.ศ. 2561 : 896.27 ลำ้นหุ้น) ซ่ึงมีมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท (พ.ศ. 2561 : 1 บำทต่อหุ้น) 
 

12 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 พันบำท 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 122,534 

ส่วนแบ่งก ำไร 8,531 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 131,065 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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13 รำยได้อ่ืน 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เงินปันผลรับ - - 96,082 314,629 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,725 66,404 4,525 72,084 
ค่ำบริหำรจดักำรรับ 10,624 10,777 15,521 14,602 
ดอกเบ้ียรับ 1,643 2,135 9,343 7,521 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลี่ยน (2,966) 11,373 (2,852) 9,981 
ค่ำภำษีโรงเรือนรับ 4,702 4,655 378 379 
สินไหมทดแทน 25 1,683 25 1,670 

อ่ืน ๆ  3,432 5,664 1,439 2,264 

 21,185 102,691 124,461 423,130 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เงินปันผลรับ - - 119,224 455,748 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย - 43,265 - 43,265 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม 32,269 159,005 39,020 176,438 
ค่ำบริหำรจดักำรรับ 20,380 21,308 30,208 28,979 
ดอกเบ้ียรับ 3,884 3,271 18,481 14,391 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลี่ยน (5,573) 9,776 (4,967) 12,802 
ค่ำภำษีโรงเรือนรับ 9,382 9,402 756 751 
สินไหมทดแทน 299 1,683 299 - 

อ่ืน ๆ  9,432 25,456 4,274 11,243 

 70,073 273,166 207,295 743,617 

 

14 ภำษีเงินได้ 
 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ั้งคำ้งจ่ำยจำกกำรประมำณกำรของฝ่ำยบริหำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกนักบัท่ีใชก้บัอตัรำของก ำไรรวมทั้งปี
ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น คือ อตัรำร้อยละ 19 และ 17 ต่อปี ส ำหรับขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมล ำดบั 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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15 ก ำไรต่อหุ้น 

 

ก ำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดส่วน ที่เป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี ่ย 
ถ่วงน ้ำหนักท่ีช ำระแลว้ตำมจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยอยู่ในระหว่ำงงวด 
 

ส ำหรับก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักที่รวมสมมติฐำนว่ำหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดไดถู้กแปลงเป็น
หุ้นสำมญัทั้งหมด ซ่ึงไดแ้ก่ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันหุ้น พันหุ้น 
   

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ   
   - ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน  894,668 894,668 
   - ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 894,668 894,668 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันหุ้น พันหุ้น 
   

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ   
   - ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน  894,668 894,668 
   - ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 894,668 894,668 
   

 
16 เงินปันผล 

 
พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัท่ี 10 เมษำยน พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัไดม้ีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของงวดเดือนกรกฎำคม
ถึงเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 0.70 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 626.27 ลำ้นบำท โดยจ่ำยให้กบัผูถ้ือหุ้นทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถ้ือหุ้น 
ณ วนัท่ี 24 เมษำยน พ.ศ. 2562 และไดจ่้ำยให้แก่ผูถ้ือหุ้นแลว้เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
พ.ศ. 2561 
 
เมื่อวนัท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัไดม้ีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของงวดเดือนกรกฎำคม
ถึงเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2560 จ ำนวน 0.60 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 536.80 ลำ้นบำท โดยจ่ำยให้กบัผูถ้ือหุ้นทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถ้ือหุ้น 
ณ วนัท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2561 และไดจ่้ำยให้แก่ผูถ้ือหุ้นแลว้เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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17 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

 
กำรกระทบยอดก ำไรสุทธิให้เป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 หมำยเหตุ พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
      

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้  896,428 974,674 464,025 1,028,275 
รำยกำรปรับปรุง      
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 8 683,393 619,053 343,893 310,416 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้  24,204 22,446 11,777 10,019 
หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ (กลบัรำยกำร)  26,466 (5,657) 17,023 - 
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกสินคำ้รับคืน  (1,795) - - - 
ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ  5,962 6,000 6,000 6,000 
กำรดอ้ยค่ำของอำคำร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  8 14,083 3,122 - - 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์  1,146 1,580 1,165 42 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  - 20 - - 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์  504 4,937 312 858 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  - 54 - - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 (32,269) (159,005) (39,020) (176,438) 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 13 - (43,265) - (43,265) 
ส่วนแบ่งก ำไรในบริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้ 7 (140,498) (140,820) - - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคำ้  706 (291) 706 (291) 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน  13,302 238 10,133 1,367 
ขำดทุน(ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง  6,026 3,841 5,195 (6,722) 
เงินปันผลรับ 13 - - (119,224) (455,748) 
ดอกเบ้ียรับ 13 (3,884) (3,271) (18,481) (14,391) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน  49,583 55,131 73,450 78,741 

กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยด์ ำเนินงำนและหน้ีสินด ำเนินงำน      
- ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  115,072 (16,877) 186,056 (42,676) 
- สินคำ้คงเหลือ  (24,426) 8,650 (15,895) 8,980 
- ภำพยนตร์ระหว่ำงผลิต  21,407 (24,126) - - 
- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  (9,285) (14,055) (637) (3,064) 
- ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  638 615 - - 
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  (567) 11,391 267 (1,709) 
- เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  111,356 420,294 69,454 413,243 
- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (12,754) 18,618 (17,325) 10,982 
- หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  15,013 9,836 25,281 18,534 

- ภำระผูกพนัของผลประโยชน์พนกังำน  (551) - - - 

เงินสดไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน  1,759,260 1,753,133 1,004,155 1,143,153 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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18 ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึน้  

 
ก) หนังสือค ้ำประกันจำกธนำคำรและเลตเตอร์ออฟเครดิต  

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันจำกกำรค ้ ำประกันโดยธนำคำรและเลตเตอร์ออฟเครดิตออกให้กับ
บุคคลภำยนอกจ ำนวน 224.61 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 217.60 ลำ้นบำท) 
 

ข) กำรค ำ้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษทัและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ค ้ำประกันเงินกู้ยืมจำกธนำคำรให้แก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
เป็นจ ำนวน 87 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 19.99 ลำ้นบำท) 
 

ค) ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่ำ 
 
บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำระยะยำวกับบุคคลภำยนอก เก่ียวกับกำรเช่ำท่ีดิน พ้ืนท่ีอำคำรและสัญญำบริกำร  
โดยมียอดรวมของจ ำนวนเงินค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขั้นต ่ำภำยใตส้ัญญำท่ีไม่สำมำรถยกเลิกไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ไม่เกิน 1 ปี 1,008 963 634 594 
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,641 3,691 2,360 2,351 

เกินกว่ำ 5 ปี 6,418 6,894 5,119 5,461 

 11,067 11,548 8,113 8,406 

 
นอกจำกจ ำนวนเงินค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขั้นต ่ำขำ้งตน้ กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีอำคำรและสัญญำบริกำร ซ่ึงคิดตำมเกณฑ์
กำรแบ่งรำยไดใ้ห้กบัผูใ้ห้เช่ำ  
 

ง) ภำระผูกพันในกำรผลิตภำพยนตร์ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันในกำรช ำระเงินแก่ผู ้ก ำกับภำพยนตร์เป็นจ ำนวนเงิน  55.85 ล้ำนบำท  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 68.36 ลำ้นบำท) 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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19 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ท่ีส ำคญั เปิดเผยในหมำยเหตุ 7 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนเป็นบริษทัของกรรมกำรและครอบครัวของกรรมกำร ดงันั้นจึงถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
 

ก) รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และอ่ืน ๆ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร     
บริษทัยอ่ย - - 91,582 99,996 
บริษทัร่วม 730 274 - - 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 16,357 14,868 9,282 9,067 
กำรร่วมคำ้ 4,427 3,051 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 183 - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,274 13,983 2,761 3,866 

 35,971 32,176 103,625 112,929 
     

เงินปันผลรับ 
บริษทัยอ่ย - - 16,999 290,671 
บริษทัร่วม - - 55,942 - 

กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ - - 23,141 23,958 

 - - 96,082 314,629 
     

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร     
บริษทัยอ่ย - - 183,057 206,187 
บริษทัร่วม 5,058 515 - - 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 30,789 28,322 18,403 17,858 
กำรร่วมคำ้ 7,097 5,400 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 198 - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,848 27,503 5,638 7,480 

 70,990 61,740 207,098 231,525 
     



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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19 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ก) รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

เงินปันผลรับ 
บริษทัยอ่ย - - 16,999 290,671 
บริษทัร่วม - - 55,942 117,161 

กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ - - 46,283 47,916 

 - - 119,224 455,748 

 
ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร และอ่ืน ๆ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร     
บริษทัยอ่ย - - 60,770 75,606 
บริษทัร่วม 9,565 6,598 7,328 5,716 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 45,264 43,733 34,274 33,108 
กำรร่วมคำ้ 80 523 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,497 44,131 31,851 37,738 

 89,406 94,985 134,223 152,168 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร     
บริษทัยอ่ย - - 126,211 129,896 
บริษทัร่วม 26,716 11,677 11,631 9,574 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 90,067 87,327 68,509 66,216 
กำรร่วมคำ้ 1,778 1,928 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 65,062 80,282 66,862 68,419 

 183,623 181,214 273,213 274,105 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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19 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

ลูกหนี้กำรค้ำ (รวมรำยได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ)     
บริษทัยอ่ย - - 84,925 105,359 
บริษทัร่วม 4,960 148 - - 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 2,112 2,172 24 26 
กำรร่วมคำ้ 3,944 4,556 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 183 895 - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,539 19,686 2,836 1,441 

 17,738 27,457 87,785 106,826 

     
ลูกหนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 256,080 332,236 
บริษทัร่วม 9,135 9,368 1,266 1,498 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 3,664 16,030 3,664 16,005 
กำรร่วมคำ้ 436 3,738 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,403 2,197 2,758 500 
     

เงินปันผลค้ำงรับ     
บริษทัยอ่ย - - 16,999 399,720 

 17,638 31,333 280,767 749,959 

     
เงินมัดจ ำ     
   (รวมอยูใ่น “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน”)     
บริษทัร่วม 3,821 5,421 389 389 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 3,460 3,460 3,460 3,460 

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

 33,410 35,010 29,678 29,678 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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19 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

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

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เจ้ำหนี้กำรค้ำ     
   (รวมอยูใ่น “เจำ้หน้ีกำรคำ้ – กิจกำร 
      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั”)     
บริษทัยอ่ย - - 79,880 108,537 
บริษทัร่วม 3,028 1 1,908 1 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ - 257 - - 
กำรร่วมคำ้ 7,581 7,378 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 917 - - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,501 2,806 1,879 2,598 

 14,027 10,442 83,667 111,136 

     
เจ้ำหนี้อ่ืน     
   (รวมอยูใ่น “เจำ้หน้ีบุคคลหรือกิจกำร 
      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั”)     
บริษทัยอ่ย - - 87,323 105,393 
บริษทัร่วม 46,776 24,293 7,781 23,753 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 245 1,334 - 696 
กำรร่วมคำ้ 2,809 6,248 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั - 840 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,013 31,428 6,804 10,719 

กรรมกำร 2,492 4,849 700 3,774 

 70,335 68,992 102,608 144,335 

     
เงินรับล่วงหน้ำจำกกำรให้เช่ำและบริกำร     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน”)     
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 22,342 22,866 - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,272 8,028 - - 

 29,614 30,894 - - 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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19 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

 
ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 

เงินมัดจ ำรับ     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน”)     
บริษทัยอ่ย - - 1,403 1,253 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 123,503 123,503 - - 
กำรร่วมคำ้ 483 483 - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,531 5,531 - - 

 129,517 129,517 1,403 1,253 
     

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน     
   (รวมอยูใ่น “เงินกูย้ืมระยะยำวจำก     
   สถำบนักำรเงิน”)     

กองทุนรวมสิทธิเช่ำอสังหำริมทรัพย ์ 21,124 21,127 21,124 21,127 

 21,124 21,127 21,124 21,127 

 
ง) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 

 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 พันบำท พันบำท 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,304 289,277 
เงินให้กูยื้มเพ่ิมระหว่ำงงวด - 218,498 

รับช ำระคืนเงินให้กูย้ืมระหว่ำงงวด (1,304) (246,915) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด - 260,860 

 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย เงินกูยื้มไม่มีหลกัประกนั มีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 1 เดือน 
และมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 4.00 ต่อปี) 
 
ดอกเบ้ียรับท่ีเก่ียวขอ้งในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 5.57 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษทัมีดอกเบ้ียคำ้งรับ
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 0.83 ลำ้นบำท 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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19 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

จ) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 พันบำท พันบำท 
   

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม และพนักงำน   
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,802 271,585 

รับคืนเงินให้กูย้ืมระหว่ำงปี (500) (500) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 1,302 271,085 
 

เงินให้กูยื้มแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 4.00 ต่อปี) และไม่มีก ำหนดช ำระคืน 
 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนจ ำนวน 1.30 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1.08 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 1.80 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1.58 ล้ำนบำท)  
ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัตำมล ำดบั โดยไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย (พ.ศ. 2561 : ไม่มีกำรคิดดอกเบ้ีย) 
 

ดอกเบ้ียรับท่ีเก่ียวขอ้งมีจ ำนวนเงิน 2.67 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 2.67 ลำ้นบำท) ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษทัมีดอกเบ้ียคำ้งรับ
จ ำนวน 104.16 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 93.36 ลำ้นบำท) 
 

ฉ) เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 
  ข้อมูลทำงกำรเงิน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 พันบำท พันบำท 
   

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม   
ยอดคงเหลือตน้งวด 14,500 1,411,026 
เงินกูยื้มเพ่ิมระหว่ำงงวด - 1,694,324 

จ่ำยคืนเงินกูย้ืมระหว่ำงงวด - (1,728,564) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 14,500 1,376,786 
 

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกู้ยืมจำกบริษทัย่อย ประกอบด้วยเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลกัประกนัจ ำนวน 1,362.29 ลำ้นบำท  
มีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 1 เดือน มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี และตัว๋สัญญำใชเ้งินชนิดช ำระคืนเมื่อทวงถำม จ ำนวน 14.50 ลำ้นบำท 
ซ่ึงมีดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2.25 ต่อปี 
 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะบริษทัมีจ ำนวน 0.16 ลำ้นบำท และ 25.42 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : 0.11 ลำ้นบำท และ 13.22 ลำ้นบำท) ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 บริษทัมีดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษทัจ ำนวน 0.28 ลำ้นบำท และ 18.61 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : 0.25 ลำ้นบำท 
และ 16.84 ลำ้นบำท) 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
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19 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ช) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญของกิจกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 15,323 11,752 12,585 9,105 

ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน 223 86 181 66 

 15,546 11,838 12,766 9,171 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พันบำท พันบำท พันบำท พันบำท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 30,808 23,750 22,902 18,858 

ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน 425 173 341 132 

 31,233 23,923 23,243 18,990 

 
20 เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงิน 

 
ก) เมื่อวนัท่ี 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ลงทุนในบริษทั ไท เมเจอร์ จ ำกัด ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตภำพยนตร์ จ ำนวน 18 ลำ้นบำท  

โดยบริษทัถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน 
 
ข) เมื่อวนัท่ี 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทั อีจีวี เอ็กซิบิชัน่ จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ไดม้ีมติอนุมติั 

กำรลดทุนจดทะเบียนจำก 25 ลำ้นบำท (10 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 2.50 บำท) เป็น 6.25 ลำ้นบำท (2.5 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว ้
หุ้นละ 2.50 บำท) ทั้งน้ี ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 

 
ค) เมื่อวนัท่ี 9 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดม้ีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกกำรด ำเนินงำนของงวด

เดือนมกรำคมถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.65 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 581.53 ลำ้นบำท โดยจ่ำยให้กบัผูถ้ือหุ้นทั้งหมด 
ท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถ้ือหุ้น ณ วนัท่ี 26 สิงหำคม พ.ศ. 2562 และจะจ่ำยให้แก่ผูถ้ือหุ้นในวนัท่ี 4 กนัยำยน พ.ศ. 2562 


