
บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เฉพาะกจิการ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุด
วนัเดียวกัน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ  
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูล 
ทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูล
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวจาก 
ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทานอื่น  การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้้าพเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได้  
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 

ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445  
กรุงเทพมหานคร 
8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 514,913 596,315 247,451 390,591

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 6 1,068,550 1,161,281 572,867 1,204,345

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 19 663 1,304 257,299 289,277

สนิคา้คงเหลอื 114,564 128,739 73,740 84,149

ภาพยนตรร์ะหว่างผลติ 92,778 192,191 - -

คา่เช่าจา่ยล่วงหน้าทถีงึกําหนดภายในหนึงปี 48,407 48,407 23,553 23,553

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 123,406 121,242 47,469 40,109

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,963,281 2,249,479 1,222,379 2,032,024

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ 10,524 10,974 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 7.2 - - 3,544,825 3,526,825

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 7.3 3,674,117 3,375,389 3,262,469 3,099,847

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 7.4 70,515 75,176 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 19 1,302 1,802 226,085 271,585

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 8 6,764,848 7,241,647 4,339,487 4,560,161

คา่ความนิยม 152,931 152,931 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 8 106,290 122,236 69,738 50,223

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 68,927 77,464 41,666 49,916

คา่เช่าจา่ยล่วงหน้าระยะยาว 542,749 579,054 351,646 369,311

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 191,966 188,062 143,105 146,748

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 11,584,169 11,824,735 11,979,021 12,074,616

รวมสินทรพัย์ 13,547,450 14,074,214 13,201,400 14,106,640

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงนิ 10 2,048,335 1,418,172 1,991,335 1,398,180

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 9 2,043,001 2,452,667 1,522,888 1,871,596

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาว

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี  10 454,096 588,116 454,063 588,006

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบคุคล

หรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 19 12,800 14,500 1,007,593 1,411,026

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 35,960 95,317 - 46,880

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 121,098 101,979 81,401 51,416

รวมหนีสินหมุนเวียน 4,715,290 4,670,751 5,057,280 5,367,104

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 10 1,598,553 1,905,519 1,597,058 1,904,120

หนีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 220,281 215,564 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 76,627 61,377 53,825 41,978

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 590,831 588,520 274,410 260,121

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 2,486,292 2,770,980 1,925,293 2,206,219

รวมหนีสิน 7,201,582 7,441,731 6,982,573 7,573,323

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญัจาํนวน 894,667,502 หุน้ 

      มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท

   (พ.ศ. 2561: หุน้สามญัจาํนวน 

      896,266,347 หุน้ มลูคา่ทตีราไว้

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

ทุนทอีอกและชําระแลว้เตม็มลูคา่

   หุน้สามญัจาํนวน 894,667,502 หุน้ 

      ชําระแลว้เตม็มลูคา่ 894,668 894,668 894,668 894,668

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 4,055,609 4,055,609 4,055,609 4,055,609

สว่นเกนิมลูคา่หุน้จากการขายหุน้ทุนซอืคนื 288,425 288,425 288,425 288,425

ใบสาํคญัแสดงสทิธซิอืหุน้สามญั 4,538 4,538 - -

กําไรสะสม

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,255,285 1,557,472 889,525 1,204,015

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (390,578) (381,363) - -

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 6,198,547 6,509,949 6,218,827 6,533,317

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 12 147,321 122,534 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 6,345,868 6,632,483 6,218,827 6,533,317

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 13,547,450 14,074,214 13,201,400 14,106,640

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,875,427 1,610,669 1,122,134 951,410

รายไดจ้ากการขาย 581,897 436,860 357,663 289,337

รวมรายได้ 2,457,324 2,047,529 1,479,797 1,240,747

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (1,402,494) (1,261,946) (904,835) (776,848)

ตน้ทุนขาย (276,868) (155,465) (123,616) (90,746)

รวมต้นทุน (1,679,362) (1,417,411) (1,028,451) (867,594)

กาํไรขนัต้น 777,962 630,118 451,346 373,153

รายไดอ้นื 13 31,659 121,243 502,322 309,150

คา่ใช้จา่ยในการขาย (131,632) (124,194) (71,508) (67,040)

คา่ใช้จา่ยในการบรหิาร (486,904) (422,292) (326,618) (266,124)

ตน้ทุนทางการเงนิ (24,224) (26,422) (38,108) (37,893)

สว่นแบ่งกําไรในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 81,631 67,342 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 248,492 245,795 517,434 311,246

ภาษเีงนิได้ (48,334) (35,588) (7,097) (19,949)

กาํไรสาํหรบังวด 200,158 210,207 510,337 291,297

การแบ่งปันกาํไร

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 195,264 206,018 510,337 291,297

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 4,894 4,189 - -

200,158 210,207 510,337 291,297

บาท บาท บาท บาท

กาํไรต่อหุ้น 15

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐานและปรบัลด 0.22 0.23 0.57 0.33

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรบังวด 200,158 210,207 510,337 291,297

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจาก

   การแปลงคา่งบการเงนิ (1,610) (5,642) - -

สว่นแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของการรว่มคา้

   ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (5) 6 - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 198,543 204,571 510,337 291,297

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 194,132 200,382 510,337 291,297

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 4,411 4,189 - -

198,543 204,571 510,337 291,297

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 6,189,235 5,486,037 3,761,490 3,360,519

รายไดจ้ากการขาย 1,840,420 1,515,454 1,189,564 1,042,699

รวมรายได้ 8,029,655 7,001,491 4,951,054 4,403,218

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (4,499,295) (4,079,257) (2,912,658) (2,606,432)

ตน้ทุนขาย (796,560) (579,339) (389,565) (341,211)

รวมต้นทุน (5,295,855) (4,658,596) (3,302,223) (2,947,643)

กาํไรขนัต้น 2,733,800 2,342,895 1,648,831 1,455,575

รายไดอ้นื 13 101,732 394,408 709,617 1,052,767

คา่ใช้จา่ยในการขาย (393,406) (378,509) (262,857) (227,041)

คา่ใช้จา่ยในการบรหิาร (1,445,528) (1,264,932) (1,002,574) (825,145)

ตน้ทุนทางการเงนิ (73,807) (81,554) (111,558) (116,635)

สว่นแบ่งกําไรในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 222,129 208,162 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,144,920 1,220,470 981,459 1,339,521

ภาษเีงนิได้ (217,846) (186,288) (88,152) (121,192)

กาํไรสาํหรบังวด 927,074 1,034,182 893,307 1,218,329

การแบ่งปันกาํไร

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 905,610 1,024,504 893,307 1,218,329

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 21,464 9,678 - -

927,074 1,034,182 893,307 1,218,329

บาท บาท บาท บาท

กาํไรต่อหุ้น 15

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐานและปรบัลด 1.01 1.15 1.00 1.36

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไรสาํหรบังวด 927,074 1,034,182 893,307 1,218,329

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การเปลยีนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทุนเผอืขาย - (11,785) - (11,785)

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจาก

   การแปลงคา่งบการเงนิ (16,935) 851 - -

สว่นแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของการรว่มคา้

   ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (160) 5 - -

ภาษเีงนิไดท้เีกยีวกบัรายการขา้งต้น - 11,010 - 11,010

การจดัประเภทรายการใหมข่องกําไรทยีงัไม่

  รบัรูจ้ากการเปลยีนแปลงมลูคา่ของเงนิลงทุน

  เผอืขายไปไวใ้นงบกําไรขาดทุน - (43,265) - (43,265)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 909,979 990,998 893,307 1,174,289

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 897,037 981,320 893,307 1,174,289

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ 12,942 9,678 - -

909,979 990,998 893,307 1,174,289

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุป้ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : พนับาท

การเปลียนแปลง รวม

สว่นเกินมูลค่า จดัสรรแล้ว สดัสว่นของ องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ

ทุนทีออกและ สว่นเกิน หุ้นจากการขาย ใบสาํคญัแสดง ทุนสาํรอง ผูถ้ือหุ้นใหญ่ การแปลงค่า ของสว่นของ ผูเ้ป็นเจ้าของ สว่นได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

เรียกชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซือคืน สิทธิซือหุ้นสามญั ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ในบริษทัย่อย งบการเงิน เงินลงทุนเผอืขาย เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

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

การเปลียนแปลงในสว่นของเจ้าของสาํหรบังวด

การเปลยีนแปลงสดัสว่นของผูถ้อืหุน้ในบรษิทัย่อย - - - - - - (21,486) - - (21,486) (21,486) 21,486 -

สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุมจากการลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - 135 135

เงนิปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) - - - - - (1,118,331) - - - - (1,118,331) - (1,118,331)

กําไรเบด็เสรจ็รวม - - - - - 1,024,504 - 856 (44,040) (43,184) 981,320 9,678 990,998

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

ยอดยกมาต้นงวด วนัที 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

การเปลียนแปลงในสว่นของเจ้าของสาํหรบังวด

สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุมจากการลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - 12,000 12,000

การจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - - - (642) - - (642) (642) (155) (797)

เงนิปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) - - - - - (1,207,797) - - - - (1,207,797) - (1,207,797)

กําไรเบด็เสรจ็รวม - - - - - 905,610 - (8,573) - (8,573) 897,037 12,942 909,979

ยอดคงเหลือสินงวด วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 1,255,285 (371,575) (19,003) - (390,578) 6,198,547 147,321 6,345,868

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม

สว่นของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของสว่นของเจ้าของ

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

หน่วย : พนับาท

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกิน รวม

มลูค่าหุ้น จดัสรรแลว้ กาํไรขาดทุน องคป์ระกอบอืน

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน จากการขาย ทุนสาํรอง เบด็เสรจ็อืน ของส่วนของ รวมส่วนของ

เรียกชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น หุ้นทุนซือคืน ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) - - - - (1,118,331) - - (1,118,331)

กาํไรเบด็เสรจ็รวม - - - - 1,218,329 (44,040) (44,040) 1,174,289

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

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) - - - - (1,207,797)      - - (1,207,797)

กาํไรเบด็เสรจ็รวม - - - - 893,307          - - 893,307

ยอดคงเหลอืสินงวด วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 894,668 4,055,609 288,425 90,600 889,525 - - 6,218,827

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 17 2,247,052 1,968,638 1,173,430 1,075,898

จา่ยดอกเบยี (83,741) (87,469) (121,036) (122,700)

จา่ยภาษเีงนิได้ (284,576) (258,873) (132,692) (144,435)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,878,735 1,622,296 919,702 808,763

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 19 (963) (10,804) (315,939) (277,683)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการ

   ทเีกยีวขอ้งกนั 19 1,604 14,500 347,917 356,723

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคล

   หรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 500 25 45,500 25

เงนิสดจา่ยเพอืลงทุนในบรษิทัย่อย 7.2 - - (18,000) (165)

เงนิสดจา่ยเพอืลงทุนในบรษิทัร่วม 7.3 (251,557) (489,254) (207,379) (489,254)

เงนิสดจา่ยเพอืลงทุนในการร่วมคา้ 7.4 (1,304) (44,000) - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายบรษิทัยอ่ยสทุธิ

   จากเงนิสดในบรษิทัย่อย 1,061 - - -

เงนิสดรบัจากการลดทุนในบรษิทัยอ่ย - - - 50,380

เงนิสดรบัคนืจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 7.3 5,250 - - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 83,777 506,528 83,777 506,528

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน

   ในหลกัทรพัยเ์ผอืขาย - 123,281 - 123,281

เงนิสดจา่ยเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (624,820) (690,116) (518,170) (436,840)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,906 1,008 504 227

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (301,638) (138,713) (35,148) (18,121)

ดอกเบยีรบั 5,163 3,855 19,279 19,895

เงนิปันผลรบั 124,005 201,035 988,319 628,702
 

เงนิสดสทุธ(ิใช้ไปใน)ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (957,016) (522,655) 390,660 463,698

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการ

   ทเีกยีวขอ้งกนั 19 - - 2,418,079 2,000,444

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการ

   ทเีกยีวขอ้งกนั 19 (1,700) (1,400) (2,821,512) (2,043,704)

เงนิสดจา่ย(รบั)คนืเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร (4,993) 4,317 - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 10 4,057,000 3,860,000 3,900,000 3,630,000

เงนิสดจา่ยชําระเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 10 (3,415,000) (3,310,000) (3,300,000) (3,130,000)

จา่ยคนืหนีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 10 (1,351) (63,848) (1,272) (1,272)

จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 10 (441,000) (441,000) (441,000) (441,000)

เงนิสดรบัจากสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุจาก

   การลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12 12,000 135 - -

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่เจา้ของของกลุ่มกจิการ 16 (1,207,797) (1,118,331) (1,207,797) (1,118,331)

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (280) - - -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,003,121) (1,070,127) (1,453,502) (1,103,863)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สทุธิ (81,402) 29,514 (143,140) 168,598

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 514,913 602,544 247,451 440,854

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการทไีมใ่ช่เงนิสดทมีสีาระสาํคญัสาํหรบังวดเกา้เดอืนสนิสดุวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มดีงันี

ซอือุปกรณ์โดยยงัมไิดชํ้าระเงนิ - 54,436 - 22,301

การจาํหน่ายอุปกรณ์โดยยงัมไิดร้บัชําระเงนิ 191 271 300 26,502

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

12
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและเป็นบรษิทั
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำ “กลุ่มกจิกำร” 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รบักำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่  
8 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชไีทย ฉบับที่ 34  
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจดัท ำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีที่มเีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทำงกำรเงนิ
ระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ในกำรจดัท ำ 
งบกำรเงนิส ำหรบังวดปีบัญชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ยกเว้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคบัใช้
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ตน้ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 
 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 15 มำถือปฏิบัติมผีลกระทบต่อวธิีปฏิบัติทำงบัญชขีองกลุ่มบรษิัทในเรื่อง 
กำรบญัชสี ำหรบัโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ 
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3 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ (ต่อ) 
 
กำรบญัชีส ำหรบัโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 
 
ในรอบระยะเวลำรำยงำนก่อน สิง่ตอบแทนที่ได้รบัจำกกำรขำยถูกปันส่วนไปยงัแต้มที่ให้แก่ลูกค้ำและสนิค้ำที่ขำยโดยใช้วธิี
มูลค่ำคงเหลือ ภำยใต้วธินีี้มูลค่ำยุติธรรมของแต้มถูกปันส่วนไปเป็นมูลค่ำของแต้มก่อน จำกนัน้ส่วนที่เหลอืของสิง่ตอบแทน 
ทีไ่ดร้บัจงึถอืเป็นมลูค่ำของสนิคำ้ทีข่ำย 
 
ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 15 จ ำนวนสิง่ตอบแทนทัง้หมดจะต้องปันส่วนให้กบัแต้มและสนิค้ำตำมรำคำขำย
แบบเอกเทศ ท ำใหจ้ ำนวนเงนิทีปั่นส่วนใหก้บัสนิคำ้ทีข่ำยโดยเฉลีย่สงูกว่ำจ ำนวนเงนิทีปั่นส่วนภำยใต้วิธมีลูค่ำคงเหลอื 
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 หนี้สนิตำมสญัญำกับลูกค้ำที่เกี่ยวกับโปรแกรมสทิธิพิเศษตำมมำตรฐำนกำรบัญชใีหม่ไม่มี
ควำมแตกต่ำงทีเ่ป็นสำระส ำคญัจำกจ ำนวนเงนิทีเ่คยรบัรูภ้ำยใต้นโยบำยกำรบญัชเีดมิ 
 

4 ประมำณกำรทำงกำรบญัชี 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผู้บรหิำรต้องใชดุ้ลยพนิิจ กำรประมำณกำรและข้อสมมติที่มผีลกระทบต่อกำรน ำ
นโยบำยกำรบญัชมีำใช้ และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สนิ รำยได้และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกดิขึ้นจรงิอำจจะแตกต่ำงจำกกำร
ประมำณกำร 
 

5 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดยีวกบัรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอใหผู้ม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน  
ผูม้ีอ ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน เช่น ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรของกลุ่มกิจกำรระบุส่วนงำนที่รำยงำนของธุรกิจ 
เพื่อใชใ้นกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรโดยจ ำแนกตำมสำยผลติภณัฑ ์ดงันี้ 
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5 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได ้(ต่อ) 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ธรุกิจ ธรุกิจ ธรุกิจโบวล่ิ์ง ธรุกิจ ธรุกิจ  
 โรงภำพยนตร ์ โฆษณำ และคำรำโอเกะ ให้เช่ำและบริกำร ส่ือภำพยนตร ์ รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562       
รำยได ้       
   รำยไดต้ำมส่วนงำนธุรกจิรวม 6,479 891 389 395 378 8,532 
   รำยกำรระหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ (295) - (36) (71) (100) (502) 

รำยไดสุ้ทธ ิ 6,184 891 353 324 278 8,030 
       

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 668 574 3 (13) (77) 1,155 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุน      32 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได ้      (190) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      997 

       
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้       
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 1,671 247 108 - 171 2,197 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 4,513 644 245 324 107 5,833 

รวมรำยได ้ 6,184 891 353 324 278 8,030 
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5 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได ้(ต่อ) 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ธรุกิจ ธรุกิจ ธรุกิจโบวล่ิ์ง ธรุกิจ ธรุกิจ  
 โรงภำพยนตร ์ โฆษณำ และคำรำโอเกะ ให้เช่ำและบริกำร ส่ือภำพยนตร ์ รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2561       
รำยได ้       
   รำยไดต้ำมส่วนงำนธุรกจิรวม 5,931 687 392 387 209 7,606 
   รำยกำรระหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ (430) - (41) (69) (65) (605) 
รำยไดสุ้ทธ ิ 5,501 687 351 318 144 7,001 
       
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 517 459 6 (14) (53) 915 
เงนิชดเชยค่ำควำมเสยีหำย       2 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุน      291 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได ้      (114) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      1,094 
 
ขอ้มูลรำยไดต้ำมส่วนงำนส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 จดัท ำขึน้ภำยใต้มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่18 ดงันัน้ขอ้มูลรำยไดต้ำมส่วนงำนทีแ่สดงในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน 
จงึไม่สำมำรถเปรยีบเทยีบกนัได ้
 
กลุ่มบรษิทัพบว่ำไม่มกีำรเปลีย่นแปลงของจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยร์วมหรอืหนี้สนิรวมอย่ำงมสีำระส ำคญัจำกกำรเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงนิของปีก่อน 
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6 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน  

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 494,787 641,038 125,298 262,046 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 19) 43,037 27,457 117,353 106,826 
รำยไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ 384,110 347,889 60,346 39,774 
รวม 921,934 1,016,384 302,997 408,646 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (2,772) (7,720) - - 
ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 919,162 1,008,664 302,997 408,646 
ลูกหนี้บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
   (หมำยเหตุ 19) 28,459 31,333 235,182 749,959 
ลูกหนี้อื่น 58,067 61,974 11,032 29,185 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 62,862 59,310 23,656 16,555 

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 1,068,550 1,161,281 572,867 1,204,345 

 
ลูกหนี้กำรคำ้สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ 399,126 365,622 71,763 47,009 
ลูกหนี้กำรคำ้      
   ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 211,814 295,262 127,024 167,730 
   คำ้งช ำระไม่เกนิ 3 เดอืน 252,802 303,203 87,669 174,892 
   3 - 6 เดอืน 36,976 7,709 7,402 2,494 
   6 - 12 เดอืน 12,079 26,140 7,063 8,684 
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน 9,137 18,448 2,076 7,837 
รวม 921,934 1,016,384 302,997 408,646 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (2,772) (7,720) - - 

ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 919,162 1,008,664 302,997 408,646 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมกำรงำน 

 

7.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมกำรงำน มีดงัน้ี 
 

    สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 

 ประเทศท่ี   30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 

 จดทะเบียน ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บริษทัย่อย      
บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอรต์ี้ จ ำกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำร ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ เซอรว์สิ จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้รกิำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บรษิทั รชัโยธนิ แมเนจเมนท ์จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้รกิำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บรษิทั รชัโยธนิ ซนีีม่ำ จ ำกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่ำทีด่นิและพื้นทีใ่นอำคำร ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บรษิทั รชัโยธนิ เรยีลตี้ จ ำกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำร ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้รกิำรดำ้นโบวล์ิง่และคำรำโอเกะ ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
     และกำรบนัเทงิ    
บรษิทั เมเจอร ์ซีนีแอด จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้รกิำรโฆษณำ ถอืหุน้โดยตรง 99.93 99.93 
บรษิทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธยีเตอร ์จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยตรง 99.93 99.93 
บรษิทั สยำมซีนีเพลก็ซ์ จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) ประเทศไทย ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตรแ์ละ ถอืหุน้โดยตรง 99.98 99.98 
   (“EGV”)     กำรโฆษณำรวมทัง้ใหบ้รกิำรเช่ำพื้นที่    
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั ประเทศไทย สื่อสิง่พมิพแ์ละโฆษณำและจดัจ ำหน่ำย ถอืหุน้โดยตรง 92.46 92.46 
   (มหำชน) (“MPIC”)     ลขิสทิธิภ์ำพยนตร์    
บรษิทั เมเจอร ์โฮลดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั ประเทศไทย ธุรกจิลงทุน ถอืหุน้โดยตรง 99.96 99.96 
   (“MHD”)      
บรษิทั ดจิติอล โปรเจคเตอร ์แมนเนจเม้นท ์จ ำกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่ำและบรกิำรระบบเครื่องฉำย ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
     และอุปกรณ์    
บรษิทั เมเจอร ์รวีอรด์ส ์จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้รกิำรงำนดำ้นลูกคำ้สมัพนัธ์ ถอืหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
     กำรช ำระเงนิทำงอเิลก็ทรอนิกส์    
     และเครอืข่ำยเครื่องพมิพคู์ปองอตัโนมตัิ    
บรษิทั เอม็เทล (ประเทศไทย) จ ำกดั ประเทศไทย สรำ้งและพฒันำซอฟแวรร์วมทัง้ ถอืหุน้โดยตรง 55.00 55.00 
     แอปพลเิคชัน่    
บรษิทั ไท เมเจอร ์จ ำกดั ประเทศไทย ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยตรง 60.00 - 
      

บริษทัย่อยภำยใต้ EGV      
บรษิทั อจีวี ีเอก็ซบิชิัน่ จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 99.96 99.96 
      

บริษทัย่อยภำยใต้ MPIC      
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั (“MPC”) ประเทศไทย จดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 92.46 92.46 
     เพื่อฉำยในโรงภำพยนตร์    
     เพื่อจดัท ำวซิดีแีละดวีดี ีและ    
     เพื่อถ่ำยทอดทำงโทรทศัน์    
บรษิทั เอม็วดี ีจ ำกดั (“MVD”) ประเทศไทย จ ำหน่ำยแผ่น วซีดี ีดวีดี ีบลูเรย ์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 92.46 92.46 
     และลขิสทิธิภ์ำพยนตร์    
บรษิทั เอม็ เทอรต์ี้ไนน์ จ ำกดั (“M39”) ประเทศไทย ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 92.46 92.46 
บรษิทั เอม็ ทำเลนต์ จ ำกดั ประเทศไทย ผลติภำพยนตร ์รบัจำ้งผลติงำนดำ้นบนัเทงิ 

   ทุกรูปแบบและจ ำหน่ำยพอ็คเกต็บุ๊ค 
ถอืหุน้ทำงออ้ม 92.46 92.46 

บรษิทั เมตำคอกนิชัน่ จ ำกดั ประเทศไทย ตวัแทนซื้อขำยสื่อโฆษณำ ถอืหุน้ทำงออ้ม - 55.48 
      

บริษทัย่อยภำยใต้ MVD      
บรษิทั แปซฟิิค มเีดยี เซลล์ จ ำกดั ประเทศไทย จ ำหน่ำยเทป ซดี ีวซีดี ีดวีดี ี ถอืหุน้ทำงออ้ม 91.91 91.91 
      

บริษทัย่อยภำยใต้ MHD      
บรษิัท เมเจอร ์แพลตินัม่ ซีนีเพล็กซ์  ประเทศกมัพูชำ ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 69.97 69.97 
   (แคมโบเดยี) จ ำกดั (“Major Platinum”)     และใหบ้รกิำรดำ้นโบวล์ิง่    
บรษิทั เมเจอร ์แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ (ลำว) จ ำกดั สำธำรณะรฐั ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 59.98 59.98 
   (“Major Platinum Lao”) ประชำธปิไตย    และใหบ้รกิำรดำ้นโบวล์ิง่    
 ประชำชนลำว     
บรษิทั ซีนีเพลก็ซ์ (ลำว) โซล จ ำกดั (“CNP”) สำธำรณะรฐั ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 99.96 99.96 
 ประชำธปิไตย     
 ประชำชนลำว     



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 

7.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมกำรงำน มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

    สดัส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 

 ประเทศท่ี   30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 

 จดทะเบียน ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
      

บริษทัร่วม      

บรษิัท สยำมฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน)  ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำรและ ถอืหุน้โดยตรง 27.30 26.34 

   (“SF”)     ใหบ้รกิำรดำ้นสำธำรณูปโภค    

บรษิทั รชัโยธนิ อเวนิว จ ำกดั (“RAV”) ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำรและ ถอืหุน้โดยตรง 50.00 50.00 

     ใหบ้รกิำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถอืหุน้ทำงออ้มผ่ำน SF 13.65 13.17 

กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์  ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพืน้ทีแ่ละใหบ้รกิำร ถอืหุน้โดยตรง 33.00 33.00 

   เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ (“MJLF”)     ดำ้นสำธำรณูปโภค    

บรษิทั ไทยทคิเกต็เมเจอร ์จ ำกดั (“TTM”) ประเทศไทย เป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำยตัว๋ ถอืหุน้โดยตรง 40.00 40.00 

     บตัรเขำ้ชมกำรแสดง    

บรษิทั ซเีจ เมเจอร ์เอน็เตอรเ์ทนเม้นท ์จ ำกดั  ประเทศไทย ผลติและจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยตรง 49.00 49.00 

   (“CJM”)      
      

บริษทัร่วมภำยใต้ MPIC      

บรษิทั เอม็.พ.ีไอ.ซ ี(กมัพูชำ) ดสิทรบิิวชัน่ จ ำกดั ประเทศกมัพูชำ จดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 50.85 - 

     เพื่อฉำยในโรงภำพยนตร์    
      

บริษทัร่วมภำยใต้ MPC      

กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรแ์สงกระสอื ประเทศไทย ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 27.74 27.74 

กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์THAT MARCH ประเทศไทย ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 12.94 - 

กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์OUR LOVE ประเทศไทย ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 12.94 - 

   FOREVER      

กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์CLASSIC AGAIN ประเทศไทย ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 36.06 - 

กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรข์ุนแผนฟ้ำฟ้ืน ประเทศไทย ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 47.16 - 
      

กำรร่วมค้ำภำยใต้ MPIC      

บรษิัท เมเจอร ์กนัตนำ บรอดแคสติ้ง จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้รกิำรแพร่ภำพสญัญำณ ถอืหุน้ทำงออ้ม 41.61 41.61 

     ดำวเทยีมและจดัจ ำหน่ำย    

     ลขิสทิธิภ์ำพยนตร์    

บรษิทั ทรำนสฟ์อรเ์มชัน่ ฟิล์ม จ ำกดั ประเทศไทย ผลติภำพยนตร ์โฆษณำ ถอืหุน้ทำงออ้ม 32.07 32.07 

     รำยกำรโทรทศัน์ รวมทัง้    

     งำนดำ้นบนัเทงิทุกรูปแบบ    

บรษิทั เอม็วพี ีเอม็ พคิเจอรส์ ฟิล์ม  สำธำรณะรฐั จดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 36.98 36.98 

   ดสิทรบิวิชัน่ (ลำว) จ ำกดั (“MVP”) ประชำธปิไตย     

 ประชำชนลำว     
      

กำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใต้ M39      

กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรไ์บค์แมน ประเทศไทย ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 64.72 64.72 

กจิกำรร่วมค้ำภำพยนตร์แก๊งตำลซิง่และหลำน 25 น้ำ 24 ประเทศไทย ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 64.72 - 

กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรไ์บค์แมน 2 ประเทศไทย ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 50.85 - 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัทัง้หมดเป็นกำรลงทุนในหุน้สำมญัและหน่วยลงทุนในกรณีของกองทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์ 
 

กิจกำรร่วมค้ำเพื่อผลิตภำพยนตร์เป็นกำรลงทุนร่วมกันกบักิจกำรหรอืบุคคลอื่น จดัตัง้ขึ้นเป็นกิจกำรร่วมค้ำภำยใต้
มำตรำ 39 แห่งประมวลรษัฎำกร 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
7.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พนับำท 
  

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 3,526,825 
ซื้อเงนิลงทุน 18,000 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 3,544,825 

 
กำรลงทุนเพ่ิม 
 
บริษทั ไท เมเจอร ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่4 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดล้งทุนจ ำนวน 18 ลำ้นบำทใน บรษิทั ไท เมเจอร ์จ ำกดั ซึง่ประกอบธุรกจิใน
กำรผลติภำพยนตร ์โดยบรษิทัถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 60.00 ของทุนจดทะเบยีน 
 
กำรลดทุน 
 
บริษทั อีจีวี เอก็ซิบิชัน่ จ ำกดั 
 
ทีป่ระชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2562 ของบรษิัท อจีวี ีเอก็ซิบิชัน่ จ ำกดั (บรษิัทย่อย) ไดม้มีตอินุมตัิกำรลดทุน 
จดทะเบียนจำก 100 ล้ำนบำท (10 ล้ำนหุ้น มูลค่ำทีต่รำไวหุ้้นละ 10.00 บำท) เป็น 25 ล้ำนบำท (10 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่
ตรำไวหุ้น้ละ 2.50 บำท) และไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที ่11 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ไม่มผีลกระทบ
ต่อสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อยดงักล่ำว 
 
บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“MPIC”) 
 
ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี ครัง้ที่ 1/2562 ของบรษิัท MPIC ได้มมีติอนุมตัิกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 
3.81 ล้ำนบำท และส่วนเกนิมูลค่ำหุน้จ ำนวน 321.37 ล้ำนบำท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมและอนุมตักิำรเปลี่ยนแปลง
มลูค่ำของหุน้สำมญัทีต่รำไวจ้ำกเดมิมูลค่ำหุน้ละ 1.00 บำท เป็นมูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท ท ำใหทุ้นจดทะเบยีนของบรษิทั 
MPIC  ลดลงจำก 1,313.12 ล้ำนบำท เป็น 656.56 ล้ำนบำท และทุนช ำระแล้วลดลงจำก 1,300.12 ล้ำนบำท เป็น 
650.06 ล้ำนบำท และโอนส่วนเกนิทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำหุน้จ ำนวน 262.22 ล้ำนบำท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสม
ทีเ่หลอื ทัง้นี้ไม่มผีลกระทบต่อสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อยดงักล่ำว 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
7.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 
บริษทัย่อย ภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
เมื่อวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิทั เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทัย่อย) จ ำหน่ำยเงนิลงทุน
ในหุน้สำมญัของบรษิทั เมตำคอกนิชัน่ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยจ ำนวน 12,000 หุ้น คดิเป็นอตัรำส่วนรอ้ยละ 60 ของ
ทุนจดทะเบียนในรำคำ 1.20 ล้ำนบำท กลุ่มบรษิัทรบัรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวจ ำนวน 3,526 บำท  
โดยแสดงรวมอยู่ในรำยไดอ้ื่นในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 
 

7.3 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด   
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 3,375,389 3,099,847 
ซื้อเงนิลงทุน 251,557 207,379 
รบัคนืเงนิลงทุน (5,250) - 
จ ำหน่ำยเงนิลงทุน (51,508) (44,757) 
เงนิปันผลรบั (124,005) - 
ส่วนแบ่งก ำไร 227,934 - 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 3,674,117 3,262,469 

 
กลุ่มบรษิทัมกี ำไรในรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกดิจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ใหก้บักองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์
ซึง่จะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนรวมดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำอำคำรทีจ่ ำหน่ำยไป ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิน้สุด
วนัที่ 30 กันยำยนพ.ศ. 2562 กลุ่มบริษัทรบัรู้ก ำไรในรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวเป็นรำยได้จ ำนวน  12.40 ล้ำนบำท  
ในงบก ำไรขำดทุนรวม (30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 : 12.40 ลำ้นบำท) 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทมเีงนิปันผลรบัจำกบรษิัทร่วมจ ำนวน 124.01 ล้ำนบำท 
(30 กนัยำยน พ.ศ. 2561 : 201.04 ล้ำนบำท) ซึ่งบันทกึเป็น “รำยได้อื่น” ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะบรษิัท และบันทึก
เป็นรำยกำรลดเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
7.3 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
กำรลงทุนเพ่ิม 
 
บริษทั สยำมฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทลงทุนเพิม่ในหุ้นสำมญัของ SF จ ำนวน 32.66 ล้ำนหุ้น 
รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 207.38 ลำ้นบำท 
 
บริษทัร่วม ภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
บรษิัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) (บรษิัทย่อย) ได้ลงทุนใน “บรษิัท เอ็ม.พ.ีไอ.ซี (กมัพูชำ) 
ดิสทริบิวชัน่ จ ำกัด” โดยบริษัทมีส่วนได้เสียทำงอ้อมในบริษัทร่วมร้อยละ 50.85 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์ 
เทนเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) ไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 3.45 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่4 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 
 
บริษทัร่วม ภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
ในระหว่ำงงวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั ไดล้งทุนในบรษิทัร่วม ดงันี้ 
 
1. “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ THAT MARCH” โดยบริษัทมีส่วนได้เสียทำงอ้อมในบริษัทร่วมร้อยละ 12.94  

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั ไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 3.50 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่28 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 
2. “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ OUR LOVE FOREVER” โดยบรษิัทมสี่วนได้เสยีทำงอ้อมในบรษิัทร่วมรอ้ยละ 12.94 

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั ไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 3.50 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่9 เมษำยน พ.ศ. 2562 
 
3. “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ CLASSIC AGAIN” โดยบริษัทมีส่วนได้เสียทำงอ้อมในบริษัทร่วมร้อยละ 36.06  

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั ไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 9.75 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่13 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
4. “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ขุนแผนฟ้ำฟ้ืน ” โดยบริษัทมีส่วนได้เสียทำงอ้อมในบริษัทร่วมร้อยละ 47.16  

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั ไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 23.97 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่28 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 
 
กำรรบัคืนเงินลงทุน 
 
บริษทัร่วม ภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั  
 
บรษิัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ำกดั ได้รบัคืนเงนิลงทุนจำก “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ แสงกระสอื” จ ำนวน 5.25 ล้ำนบำท  
เมื่อวนัที ่23 กนัยำยน พ.ศ. 2562 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
7.3 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 
บริษทั สยำมฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทไดจ้ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิัท SF จ ำนวน 11.27 ล้ำนหุ้น 
ในรำคำ 83.78 ล้ำนบำท โดยมกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวรวมอยู่ใน “รำยได้อื่น” เป็นจ ำนวน 32.27 ล้ำนบำท 
และ 39.02 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั 
 
กำรลงทุนเพิม่และจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำว ท ำใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ใน SF เปลี่ยนแปลงจำกเดมิในอตัรำรอ้ยละ 26.34 
เป็นรอ้ยละ 27.30 

 
7.4 กำรร่วมกำรงำน 

 
ก) เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของกำรร่วมคำ้สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งัต่อไปนี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  พนับำท 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด   
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ  75,176 
ซื้อเงนิลงทุน  1,304 
ส่วนแบ่งขำดทุน  (5,805) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น  (160) 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ  70,515 

 
กำรลงทุนเพ่ิม 
 
กำรร่วมค้ำ ภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
บรษิัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทัย่อย) ได้ลงทุนเพิม่ในกำรเพิม่ทุนจดทะเบียน
ของบริษัท เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชัน่ (ลำว) จ ำกัด ตำมสัดส่วนเดิม จ ำนวน 34,200 หุ้น 
โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10,000 กีบ บรษิัทได้ช ำระค่ำหุ้นส ำหรบัทุนที่เพิ่มจ ำนวน 1.30 ล้ำนบำท เมื่อวนัที ่ 
20 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
7.4 กำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
ข) กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 

 
กำรลงทุนเพ่ิม 
 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใต้บริษทั เอม็ เทอรต้ี์ไนน์ จ ำกดั 
 
ในระหว่ำงงวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิทั เอม็ เทอร์ตี้ไนน์ จ ำกดั (บรษิัทย่อย) ไดล้งทุน
ในกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ดงันี้ 
 
1. “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์แก๊งตำลซิ่ง และหลำน 25 น้ำ 24” โดยบรษิัทมีส่วนได้เสียทำงอ้อมในกำรด ำเนินงำน

ร่วมกนัรอ้ยละ 64.72 บรษิทั เอม็ เทอรต์ีไ้นน์ จ ำกดั ช ำระเงนิลงทุนรวมจ ำนวน 35.00 ลำ้นบำท ในระหว่ำงงวด 
 
2. “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ไบค์แมน 2” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีทำงอ้อมในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัรอ้ยละ 50.85 

บรษิทั เอม็ เทอรต์ีไ้นน์ จ ำกดั ไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 13.75 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

8 ท่ีดิน อำคำร อปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์  ไม่มีตวัตน  และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุด     
   วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562     
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 7,241,647 122,236 4,560,161 50,223 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น (21,448) (272) - - 
ซื้อสนิทรพัย์ 367,689 232,129 283,827 35,148 
กำรจ ำหน่ำยบรษิทัย่อย (632) - - - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย์ (2,477) - (1,879) - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ (18,068) - (3,835) - 
ค่ำเสื่อมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย (789,631) (244,601) (498,787) (15,633) 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ (12,232) (3,202) - - 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 6,764,848 106,290 4,339,487 69,738 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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8 ท่ีดิน อำคำร อปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนทีถ่อืเป็นภำระผกูพนั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ แต่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 สกลุเงิน พนั พนั พนั พนั 
      

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ บำท 60,181 75,389 60,181 75,389 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ดอลลำรส์หรฐัฯ 335 783 - - 

รวมเป็นเงนิบำท  70,488 100,920 60,181 75,389 

 
9 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 759,013 1,034,763 496,123 615,241 
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 19) 17,567 10,442 64,917 111,136 
เจำ้หนี้บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 19) 31,784 68,992 103,171 144,335 
เจำ้หนี้อื่น 229,732 437,735 140,165 345,958 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 496,016 497,776 298,134 316,197 
รำยไดค้่ำเช่ำและบรกิำรรบัล่วงหน้ำ 508,889 402,959 420,378 338,729 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 2,043,001 2,452,667 1,522,888 1,871,596 

 
รำยไดค้่ำเช่ำและบรกิำรรบัล่วงหน้ำไดร้วมเงนิรบัล่วงหน้ำจำกลูกคำ้เป็นจ ำนวนเงนิ 44.44 ล้ำนบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 
จ ำนวน 56.43 ล้ำนบำท) ซึ่งเป็นเงนิรบัจำกกำรจ ำหน่ำยบัตรเงินสดโดยบริษัทต้องฝำกไว้ในธนำคำรเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  
มูลค่ำคงเหลือของบตัรเงนิสดที่ลูกค้ำยงัไม่ได้ใช้ ทัง้นี้เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่บงัคบัใช้กับ  
ผูป้ระกอบธุรกจิบตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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10 เงินกู้ยืม  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยกำรหมุนเวียน     
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร - 4,993 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 2,048,335 1,413,179 1,991,335 1,398,180 
รวมเงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรและเงนิกูย้มืระยะสัน้     
   จำกสถำบนักำรเงนิ 2,048,335 1,418,172 1,991,335 1,398,180 
     

ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีของเงนิกูย้มื 
   ระยะยำว 

    

   -  หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 96 116 63 6 
   -  เงนิกูย้มืจำกธนำคำร 454,000 588,000 454,000 588,000 
รวมเงนิกูย้มืระยะยำวส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหนึ่งปี 

454,096 588,116 454,063 588,006 

     

รำยกำรไม่หมุนเวียน     
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีนของเงนิกูย้มืระยะยำว     
   -  หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 22,553 22,519 21,058 21,120 
   -  เงนิกูย้มืจำกธนำคำร 76,000 383,000 76,000 383,000 
   -  หุน้กู้ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

รวมเงนิกูย้มืระยะยำวส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 1,598,553 1,905,519 1,597,058 1,904,120 
     

รวมเงนิกูย้มื 4,100,984 3,911,807 4,042,456 3,890,306 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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10 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ มดีงัต่อไปนี้  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

     
ยอดคงเหลอืตน้งวด 1,413,179 1,459,890 1,398,180 1,399,890 
กระแสเงนิสดรบั (จ่ำย) :     
   กูย้มืเพิม่ 4,057,000 3,860,000 3,900,000 3,630,000 
   จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (3,415,000) (3,310,000) (3,300,000) (3,130,000) 
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :     
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย (6,844) (4,676) (6,845) (4,676) 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด 2,048,335 2,005,214 1,991,335 1,895,214 

 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของสญัญำเช่ำกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 22,635 21,126 
กระแสเงนิสดออก :   
   จ่ำยช ำระ (1,351) (1,272) 
รำยกำรทีไ่ม่ใช่เงนิสด :   
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย 1,365 1,267 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด 22,649 21,121 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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10 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกธนำคำร 
 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกธนำคำร สำมำรถวเิครำะห์ไดด้งันี้  
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 971,000 971,000 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (441,000) (441,000) 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด 530,000 530,000 

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.85 ถงึ 3.04 ต่อปี 
 
หุน้กู ้
 
ไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงของหุน้กู้ในระหว่ำงงวด 
 
วงเงินกู้ยืม 
 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิัทและบรษิัทมีวงเงนิสินเชื่อที่ได้รบัจำกสถำบันกำรเงินซึ่งยงัมิได้ใช้เป็นจ ำนวน 
4,740.85 ล้ำนบำท และจ ำนวน 4,427.85 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 5,470.89 ล้ำนบำท  
และจ ำนวน 5,040.88 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) วงเงินสินเชื่อส่วนใหญ่สิ้นสุดอำยุภำยใน 3 ปี และจะมีกำรทบทวนตำมวำระ  
วงเงนิสนิเชื่อส่วนใหญ่มไีวใ้ชส้ ำหรบักำรสรำ้งโรงภำพยนตร์และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 
 

11 ทุนเรือนหุ้น 
 
เมื่อวนัที ่10 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2562 ไดม้มีตอินุมตักิำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัท
จำกจ ำนวน 896,266,347 บำท เป็น 894,667,502 บำท โดยยกเลิกหุ้นสำมญัที่ยงัไม่ได้จ ำหน่ำยจ ำนวน 1,598,845 หุ้น มูลค่ำ 
หุน้ละ 1 บำท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที ่24 เมษำยน พ.ศ. 2562 
 
หุ้นสำมญัจดทะเบียนทัง้หมดมจี ำนวน 894.67 ล้ำนหุ้น (พ.ศ. 2561 : 896.27 ล้ำนหุ้น) ซึ่งมมีูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
(พ.ศ. 2561 : 1 บำทต่อหุน้) 
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12 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 

 
ข้อมูลทำงกำรเงิน

รวม 

 พนับำท 
  

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562  
ยอดคงเหลอืตน้งวด 122,534 
กำรลงทุนเพิม่ในบรษิทัย่อย 12,000 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (155) 
ส่วนแบ่งก ำไร 12,942 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด 147,321 
 

13 รำยได้อ่ืน 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิปันผลรบั - - 469,376 172,954 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 4 - - - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - 89,182 - 98,629 
ค่ำบรหิำรจดักำรรบั 10,434 10,046 15,261 13,871 
ดอกเบีย้รบั 1,934 1,270 7,254 13,225 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลีย่น 122 (4,800) 1,058 (4,403) 
ค่ำภำษโีรงเรอืนรบั 4,748 4,668 378 411 
สนิไหมทดแทน 69 154 69 154 
อื่น ๆ  14,348 20,723 8,926 14,309 

 31,659 121,243 502,322 309,150 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิปันผลรบั - - 588,599 628,702 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 4 - - - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขำย - 43,265 - 43,265 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 32,269 248,187 39,020 275,067 
ค่ำบรหิำรจดักำรรบั 30,814 31,355 45,469 42,850 
ดอกเบีย้รบั 5,818 4,540 25,736 27,615 
ขำดทุน(ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปลีย่น (5,451) 4,976 (3,909) 8,399 
ค่ำภำษโีรงเรอืนรบั 14,130 14,070 1,134 1,162 
สนิไหมทดแทน 368 1,837 368 1,823 
อื่น ๆ  23,780 46,178 13,200 23,884 

 101,732 394,408 709,617 1,052,767 
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14 ภำษีเงินได้ 

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ระหว่ำงกำลได้ตัง้ค้ำงจ่ำยจำกกำรประมำณกำรของฝ่ำยบริหำรโดยใช้อัตรำภำษีเดียวกันกับที่ใช้กับ  
อตัรำของก ำไรรวมทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ คอื อตัรำรอ้ยละ 19 และ 9 ต่อปี ส ำหรบัขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั 
 

15 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรบังวดส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญั  
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักทีช่ ำระแล้วตำมจ ำนวนหุน้ทีอ่อกจ ำหน่ำยอยู่ในระหว่ำงงวด 
 
ส ำหรบัก ำไรต่อหุน้ปรบัลดค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักทีร่วมสมมตฐิำนว่ำหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลด  
ไดถู้กแปลงเป็นหุน้สำมญัทัง้หมด ซึ่งไดแ้ก่ใบส ำคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สำมญั  
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนัหุ้น พนัหุ้น 
   

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ   
   - ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน  894,668 894,668 
   - ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 894,668 894,668 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนัหุ้น พนัหุ้น 
   

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณ   
   - ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน  894,668 894,668 
   - ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด 894,668 894,668 
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16 เงินปันผล 

 
พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำน  
ของงวดเดอืนกรกฎำคมถึงเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 0.70 บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิ 626.27 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กบั 
ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่24 เมษำยน พ.ศ. 2562 และไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แล้วเมื่อวนัที ่3 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่9 สงิหำคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกกำรด ำเนินงำน
ของงวดเดอืนมกรำคมถึงเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.65 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 581.53 ล้ำนบำท โดยจ่ำย
ให้กบัผู้ถอืหุน้ทัง้หมดที่มชีื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหุ้น ณ วนัที ่26 สงิหำคม พ.ศ. 2562 และไดจ้่ำยใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ในวนัที่ 4 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 
 
พ.ศ. 2561 
 
เมื่อวนัที ่5 เมษำยน พ.ศ. 2561 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของงวด
เดอืนกรกฎำคมถึงเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2560 จ ำนวน 0.60 บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิ 536.80 ล้ำนบำท โดยจ่ำยใหก้บัผูถ้ือหุ้น
ทัง้หมดที่มชีื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2561 และได้จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวนัที่ 3 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2561 
 
เมื่อวนัที่ 10 สงิหำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทได้มีมติอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกกำรด ำเนินงำน
ของงวดเดอืนมกรำคมถึงเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2561 จ ำนวน 0.65 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 581.53 ล้ำนบำท โดยจ่ำย
ให้กบัผู้ถอืหุน้ทัง้หมดที่มชีื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหุ้น ณ วนัที ่30 สงิหำคม พ.ศ. 2561 และไดจ้่ำยใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ในวนัที่ 7 กนัยำยน 
พ.ศ. 2561 
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ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

32 

 
17 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

 
กำรกระทบยอดก ำไรสุทธใิหเ้ป็นกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้  
 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

      
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้  1,144,920 1,220,470 981,459 1,339,521 
รำยกำรปรบัปรุง       
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 8 1,034,232 927,657 514,420 467,975 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยคำ่เชำ่จ่ำยล่วงหน้ำ  36,306 33,668 17,665 15,028 
หนี้สงสยัจะสญูและหนี้สญู (กลบัรำยกำร)  32,437 (1,974) 18,172 - 
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกสนิคำ้รบัคนื  (1,795) - - - 
ขำดทุนจำกกำรลดมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื  4,909 4,127 1,991 9,000 
กำรดอ้ยค่ำของภำพยนตรร์ะหว่ำงผลติ  10,000 - - - 
กำรดอ้ยค่ำของอำคำร อุปกรณ์และ สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  8 15,434 5,771 - 2,111 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์  380 6,185 1,075 648 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  - 118 - - 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 8 18,068 10,840 3,835 858 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 13 (4) - - - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 13 (32,269) (248,187) (39,020) (275,067) 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อขำย 13 - (43,265) - (43,265) 
ส่วนแบ่งก ำไรในบรษิทัรว่มและกจิกำรร่วมคำ้ 7 (222,129) (208,162) - - 
รำยไดร้บัลว่งหน้ำ - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคำ้  256 (3,062) 256 (3,062) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  15,823 1,308 11,847 2,050 
ขำดทุน(ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ  5,597 3,903 4,321 (2,876) 
เงนิปันผลรบั 13 - - (588,599) (628,702) 
ดอกเบีย้รบั 13 (5,818) (4,540) (25,736) (27,615) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ  73,807 81,554 111,558 116,635 

กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยด์ ำเนินงำน 
   และหนี้สนิด ำเนินงำน      

- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  61,182 87,998 211,722 (80,468) 
- สนิคำ้คงเหลอื  7,778 25,053 8,418 16,041 
- ภำพยนตรร์ะหวำ่งผลติ  89,413 (44,458) - - 
- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น  (8,847) (18,518) (6,475) (5,902) 
- ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ  967 918 - - 
- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น  (1,236) 19,069 (1,194) (1,789) 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  (63,649) 53,809 (104,327) 107,877 
- หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น  21,429 55,351 29,754 50,202 
- หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น  10,411 3,005 22,288 16,698 
- ภำระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังำน  (550) - - - 

เงนิสดไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน  2,247,052 1,968,638 1,173,430 1,075,898 
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18 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้น  

 
ก) หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำรและเลตเตอรอ์อฟเครดิต  

 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพนัจำกกำรค ้ำประกันโดยธนำคำรและเลตเตอร์ออฟเครดิต 
ออกใหก้บับุคคลภำยนอกจ ำนวน 227.35 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 217.60 ลำ้นบำท) 
 

ข) กำรค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิัทได้ค ้ำประกนัเงนิกู้ยมืจำกธนำคำรให้แก่บรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมเป็นจ ำนวน 
57.00 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 19.99 ลำ้นบำท) 
 

ค) ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่ำ 
 
บรษิัทและบรษิัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสญัญำเช่ำระยะยำวกับบุคคลภำยนอก เกี่ยวกับกำรเช่ำที่ดิน พื้นที่อำคำร  
และสญัญำบรกิำร โดยมยีอดรวมของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรขัน้ต ่ำภำยใตส้ญัญำทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ไม่เกนิ 1 ปี 1,005 963 636 594 
เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 3,552 3,691 2,341 2,351 
เกนิกว่ำ 5 ปี 6,411 6,894 5,119 5,461 

 10,968 11,548 8,096 8,406 

 
นอกจำกจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรขัน้ต ่ำขำ้งต้น กลุ่มบรษิัทมภีำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำพื้นทีอ่ำคำรและสญัญำบรกิำร 
ซึง่คดิตำมเกณฑ์กำรแบ่งรำยไดใ้หก้บัผูใ้หเ้ช่ำ  
 

ง) ภำระผกูพนัในกำรผลิตภำพยนตร ์
 
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันในกำรช ำระเงินแก่ผู้ก ำกับภำพยนตร์เป็นจ ำนวนเงิน  
74.10 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 : 68.36 ลำ้นบำท) 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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19 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกจิกำรร่วมคำ้ทีส่ ำคญั เปิดเผยในหมำยเหตุ 7 
 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่นเป็นบรษิทัของกรรมกำรและครอบครวัของกรรมกำร ดงันัน้จงึถอืเป็นกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  
 
รำยกำรคำ้ทีส่ ำคญักบักจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 
ก) รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และอ่ืน ๆ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 
   และกำรให้บริกำร     
บรษิทัย่อย - - 273,592 310,718 
บรษิทัร่วม 51,695 686 - - 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 45,869 42,809 27,417 26,334 
กำรร่วมคำ้ 10,816 8,161 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 900 2,913 - - 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 52,953 41,008 15,621 10,811 
 162,233 95,577 316,630 347,863 
     
เงินปันผลรบั     
บรษิทัย่อย - - 464,595 427,666 
บรษิทัร่วม - 129,161 55,942 129,161 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ - 71,874 68,063 71,874 

 - 201,035 588,600 628,701 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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19 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ทีส่ ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งันี้ (ต่อ) 
 
ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร และอ่ืน ๆ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร     
บรษิทัย่อย - - 188,406 183,854 
บรษิทัร่วม 37,860 17,048 17,602 13,726 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 138,053 132,765 104,894 100,370 
กำรร่วมคำ้ 1,828 2,354 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 1,313 4,375 - - 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 105,876 117,080 108,293 113,672 

 284,930 273,622 419,195 411,622 

 
ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีกำรค้ำ  
    (รวมรำยได้ท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็)     
บรษิทัย่อย - - 107,371 105,359 
บรษิทัร่วม 20,360 148 - - 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 1,796 2,172 22 26 
กำรร่วมคำ้ 2,970 4,556 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 1,427 895 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16,484 19,686 9,960 1,441 

 43,037 27,457 117,353 106,826 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
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19 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ทีส่ ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งันี้ (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัย่อย - - 216,283 332,236 
บรษิทัร่วม 9,249 9,368 1,380 1,498 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 3,498 16,030 3,498 16,005 
กำรร่วมคำ้ 515 3,738 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15,197 2,197 14,021 500 
     
เงินปันผลค้ำงรบั     
บรษิทัย่อย - - - 399,720 

 28,459 31,333 235,182 749,959 

     
เงินมดัจ ำ     
   (รวมอยู่ใน “สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น”)     
บรษิทัร่วม 2,821 5,421 389 389 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 3,460 3,460 3,460 3,460 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26,129 26,129 25,829 25,829 

 32,410 35,010 29,678 29,678 

     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
   (รวมอยู่ใน “เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำร 
      ทีเ่กีย่วขอ้งกนั”)     
บรษิทัย่อย - - 57,599 108,537 
บรษิทัร่วม 4,840 1 1 1 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ - 257 - - 
กำรร่วมคำ้ 8,373 7,378 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 2,322 - - - 
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 2,032 2,806 7,317 2,598 

 17,567 10,442 64,917 111,136 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

37 

 
19 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รำยกำรคำ้ทีส่ ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งันี้ (ต่อ) 
 

ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจ้ำหน้ีอ่ืน     
   (รวมอยู่ใน “เจำ้หนี้บุคคลหรอืกจิกำร 
      ทีเ่กีย่วขอ้งกนั”)     
บรษิทัย่อย - - 82,597 105,393 
บรษิทัร่วม 7,076 24,293 6,489 23,753 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 212 1,334 - 696 
กำรร่วมคำ้ 288 6,248 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั - 840 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 22,522 31,428 13,756 10,719 
กรรมกำร 1,686 4,849 329 3,774 

 31,784 68,992 103,171 144,335 
     

เงินรบัล่วงหน้ำจำกกำรให้เช่ำ 
   และบริกำร     
   (รวมอยู่ใน “หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น”)     
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 22,081 22,866 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,895 8,028 - - 

 28,976 30,894 - - 
     

เงินมดัจ ำรบั     
   (รวมอยู่ใน “หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น”)     
บรษิทัย่อย - - 1,403 1,253 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 123,503 123,503 - - 
กำรร่วมคำ้ - 483 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,531 5,531 - - 

 129,034 129,517 1,403 1,253 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน     
   (รวมอยู่ใน “เงนิกูย้มืระยะยำวจำก     
   สถำบนักำรเงนิ”)     
กองทุนรวมสทิธเิช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 21,122 21,127 21,122 21,127 

 21,122 21,127 21,122 21,127 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

38 

 
19 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ทีส่ ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งันี้ (ต่อ) 

 
ง) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท 
   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 1,304 289,277 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ระหว่ำงงวด 963 315,939 
รบัช ำระคนืเงนิใหกู้ย้มืระหว่ำงงวด (1,604) (347,917) 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด 663 257,299 

 
เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนัเป็นเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อย เงนิกู้ยมืไม่มหีลกัประกนั มกี ำหนดช ำระคนื
ภำยใน 1 เดอืน และมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 4.00 ต่อปี) 
 
ดอกเบี้ยรบัที่เกี่ยวข้องในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 8.01 ล้ำนบำท ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
บรษิทัมดีอกเบีย้คำ้งรบัในงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจ ำนวน 0.78 ลำ้นบำท 

 
จ) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท 
   

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม และพนักงำน   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 1,802 271,585 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืระหว่ำงปี (500) (45,500) 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด 1,302 226,085 

 
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.00 ถงึ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 4.00 ต่อปี) และไม่ระบุ
ก ำหนดช ำระคนื 
 
เงนิให้กู้ยืมแก่พนักงำนจ ำนวน 1.30 ล้ำนบำท และจ ำนวน 1.08 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 1.80 ล้ำนบำท และจ ำนวน 
1.58 ล้ำนบำท) ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะบรษิัทตำมล ำดบั โดยไม่มกีำรคดิดอกเบี้ย (พ.ศ. 2561 : ไม่มี
กำรคดิดอกเบีย้) 
 
ดอกเบี้ยรบัที่เกี่ยวข้องมีจ ำนวนเงิน 2.67 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 2.67 ล้ำนบำท) ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
บรษิทัมดีอกเบีย้คำ้งรบัจ ำนวน 104.16 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 93.36 ลำ้นบำท) 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

39 

 
19 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ทีส่ ำคญักบักจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งันี้ (ต่อ) 

 
ฉ) เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท 
   

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม   
ยอดคงเหลอืตน้งวด 14,500 1,411,026 
เงนิกูย้มืเพิม่ระหว่ำงงวด - 2,418,079 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มืระหว่ำงงวด (1,700) (2,821,512) 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด 12,800 1,007,593 

 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัเป็นเงนิกู้ยมืจำกบรษิัทย่อย ซึ่งเป็นเงนิกู้ยมืที่ไม่มหีลกัประกนัจ ำนวน 994.79 
ล้ำนบำท มีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 1 เดือน มีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี และตัว๋สัญญำใช้เงินชนิดช ำระคืน 
เมื่อทวงถำมจำกบรษิทัร่วม จ ำนวน 12.80 ลำ้นบำท ซึง่มดีอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 2.25 ต่อปี 
 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะบริษัทมีจ ำนวน 0.24 ล้ำนบำท  
และ 40.13 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : 0.31 ล้ำนบำท และ 40.21 ล้ำนบำท) ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
บรษิัทมดีอกเบี้ยค้ำงจ่ำยในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะบรษิัทจ ำนวน 0.03 ล้ำนบำท 
และ 18.59 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : 0.03 ลำ้นบำท และ 17.61 ลำ้นบำท) 

 
ช) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกิจกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 44,593 37,517 33,356 30,242 
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน 648 259 522 198 

 45,241 37,776 33,878 30,440 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

40 

 
20 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 

 
ก) เมื่อวนัที ่16 ตุลำคม พ.ศ. 2562 บรษิทั เมเจอร์ โฮลดิ้ง อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (บรษิัทย่อย) ไดล้ดทุนจดทะเบยีนจำก  

40 ล้ำนบำท (400,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) เป็น 30 ล้ำนบำท (300,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) 
ทัง้นี้กำรลดทุนไม่มผีลกระทบต่อสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อยดงักล่ำว 

 
ข) เมื่อวนัที ่2 ตุลำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดล้งทุนใน “กจิกำรร่วมคำ้ CRACKED” ที่ถอืเป็นบรษิัทร่วม โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยี

ในบรษิทัดงักล่ำวรอ้ยละ 20.00  
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