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งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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รำยงำนของผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
 
ควำมเหน็ 
 

ขา้พเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิรวมของบรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
• งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุด 

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่รวมถงึสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกิจการที่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผดิชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสม 
เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
 
 



 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่องการประเมนิการด้อยค่าของความนิยมเป็น 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ และได้น าเรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องนี้  
 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ กำรจดักำรเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 15 คา่ความนิยม  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการรบัรูค้า่ความนิยม
ในสามหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) ได้แก่  
ส่วนงานธุรกิจโรงภาพยนตร์ (จ านวน 17.17 ล้านบาท) ส่วนงาน
ธุรกจิใหเ้ช่าและบรกิาร (จ านวน 22.79 ลา้นบาท) และส่วนงาน
ธุรกจิสือ่ภาพยนตร ์(จ านวน 57.97 ลา้นบาท) 
 
ผูบ้รหิารทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ าทุกปี
ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 เรื่อง การดอ้ย
ค่าของสนิทรพัย์ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการไดป้ระเมนิมูลค่าจาก 
การใช้ค่าความนิยมและสรุปว่าราคาตามบัญชีของค่าความ
นิยมหลงัหกัค่าเผื่อการด้อยค่าแสดงไวด้้วยมูลค่าที่เหมาะสม 
ในการประเมนิมูลค่าจากการใชข้องค่าความนิยมส าหรบัส่วน
งานธุรกิจสื่อภาพยนตร์ ผู้บรหิารได้จดัให้มผีู้เชี่ยวชาญอิสระ
เป็นผูท้ าการประเมนิ 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับการตรวจสอบการด้อยค่าของ 
ค่าความนิยม เนื่องจากมูลค่าของค่าความนิยมมสีาระส าคญัต่อ 
งบการเงนิ นอกจากนี้ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ 
คา่ความนิยมตอ้งอาศยัการประมาณการ และดุลยพนิิจทีส่ าคญั
ของผูบ้รหิารในการประมาณผลประกอบการในอนาคตของหน่วย
สนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ๆ และการประมาณอตัราคดิลด
ที่ใช้ในการจดัท าประมาณการกระแสเงนิสด การเปลี่ยนแปลง 
ข้อสมมติฐานต่างๆ เพียงเล็กน้อย อาจส่งผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืและการด้อยค่าของ 
คา่ความนิยม 

ข้าพเจ้าประเมินวิธีที่ผู้บริหารใช้ในการจดัท าประมาณการ
กระแสเงนิสดของแต่ละ CGU รวมถงึทดสอบความถูกต้องของ
การค านวณ นอกจากนี้ข้าพเจ้าเปรียบเทียบประมาณการ
กระแสเงนิสดกบังบประมาณทางการเงนิซึ่งได้รับการอนุมตัิ
โดยคณะกรรมการบรษิทั ขา้พเจา้พบวา่ประมาณการกระแสเงนิสด
ทีใ่ชใ้นการค านวณมูลค่าจากการใชส้อดคล้องกบังบประมาณ
ซึง่ไดร้บัการอนุมตั ิและคณะกรรมการไดส้อบทานขอ้สมมตฐิาน
ซึ่งไดแ้ก่อตัราคดิลด และอตัราการเตบิโตทีใ่ชใ้นการค านวณ
มลูคา่จากการใชแ้ลว้ 

 

ส าหรบัส่วนงานธุรกิจสื่อภาพยนตร์ ข้าพเจ้าได้ทบทวนและ
สอบถามผูเ้ชีย่วชาญของผูบ้รหิารในดา้นความเป็นไปไดข้อง
ประมาณการที่ผู้เชี่ยวชาญจดัท าขึ้น เมื่อพิจารณาถึงสภาวะ
และแนวโน้มของตลาดภาพยนตร ์
 

นอกจากนี้ ขา้พเจา้ทดสอบขอ้สมมตฐิานต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
1. อตัราการเติบโตที่ใช้ในการจดัท าประมาณการกระแส

เงินสด โดยข้าพเจ้าเปรียบเทียบอัตราการเติบโต
ดงักล่าวกบัขอ้มลูในอดตี สภาพเศรษฐกจิ และแนวโน้ม
ของธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั และ 

2. อตัราคดิลดที่ใช้ในการจดัท าประมาณการซึ่งขา้พเจ้า
ได้พิจารณาจากต้นทุนทางการเงนิของกลุ่มบรษิัท 
และเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลในตลาด และผลการวจิยั
ส าหรบัธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั  
 

จากผลการตรวจสอบ ขา้พเจา้พบว่าขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการ
ค านวณมลูคา่จากการใช ้มคีวามสมเหตุสมผลและเหมาะสม 

  

 



 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที่เกี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ที่มสีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ี่ได้รบัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ต้อง
สือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่ว่ยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 
ควำมรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ใน ระดบัสูง  
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ  
อนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  



 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ไมว่่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบ
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจาก
การทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงขอ้มูล 
ทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไมใ่ชเ่พือ่วตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลกัฐาน 
การสอบบญัชทีี่ไดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิ  
ข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได ้
ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญั ขา้พเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย 
ทีเ่กี่ยวขอ้งในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้ 
จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตามทีค่วรหรอืไม ่ 

• ได้รบัหลกัฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรม 
ทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแล
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  



 

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึง
ประเด็นที่มีนัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน  ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบ 
ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอก
อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องทีส่ ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่ าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง 
สมเหตุผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445 
กรุงเทพมหานคร 
18 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 



บริษทั เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์กร ุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

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

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 961,742,096 596,315,184 715,064,915 390,590,766
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 8 1,054,935,388 1,161,281,382 585,477,277 1,204,345,331
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37 463,000 1,304,000 239,714,396 289,276,725
สนิคา้คงเหลอื 9 121,393,978 128,739,103 73,107,179 84,149,350
ภาพยนตรร์ะหวา่งผลติ 117,417,458 192,191,178 - -
คา่เชา่จา่ยลว่งหน้าทีถ่งึกาํหนดภายในหน่ึงปี 18 48,731,139 48,407,379 23,877,149 23,553,389
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 10 115,557,487 121,241,529 37,780,292 40,108,809

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,420,240,546 2,249,479,755 1,675,021,208 2,032,024,370

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่การเงนิ 10,417,760 10,973,930 - -
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11 - - 3,534,828,770 3,526,824,770
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12 3,817,685,862 3,375,388,805 3,347,707,431 3,099,847,264
สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 13 67,394,947 75,176,404 - -
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคล
หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37 3,201,603 1,801,603 227,984,900 271,584,900

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 14 6,620,301,600 7,241,647,000 4,308,548,487 4,560,161,309
คา่ความนิยม 15 97,930,716 152,930,716 - -
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 16 137,367,243 122,236,134 78,995,901 50,222,754
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 17 90,176,759 77,463,585 42,366,730 49,915,515
คา่เชา่จา่ยลว่งหน้าระยะยาว 18 548,046,489 579,054,153 363,157,552 369,311,227
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 19 192,985,459 188,061,805 143,403,061 146,747,748

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 11,585,508,438 11,824,734,135 12,046,992,832 12,074,615,487

รวมสินทรพัย ์ 14,005,748,984 14,074,213,890 13,722,014,040 14,106,639,857

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม
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บริษทั เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์กร ุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

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

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้
จากสถาบนัการเงนิ 21 2,118,578,162 1,418,172,442 2,096,302,035 1,398,179,689

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 20 1,744,687,540 2,059,744,621 1,247,391,241 1,532,868,000
หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 29 545,327,921 392,922,428 435,376,465 338,727,500
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี  21 383,141,527 588,116,355 383,105,982 588,006,493

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอืกจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37 12,800,000 14,500,000 967,425,066 1,411,026,429

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 79,539,863 95,316,900 9,489,503 46,879,805
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 22 116,034,933 101,978,503 53,985,159 51,415,638

รวมหนี้สินหมนุเวียน 5,000,109,946 4,670,751,249 5,193,075,451 5,367,103,554

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 21 1,522,343,634 1,905,519,289 1,521,014,184 1,904,120,166
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 17 217,620,742 215,563,528 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 77,394,360 61,376,737 54,457,229 41,977,548
หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 29 20,667,803 27,435,096 - -
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 24 560,867,911 561,085,462 269,429,816 260,122,190

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 2,398,894,450 2,770,980,112 1,844,901,229 2,206,219,904

รวมหนี้สิน 7,399,004,396 7,441,731,361 7,037,976,680 7,573,323,458

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์กร ุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

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

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 25
ทุนจดทะเบยีน
   หุน้สามญัจาํนวน 894,667,502 หุน้ 
      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท
   (พ.ศ. 2561: หุน้สามญัจาํนวน 
      896,266,347 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว้
      หุน้ละ 1 บาท) 894,667,502 896,266,347 894,667,502 896,266,347

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้เตม็มลูคา่
   หุน้สามญัจาํนวน 894,667,502 หุน้ 
      มลูคา่ทีช่าํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 25 894,667,502 894,667,502 894,667,502 894,667,502

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 25 4,055,609,113 4,055,609,113 4,055,609,113 4,055,609,113
สว่นเกนิมลูคา่หุน้จากการขายหุน้ทุนซือ้คนื 25 288,424,625 288,424,625 288,424,625 288,424,625
ใบสาํคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั 4,537,662 4,537,662 - -
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 27 90,600,000 90,600,000 90,600,000 90,600,000
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,516,455,747 1,557,471,983 1,354,736,120 1,204,015,159

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (394,660,605) (381,362,198) - -

รวมสว่นของบรษิทัใหญ่ 6,455,634,044 6,509,948,687 6,684,037,360 6,533,316,399
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 28 151,110,544 122,533,842 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 6,606,744,588 6,632,482,529 6,684,037,360 6,533,316,399

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 14,005,748,984 14,074,213,890 13,722,014,040 14,106,639,857

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์กร ุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                            
งบกาํไรขาดทนุ
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

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

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 8,276,935,407 7,779,143,941 5,044,637,395 4,812,420,633
รายไดจ้ากการขาย 2,420,165,966 2,173,214,706 1,590,399,880 1,480,718,343

รวมรายได้ 10,697,101,373 9,952,358,647 6,635,037,275 6,293,138,976

ต้นทนุ

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (6,014,057,657) (5,671,558,493) (3,882,271,207) (3,654,178,139)
ตน้ทุนขาย (992,385,272) (827,937,813) (528,572,134) (480,248,578)

รวมต้นทนุ (7,006,442,929) (6,499,496,306) (4,410,843,341) (4,134,426,717)

กาํไรข ัน้ต้น 3,690,658,444 3,452,862,341 2,224,193,934 2,158,712,259
รายไดอ้ื่น 30 150,174,494 456,594,777 1,054,864,221 1,542,979,541
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (542,366,533) (571,354,626) (347,163,355) (364,990,468)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (2,018,422,984) (1,919,855,418) (1,307,446,546) (1,276,161,144)
ตน้ทุนทางการเงนิ 32 (98,078,890) (108,190,202) (146,500,438) (155,053,101)
สว่นแบง่กาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม
และการรว่มคา้ 12 293,939,263 262,341,211 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,475,903,794 1,572,398,083 1,477,947,816 1,905,487,087
ภาษเีงนิได้ 33 (278,354,462) (273,108,258) (117,295,319) (176,222,265)

กาํไรสาํหรบัปี 1,197,549,332 1,299,289,825 1,360,652,497 1,729,264,822

การแบง่ปันกาํไร
สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,170,028,054 1,283,589,820 1,360,652,497 1,729,264,822
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 28 27,521,278 15,700,005 - -

1,197,549,332 1,299,289,825 1,360,652,497 1,729,264,822

กาํไรต่อหุ้น 34

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 1.31 1.43 1.52 1.93
กาํไรต่อหุน้ปรบัลด 1.31 1.43 1.52 1.93

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์กร ุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                            
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

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

กาํไรสาํหรบัปี 1,197,549,332 1,299,289,825 1,360,652,497 1,729,264,822

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อื่น
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่
ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั
   ผลประโยชน์พนกังาน (3,980,389) (5,319,107) (2,667,822) (6,145,766)
สว่นแบง่กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นของ
   บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ตามวธิี
   สว่นไดเ้สยี (62,932) (104,693) - -
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการขา้งตน้ 796,078 1,076,420 533,564 1,229,153

(3,247,243) (4,347,380) (2,134,258) (4,916,613)

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่
ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ของ
   เงนิลงทุนเผือ่ขาย - (55,050,428) - (55,050,428)
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการ
  แปลงคา่งบการเงนิ (22,994,886) 940,929 - -
สว่นแบง่กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่นของ
   บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ตามวธิี
   สว่นไดเ้สยี (450,216) 82,167 - -
ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วกบัรายการขา้งตน้ - 11,004,031 - 11,010,086

(23,445,102) (43,023,301) - (44,040,342)

รวมกาํไรเบด็เสรจ็อื่นสาํหรบัปี - สทุธจิากภาษี (26,692,345) (47,370,681) (2,134,258) (48,956,955)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 1,170,856,987 1,251,919,144 1,358,518,239 1,680,307,867

การปันส่วนของกาํไรเบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 1,154,125,184 1,236,219,139 1,358,518,239 1,680,307,867
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 28 16,731,803 15,700,005 - -

1,170,856,987 1,251,919,144 1,358,518,239 1,680,307,867

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท
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บริษทั เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์กร ุ้ป จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

หน่วย : บาท

การเปลี่ยนแปลง รวม
ใบสาํคญั จดัสรรแล้ว สดัส่วนของ องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน - แสดงสิทธิ ทุนสาํรอง ผ ูถ้ือหุ้นใหญ่ การแปลงค่า เงินลงทุน ของส่วนของ ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ
เรียกชาํระแล้ว ม ูลค่าหุ้น หุ้นทุนซื้อคืน ซื้อหุ้นสามญั ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ในบริษทัย่อย งบการเงิน เผือ่ขาย เจ้าของ บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี
การเปลีย่นแปลงสดัสว่นของผูถ้อืหุน้ใหญ่

ในบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 28) - - - - - - (21,485,873) - - (21,485,873) (21,485,873) 21,485,833 (40)
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุจากการลงทุน

ในบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 28) - - - - - - - - - - - 134,900 134,900
เงนิปันผลจา่ย (หมายเหตุ 35) - - - - - (1,118,330,878)   - - - - (1,118,330,878) - (1,118,330,878)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - 1,279,242,440 - 1,017,041 (44,040,342) (43,023,301) 1,236,219,139 15,700,005 1,251,919,144

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

ยอดยกมา ณ ต้นปี วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2562 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 4,537,662 90,600,000 1,557,471,983 (370,932,814) (10,429,384) - (381,362,198) 6,509,948,687 122,533,842 6,632,482,529

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี
การจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 28) - - - - - - (642,549) - - (642,549) (642,549) (155,101) (797,650)
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคมุจากการลงทุน

ในบรษิทัย่อย (หมายเหตุ 28) - - - - - - - - - - - 12,000,000 12,000,000
เงนิปันผลจา่ย (หมายเหตุ 35) - - - - - (1,207,797,278)   - - - - (1,207,797,278) - (1,207,797,278)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - 1,166,781,042 - (12,655,858) - (12,655,858) 1,154,125,184 16,731,803 1,170,856,987

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 4,537,662 90,600,000 1,516,455,747 (371,575,363) (23,085,242) - (394,660,605) 6,455,634,044 151,110,544 6,606,744,588

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์กร ุ้ป จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

หน่วย : บาท

กาํไร(ขาดทุน) รวม
จดัสรรแล้ว เบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบอื่น

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน - ทุนสาํรอง เงินลงทุน ของส่วนของ รวมส่วนของ
เรียกชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น หุ้นทุนซื้อคืน ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เผือ่ขาย เจ้าของ เจ้าของ

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี
เงนิปันผลจา่ย (หมายเหตุ 35) - - - - (1,118,330,878) - - (1,118,330,878)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 1,724,348,209 (44,040,342) (44,040,342) 1,680,307,867

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

ยอดยกมา ณ ต้นปี วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2562 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 90,600,000 1,204,015,159 - - 6,533,316,399

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี
เงนิปันผลจา่ย (หมายเหตุ 35) - - - - (1,207,797,278) - - (1,207,797,278)
กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 1,358,518,239 - - 1,358,518,239

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 90,600,000 1,354,736,120 - - 6,684,037,360

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์กร ุ้ป จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 36 2,820,123,421 3,086,024,235 1,679,960,093 1,752,375,941
จา่ยดอกเบีย้ (99,314,355) (111,010,963) (161,781,098) (154,893,165)
จา่ยภาษเีงนิได้ (325,240,637) (289,122,342) (146,603,271) (148,449,012)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,395,568,429 2,685,890,930 1,371,575,724 1,449,033,764

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37 (963,000) (10,804,000) (418,287,161) (597,170,673)
เงนิรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37 1,804,000 14,500,000 467,849,490 702,495,016
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37 (1,900,000) - (1,900,000) -
เงนิรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37 500,000 25,000 45,500,000 25,000
เงนิสดจา่ยเพือ่ลงทุนในบรษิทัยอ่ย - (40) (18,000,000) (164,990)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายบรษิทัยอ่ยสทุธจิากเงนิสด
ในบรษิทัยอ่ย 1,061,142 - - -

เงนิสดรบัจากการลดทุนในบรษิทัยอ่ย - - 9,996,000 50,379,840
เงนิสดจา่ยเพือ่ลงทุนในบรษิทัรว่ม 12 (362,904,765) (619,016,390) (305,427,465) (608,516,390)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12 83,777,100 589,578,677 83,777,100 589,578,677
เงนิสดรบัคนืจากการลงทุนในบรษิทัรว่ม 12 7,350,000 - - -
เงนิสดจา่ยเพือ่ลงทุนในการรว่มคา้ 13 (1,304,000) (43,999,980) - -
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผือ่ขาย - 123,281,327 - 123,281,327
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (792,237,230) (948,402,832) (638,377,877) (682,193,603)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 10,505,424 1,409,227 2,449,445 292,803
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 16 (63,440,419) (69,132,881) (48,818,359) (30,727,251)
เงนิปันผลรบัจากบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 164,551,123 224,448,632 1,288,982,779 652,115,092
ดอกเบีย้รบั 6,703,495 5,422,015 24,559,607 27,991,923

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (946,497,130) (732,691,245) 492,303,559 227,386,771

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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บริษทั เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์กร ุ้ป จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2562

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37 - - 3,105,688,132 2,932,453,184
จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37 (1,700,000) (1,400,000) (3,549,289,495) (2,784,202,497)
เงนิสดจา่ยคนืเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร (4,716,627) 4,992,753 - -
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 21 5,377,000,000 4,005,000,000 5,200,000,000 3,730,000,000
เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 21 (4,670,000,000) (4,050,000,000) (4,500,000,000) (3,730,000,000)
จา่ยคนืหน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 21 (150,482) (182,311,012) (6,493) (6,012)
จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 21 (588,000,000) (588,000,000) (588,000,000) (588,000,000)
เงนิสดรบัจากสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม
จากการลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11 12,000,000 134,900 - -

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 35 (1,208,077,278) (1,118,330,878) (1,207,797,278) (1,118,330,878)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,083,644,387) (1,929,914,237) (1,539,405,134) (1,558,086,203)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 365,426,912 23,285,448 324,474,149 118,334,332
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดวนัตน้ปี 596,315,184 573,029,736 390,590,766 272,256,434

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวนัสิ้นปี 961,742,096 596,315,184 715,064,915 390,590,766

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีม่สีาระสาํคญั มดีงัน้ี

ซือ้อุปกรณ์โดยยงัมไิดช้าํระเงนิ - 233,153,480 - 245,023,541
การจาํหน่ายอุปกรณ์โดยยงัมไิดร้บัชาํระ 4,673 270,813 288,127 26,501,646
เงนิปันผลคา้งรบั - - - 399,720,000
การลงทุนในบรษิทัรว่มโดยยงัมไิดช้าํระเงนิ 290,000 - 290,000 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

15 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ด ้
จดทะเบยีนดงันี้ 
 
1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
 
บรษิัทเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนขอ้มูลจงึรวมเรยีกบรษิัท  
และบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิหลกัในกำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร ์และใหบ้รกิำรเกีย่วกบัควำมบนัเทงิ กำรประกอบธุรกจิหลกั
ของกลุ่มกจิกำรสำมำรถสรุปไดด้งันี้  
 
• ธุรกจิโรงภำพยนตร ์ 
• กำรใหบ้รกิำรสือ่และโฆษณำ 
• กำรใหบ้รกิำรโบวล์ิง่และคำรำโอเกะ 
• ธุรกจิใหเ้ชำ่พืน้ทีแ่ละบรกิำร 
• ธุรกจิสือ่ภำพยนตร ์
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทัเมือ่วนัที่ 18 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัทีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของ  
งบกำรเงนิ 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชี 
ที่ส ำคญัและกำรใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบตั ิ 
กลุ่มกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรหรอืรำยกำรทีม่คีวำมซบัซ้อน และรำยกำรเกีย่วกบัขอ้สมมตฐิำน
และประมำณกำรทีม่นียัส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 4 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย  
ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทย
เป็นหลกั 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 
 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ในงบกระแสเงินสด 
 
เงนิสดจ่ำยเพื่อซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนในส่วนทีโ่อนจำกภำพยนตรร์ะหว่ำงผลติไดถู้กจดัประเภทใหม่จำกเดมิแสดงไว้
เงนิสดจ่ำยเพื่อซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภำยใตก้ระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุนเป็นแสดงเป็นกำรเปลีย่นแปลงในเงนิทุน
หมนุเวยีนของภำพยนตรร์ะหว่ำงผลติซึง่แสดงไวภ้ำยใตก้ระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
 
ผลกระทบต่องบกระแสเงนิสดส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มดีงัต่อไปนี้ 
 
  

ตำมท่ีแสดงไวเ้ดิม 
กำรจดัประเภท

รำยกำรใหม่ 
 

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
 บำท บำท บำท 

งบกระแสเงินสดส ำหรบัปีส้ินสดุ 
   วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

   

    
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน :    
เงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (149,912,979) 80,780,098 (69,132,881) 
    
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน :    
กำรเปลีย่นแปลงในเงนิทุนหมนุเวยีนของ 
   ภำพยนตรร์ะหวำ่งผลติ 

 
(21,871,722) 

 
(80,780,098) 

 
(102,651,820) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 
ก) มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลกูค้ำ (TFRS 15) 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิได้ก ำหนดหลกักำร 5 ขัน้ตอน ในกำรก ำหนดและรบัรู้รำยได้จำกสญัญำ 
ทีท่ ำกบัลูกคำ้ ซึ่งก ำหนดใหก้ลุ่มกจิกำรตอ้งรบัรูร้ำยไดต้ำมหลกักำรกำรโอนกำรควบคุม คอื รบัรูร้ำยไดเ้พื่อให้
สะท้อนถึงกำรโอนกำรควบคุมในสินค้ำหรือบริกำรไปยังลูกค้ำด้วยจ ำนวนเงินที่สะท้อนถึงจ ำนวนเงิน  
ที่กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รบัจำกสินค้ำและบริกำรที่ได้โอนไป แทนหลักกำรรบัรู้รำยได้ตำมหลักกำรโอน 
ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนในสินค้ำและบริกำรไปยังผู้ซื้อตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (TAS 11)  
เรือ่ง รำยไดจ้ำกสญัญำก่อสรำ้ง และมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่18 (TAS 18) เรือ่ง รำยได ้และกำรตคีวำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
ก) มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลกูค้ำ (TFRS 15) (ต่อ) 

 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 (TFRS 15) เรื่อง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้
มำถือปฏิบัติตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีรบัรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้เป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด (modified retrospective) โดยไมป่รบัปรุง
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบ กลุ่มกจิกำรใชว้ธิปีฏบิตัทิีผ่่อนปรนส ำหรบัสญัญำทีเ่สรจ็สมบรูณ์และสญัญำทีม่กีำรเปลีย่นแปลง
ตำมขอ้ก ำหนดของ TFRS 15 
 
กำรบญัชีส ำหรบัโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้ำ 
 
ในรอบระยะเวลำรำยงำนก่อน สิง่ตอบแทนที่ได้รบัจำกกำรขำยถูกปันส่วนไปยงัแต้มที่ให้แก่ลูกค้ำและสนิค้ำ  
ที่ขำยโดยใช้วธิมีูลค่ำคงเหลือแบบย้อนกลบั (reverse residual method) ภำยใต้วธินีี้มูลค่ำยุติธรรมของแต้ม 
ถูกปันสว่นไปยงัคะแนน จำกนัน้สว่นทีเ่หลอืของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจงึถูกปันสว่นใหก้บัสนิคำ้ทีข่ำย 
 
ภำยใต้ TFRS 15 จ ำนวนสิง่ตอบแทนทัง้หมดจะต้องปันส่วนให้กบัแต้มและสนิค้ำตำมรำคำขำยแบบเอกเทศ  
ท ำให้จ ำนวนเงนิที่ปันส่วนให้กับสนิค้ำที่ขำยโดยเฉลี่ยสูงกว่ำจ ำนวนเงนิที่ปันส่วนภำยใต้ วิธีมูลค่ำคงเหลือ 
แบบยอ้นกลบั 
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำกบัลูกคำ้ทีเ่กีย่วกบัโปรแกรมสทิธพิเิศษตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ไม่มีควำมแตกต่ำงที่เป็นสำระส ำคญัจำกจ ำนวนเงนิที่เคยรบัรู้ภำยใต้นโยบำย  
กำรบญัชเีดมิ แต่ไดถู้กจดัประเภทรำยกำรใหมใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
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ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

18 

 
2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
ก) มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลกูค้ำ (TFRS 15) (ต่อ) 

 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงนิจำกกำรปรบัใช ้TFRS15 เป็นครัง้แรก มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2561  

ณ วนัท่ี  

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562  

ตำมท่ีรำยงำน 
ไว้เดิม 

กำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม่ 

บำท บำท บำท 
    

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 2,452,667,049 (392,922,428) 2,059,744,621 
หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ - 420,357,524 420,357,524 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 588,520,558 (27,435,096) 561,085,462 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2561  

ณ วนัท่ี  

1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562  

ตำมท่ีรำยงำน 
ไว้เดิม 

กำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

ตำมท่ี 
ปรบัปรงุใหม่ 

บำท บำท บำท 
    

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,871,595,500 (338,727,500) 1,532,868,000 
หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ - 338,727,500 338,727,500 
 
การจดัประเภทรายการใหมจ่ากการน า TFRS 15 มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรกมดีงันี้ 
 
- จดัประเภทใหม่เกีย่วกบัรำยไดร้อรบัรู ้ซึ่งแสดงไวเ้ป็นเจ้ำหนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นมำเป็นหนี้สนิทีเ่กดิจำก

สญัญำภำยใต ้TFRS 15 
- จดัประเภทใหมเ่กีย่วกบัรำยไดร้อรบัรู ้ซึง่แสดงไวเ้ป็นหนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่นมำเป็นหนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ

ภำยใต ้TFRS 15 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบของรำยกำรในงบกำรเงนิปีปัจจุบนัตำม TFRS 15 และตำม TAS 18 มดีงันี้  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 

 
จ ำนวนเงินตำมท่ี

รำยงำน 
ผลกระทบจำก  

TFRS 15  

จ ำนวนเงินตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัเดิม 

บำท บำท บำท 
    

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

   

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,744,687,540 545,327,921 2,290,015,461 
หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ 565,995,724 (565,995,724) - 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 560,867,911 20,667,803 581,535,714 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 
จ ำนวนเงินตำมท่ี

รำยงำน 
ผลกระทบจำก  

TFRS 15  

จ ำนวนเงินตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัเดิม 

บำท บำท บำท 
    

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  

   

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,247,391,241 435,376,465 1,682,767,706 
หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ 435,376,465 (435,376,465) - 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 (ปรบัปรงุ 2561) เรื่อง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่2 ไดป้รบัปรุงโดยอธบิำยใหช้ดัเจนขึน้เกีย่วกบั 
- กำรวดัมลูคำ่ของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ีช่ ำระดว้ยเงนิสด 
- วธิีกำรทำงบญัชสี ำหรบักำรปรบัปรุงเงื่อนไขและข้อก ำหนดของกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เปลี่ยน 

กำรจดัประเภทจำกกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงนิสดเป็นกำรจ่ำยช ำระดว้ยตรำสำรทุน 
 
ทัง้นี้ ยงัได้ให้ข้อยกเว้นในกำรจดัประเภทกรณีที่กิจกำรต้องหกั ณ ที่จ่ำยภำษีของพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับ  
กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์พื่อน ำส่งใหห้น่วยงำนก ำกบัดูแลภำษี ใหถ้อืเสมอืนว่ำเป็นกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็น
เกณฑป์ระเภทช ำระดว้ยตรำสำรทุนทัง้หมด ซึ่งเดมิจะตอ้งรบัรูส้่วนของภำษดีงักล่ำวเป็นกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็น
เกณฑป์ระเภททีช่ ำระดว้ยเงนิสด 
 

ค) มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรบัปรงุ 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 ได้ปรบัปรุงเพื่ออธิบำยให้ชัดเจนในกรณีที่กิจกำรร่วมลงทุน กองทุนรวม 
กองทรสัต์ หรอืกจิกำรทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัเลอืกวธิกีำรวดัมลูค่ำเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมหรอืกำรร่วมคำ้ดว้ย
วธิมีูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน กจิกำรต้องเลอืกวธิกีำรนี้ส ำหรบัแต่ละบรษิทัร่วมหรอืแต่ละกำรร่วมคำ้
แยกต่ำงหำกจำกกนั ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรก 
 

ง) กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 22 เรื่อง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและ 
ส่ิงตอบแทนจ่ำยล่วงหน้ำ 
 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่22 ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนในกรณีทีก่จิกำรไดจ้่ำยหรอืรบัล่วงหน้ำ
เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ เกี่ยวกับวนัที่รบัรู้รำยกำรซึ่งก ำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนที่น ำมำใช้ในกำรรบัรู้รำยกำร  
เมือ่เริม่แรกของสนิทรพัย ์คำ่ใชจ้่ำย หรอืรำยได ้



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
กลุ่มกิจกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุง ซึ่งยังไม่มี 
ผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

ก) เครื่องมือทำงกำรเงิน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32  เรือ่ง กำรแสดงรำยกำรเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7  เรือ่ง กำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9  เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16  เรือ่ง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใิน 
    หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19  เรือ่ง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิกลุ่มนี้กล่ำวถึงกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดั
มูลค่ำและกำรตัดรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ กำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิ  
กำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอื 
ทำงกำรเงนิกลุ่มนี้มำใชเ้ป็นครัง้แรก 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำ
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิ 
อกีต่อไป กลุ่มกจิกำรตอ้งรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ เวน้แต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และ
สญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูคำ่ต ่ำ 
 
กลุ่มกจิกำรอยูร่ะหวำ่งกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนินี้มำใชเ้ป็นครัง้แรก 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 
ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงใหม่ซึ่งจะมีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่อ  
กลุ่มกจิกำร ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่ง ภำษเีงนิได ้
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรือ่ง ผลประโยชน์พนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่23 เรือ่ง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรือ่ง เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่3 เรือ่ง กำรรวมธุรกจิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่11 เรือ่ง กำรรว่มกำรงำน 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่23 เรือ่ง ควำมไมแ่น่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษเีงนิได ้
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำกำรรบัรู้ผลกระทบ 
ทำงภำษีเงินได้ของเงินปันผลจำกตรำสำรทุน ให้รบัรู้ภำษีเงนิได้โดยให้สอดคล้องกับกำรรบัรู้รำยกำรหรือ
เหตุกำรณ์ในอดตีทีท่ ำใหเ้กดิก ำไรทีน่ ำมำจดัสรรเงนิปันผล  
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลด
ขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์) ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิกีำรบญัชสี ำหรบักรณีทีม่กีำรแกไ้ข
โครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว ้โดยเมื่อ 
กำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรได้เกิดขึ้น กิจกำรจะต้องใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบัน ณ วนัที่ที่มีกำรแก้ ไขโครงกำร  
กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ในกำรค ำนวณต้นทุนบรกิำรในปัจจุบนัและดอกเบี้ยสุทธิ
ส ำหรบัระยะเวลำทีเ่หลอืของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำหำกสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้
เงื่อนไขทีเ่กดิจำกเงนิที่กู้มำโดยเฉพำะนัน้อยู่ในสภำพพรอ้มใชไ้ดต้ำมประสงค์หรอืพรอ้มที่จะขำย ยอดคงเหลอื
ของเงนิทีกู่ม้ำโดยเฉพำะดงักล่ำว กจิกำรตอ้งน ำมำรวมเป็นสว่นหนึ่งของเงนิกูย้มืทีม่วีตัถุประสงคท์ัว่ไปดว้ย 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ส่วนได้เสีย 
ระยะยำวในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ) ไดอ้ธบิำยให้ชดัเจนยิง่ขึน้เกี่ยวกบัส่วนไดเ้สยีระยะยำวในบรษิทัร่วม
และกำรร่วมคำ้ซึ่งโดยเนื้อหำแลว้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของเงนิลงทุนสุทธใินบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ แต่ไม่ไดน้ ำ
วธิสี่วนไดเ้สยีมำถอืปฏบิตั ิกจิกำรจะตอ้งถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอื
ทำงกำรเงนิ ก่อนรบัรูก้ำรปันส่วนผลขำดทุนและกำรด้อยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 28 เรื่อง เงนิลงทุน 
ในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อ 

กลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ (ต่อ) 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 เรื่อง กำรรวมธุรกิจ ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำ  
เมื่อกจิกำรไดม้ำซึ่งกำรควบคุมของธุรกจิทีเ่ป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ทีถ่อืเป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ 
สว่นไดเ้สยีเดมิทีม่อียูก่่อนหน้ำจะถูกวดัมลูคำ่ใหม่ 
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำ 
เมือ่กจิกำรไดม้ำซึง่กำรควบคุมรว่มของธุรกจิทีเ่ป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั สว่นไดเ้สยีเดมิทีม่อียูก่่อนหน้ำจะตอ้ง
ไมว่ดัมลูคำ่ใหม่ 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 23 เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีกำรทำง 
ภำษีเงินได้ ได้อธิบำยวิธีกำรรบัรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 
และสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีที่มคีวำมไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีำรทำงภำษีเงนิได ้ 
ในเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
- กจิกำรตอ้งสมมตวิ่ำหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษจีะตรวจสอบวธิกีำรทำงภำษีทีม่คีวำมไม่แน่นอน และมคีวำมรู้

เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทัง้หมดอย่ำงครบถ้วน โดยไม่น ำเหตุผลว่ำจะตรวจพบหรือไม่มำเป็นข้อใน 
กำรพจิำรณำ 

- หำกกิจกำรสรุปว่ำไม่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่หน่วยงำนจดัเก็บภำษีจะยอมรบัวิธีกำรทำงภำษี 
ทีม่คีวำมไมแ่น่นอน กจิกำรตอ้งสะทอ้นผลกระทบของควำมไมแ่น่นอนในกำรค ำนวณบญัชภีำษเีงนิไดด้ว้ย 

- กิจกำรต้องประเมนิกำรใช้ดุลยพินิจหรอืประมำณกำรใหม่ เมื่อข้อเท็จจรงิและสถำนกำรณ์ที่เคยอ้ำงอิง 
ในกำรใช้ ดุลยพินิจหรือประมำณกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อกำรใช้  
ดุลยพนิิจหรอืประมำณกำร 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม  

 
ก) บรษิทัยอ่ย 

 
บรษิทัยอ่ยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบั
หรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผู้ได้รบักำรลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจเหนือผู้ได้รบั  
กำรลงทุนเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่
วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจในกำรควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน โดยตน้ทุนทำงตรงทีเ่กีย่วกบักำรซื้อ
เงนิลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
 

ข)  บรษิทัรว่ม 
 
บรษิทัรว่มเป็นกจิกำรทีก่ลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี ำนำจควบคุมหรอืมกีำรควบคุมรว่ม 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มรบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มบนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
 

ค) กำรรว่มกำรงำน 
 
เงนิลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัหรอืกำรร่วมคำ้ โดยขึน้อยู่กบัสทิธแิละ
ภำระผกูพนัตำมสญัญำของผูเ้ขำ้รว่มกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสรำ้งรปูแบบทำงกฎหมำยของกำรรว่มกำรงำน 
 
การด าเนินงานรว่มกนั 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัเมื่อกลุ่มกิจกำรมีสทิธิในสนิทรพัย์และมีภำระผูกพนั 
ในหนี้สนิที่เกี่ยวข้องกบักำรร่วมกำรงำนนัน้ โดยรบัรู้สทิธิโดยตรงในสนิทรพัย์ หนี้สนิ รำยได้และค่ำใช้จ่ำย  
ของกำรด ำเนินงำนร่วมกนั และแบ่งส่วนสนิทรพัย์ หนี้สนิ รำยได้ และค่ำใช้จ่ ำยที่ร่วมกนัถือครองหรอืก่อขึ้น  
ซึง่รำยกำรดงักล่ำวจะแสดงรวมกบัรำยกำรแต่ละบรรทดัในงบกำรเงนิ 
 
การรว่มคา้ 
 
กำรรว่มกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรรว่มคำ้เมือ่กลุ่มกจิกำรมสีทิธใินสนิทรพัยส์ทุธขิองกำรรว่มกำรงำนนัน้ เงนิลงทุน
ในกำรรว่มคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้บนัทกึดว้ยวธิรีำคำทุน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม (ต่อ) 

 
ง) กำรบนัทกึเงนิลงทุนตำมวธิสีว่นไดเ้สยี  

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมือ่เริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซือ้รวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลงัวนัที่ไดม้ำของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ดว้ยส่วนแบ่งก ำไรหรอื
ขำดทุนของผูไ้ดร้บักำรลงทุนตำมสดัส่วนทีผู่ล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
ผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้มมีูลค่ำเท่ำกบัหรอืเกนิกว่ำมูลค่ำส่วนไดเ้สยี
ของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัรว่มและกำรร่วมคำ้นัน้ซึง่รวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยำวอื่น กลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูส้่วนแบ่ง
ขำดทุนที่เกนิกว่ำส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ เวน้แต่กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัหรอืไดจ้่ำยเงนิ
เพือ่ช ำระภำระผกูพนัแทนบรษิทัรว่มหรอืกำรรว่มคำ้ 
 

จ) กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจ
ควบคุมเช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำก
กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนในบรษิทัย่อยกบัรำคำตำมบญัชขีองสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้
ตำมสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของ 
 
สดัส่วนกำรถือครองในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง แต่กลุ่มกิจกำรยงัคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญัหรอื  
ยงัคงมกีำรควบคุมรว่ม ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพำะสว่นทีล่ดลงจะถูกโอน
ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกรบัรู้
ในงบก ำไรขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรอืกำรมอีิทธิพลอย่ำงมนีัยส ำคญัในเงนิลงทุนนัน้  
เงนิลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน  
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริม่แรกในกำรบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำม
สดัส่วนกำรถอืครองทีเ่หลอือยูเ่ป็นเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม กำรรว่มคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ฉ) รำยกำรระหวำ่งกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิกำรมสี่วนไดเ้สยี
ในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเชน่เดยีวกนั 
ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 

2.4 กำรรวมธรุกิจ 
 

กลุ่มกจิกำรถอืปฏบิตัติำมวธิซีือ้ส ำหรบักำรรวมธุรกจิทีไ่มใ่ชก่ำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนทีโ่อนให้
ส ำหรบักำรซือ้ธุรกจิประกอบดว้ย 
 

- มลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
- หนี้สนิทีก่่อขึน้เพือ่จ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
- สว่นไดเ้สยีในสว่นของจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 

สนิทรพัย์ทีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมูลค่ำเริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม  
ณ วนัทีซ่ือ้ 
 

ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรมทีำงเลอืกทีจ่ะวดัมลูคำ่ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมในผูถู้กซือ้ดว้ยมลูค่ำ
ยุตธิรรมหรอืดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซือ้ 
 

ผลรวมของมูลค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ำยุตธิรรมของ
ส่วนไดเ้สยีในผูไ้ดร้บักำรลงทุนซึ่งถอือยู่ก่อนกำรรวมธุรกจิ (ในกรณีทีเ่ป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ) ในจ ำนวน  
ทีเ่กนิกว่ำมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธิที่ระบุไดท้ี่ไดม้ำต้องรบัรูเ้ป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมูลค่ำยุตธิรรม
ของสนิทรพัยส์ทุธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ จะรบัรูส้ว่นต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 

ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซือ้ธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 

หำกกำรรวมธุรกิจด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ มูลค่ำส่วนได้เสยีที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ได้รบักำรลงทุนก่อนหน้ำ  
กำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูค่ำใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวัดมลูค่ำใหม่จะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดวา่จะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 

กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ 
จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นสว่นของเจำ้ของจะไมม่กีำรวดัมลูคำ่ใหม ่ 
 

การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำรกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิของกจิกำรทีถู่กน ำมำรวม
ดว้ยมลูคำ่ตำมบญัชขีองกจิกำรทีถู่กน ำมำรวมตำมมลูคำ่ทีแ่สดงอยูใ่นงบกำรเงนิรวมของบรษิทัใหญ่ในล ำดบัสงูสดุทีต่อ้ง
จดัท ำงบกำรเงนิรวม โดยกลุ่มกจิกำรต้องปรบัปรุงรำยกำรเสมอืนว่ำกำรรวมธุรกจิไดเ้กดิขึ้นตัง้แต่วนัต้นงวด ในงบกำรเงนิ 
งวดก่อนที่น ำมำแสดงเปรียบเทียบหรือตัง้แต่วนัที่กิจกำรดังกล่ำวอยู่ภ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับกลุ่มกิจกำร  
(หำกเกดิขึน้หลงัจำกวนัตน้งวดของงบกำรเงนิเปรยีบเทยีบ) 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 

2.4 กำรรวมธรุกิจ (ต่อ) 
 

การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั (ต่อ) 
 

ตน้ทุนกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมลูค่ำยุตธิรรมของสินทรพัยท์ีใ่หไ้ป หนี้สนิทีเ่กดิขึน้หรอื
รบัมำ และตรำสำรทุนทีอ่อกโดยผูซ้ือ้ ณ วนัทีม่กีำรแลกเปลีย่นเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่กำรควบคุม 
 

ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนของกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบัส่วนได้เสยีของผู้ซื้อในมูลค่ำตำมบญัชขีอง
กจิกำรทีถู่กน ำมำรวมแสดงเป็นรำยกำร “สว่นเกนิทุนจำกกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั” ในสว่นของเจำ้ของ 
โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรนี้ออกเมือ่ขำยเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 

 

2.5 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 
 

งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของกจิกำรและเป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนอ
งบกำรเงนิของกจิกำรและกลุ่มกจิกำร 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 

รำยกำรที่เป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน  
ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร  
 

รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กดิจำกกำรแปลงคำ่
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบ
ของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้ม
กำรรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่น
ทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มกจิกำร 
 

กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิกำร (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีำวะ 
เงนิเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลงค่ำ
เป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 

-  สนิทรพัย์และหนี้สนิที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิแต่ละงวดแปลงค่ำด้วยอตัรำปิด ณ วนัที่ของแต่ละ 
งบแสดงฐำนะกำรเงนินัน้ 

-  รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงคำ่ดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
-  ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไมเ่กนิสำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำ  
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นสว่นของของหนี้สนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

2.7 ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
ลกูหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีล่กูคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตธิุรกจิ  
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหนี้กำรคำ้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรไดร้บัช ำระ ในกรณี 
ทีม่สี่วนประกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญัจะรบัรูด้ว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และวดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ย
รำคำทุนหกัคำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 
 

2.8 สินค้ำคงเหลือและภำพยนตรร์ะหว่ำงผลิต 
 
สนิคำ้คงเหลอืประกอบดว้ย อำหำรและเครือ่งดื่ม วสัดุสิน้เปลอืงทีใ่ชใ้นโรงภำพยนตร ์และแผน่วซีดีแีละดวีดี ี
 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของอำหำรและเครื่องดื่มและ
วสัดุสิน้เปลอืงทีใ่ชใ้นโรงภำพยนตรค์ ำนวณตำมวธิเีข้ำก่อนออกก่อน รำคำทุนของแผ่นวซีดีแีละดวีดีคี ำนวณโดยใชว้ธิี 
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั ตน้ทุนของกำรซือ้ประกอบดว้ยรำคำซือ้และคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซือ้ หกัดว้ยสว่นลด
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
 
ภำพยนตรร์ะหว่ำงผลติ แสดงถงึตน้ทุนของกำรผลติและถ่ำยท ำภำพยนตรท์ีอ่ยู่ระหวำ่งกำรผลติและจะตดัจ ำหน่ำยเป็น
ตน้ทุนเมื่อมกีำรจ ำหน่ำยหรอืจดัฉำยภำพยนตร ์โดยตดัจ ำหน่ำยตำมอตัรำส่วนของกำรใชง้ำนในชอ่งทำงกำรตลำดต่ำง ๆ 
ต้นทุนกำรผลติภำพยนตร์ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรผลติและถ่ำยท ำภำพยนตร์ และ
แสดงดว้ยรำคำทุน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.9 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 
ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยูใ่นมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์เมือ่ตน้ทุนนัน้คำดวำ่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ในอนำคต มลูคำ่ตำมบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
คำ่ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่ำวเป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 
ที่ดนิไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ  ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใช้วธิเีส้นตรง เพื่อลดรำคำทุน ตลอดอำยุ  
กำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
อำคำร 20 ปี 
โรงภำพยนตรส์ว่นปรบัปรุง 10, 20, 25 ปี 
 หรอืตำมอำยุสญัญำเชำ่ 
ระบบสำธำรณูปโภค 5, 10, 15, 25 ปี 
 หรอืตำมอำยุสญัญำเชำ่ 
เครือ่งมอือุปกรณ์และเครือ่งตกแต่งทีใ่ชด้ ำเนินงำน 5, 7, 10, 15, 20 ปี 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 3, 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 
กลุ่มกิจกำรได้มกีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำก
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น - สทุธ ิ
 

2.10 ค่ำควำมนิยม 
 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี และเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงในเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้่ำ
คำ่ควำมนิยมอำจจะดอ้ยคำ่ โดยคำ่ควำมนิยมจะแสดงดว้ยรำคำทุนหกักำรดอ้ยคำ่สะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงนิสดหรอื 
กลุ่มของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิค่ำควำมนิยมดงักล่ำวขึน้ 
โดยหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดนัน้จะต้องเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด  
ทีก่ลุ่มกจิกำรทีใ่ชใ้นกำรประเมนิคำ่ควำมนิยมเพือ่ประโยชน์ในกำรบรหิำรภำยในกจิกำร  
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

 
คา่ลขิสทิธิภ์าพยนตร ์
 
ลขิสทิธิภ์ำพยนตร์ บนัทกึตำมรำคำทุนที่รำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยทำงตรงที่เกี่ยวขอ้งในกำรซื้อลขิสทิธิ ์ต้นทุนลขิสทิธิ ์
ตดัจ ำหน่ำยเป็นต้นทุนโดยตรงของกำรแสดงภำพยนตร์ วซีดีแีละดวีดี ีและกำรถ่ำยทอดทำงโทรทศัน์ ตำมอตัรำส่วน
ของกำรใชง้ำนในช่องทำงเหล่ำนัน้ตลอดระยะเวลำของลขิสทิธิ ์ซึ่งโดยทัว่ไปอยู่ระหว่ำง 2 ปี ถงึ 10 ปี ในกรณีทีค่ำดว่ำ 
มกีำรขำดทุนเกิดขึ้นในแต่ละลิขสทิธิ ์กลุ่มกิจกำรจะตดัจ่ำยขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นออกจำกมูลค่ำทำงบญัชีของ
ลขิสทิธิน์ัน้ ๆ เป็นคำ่ใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนทนัท ี
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมำจะถูกบันทึกด้วยรำคำทุน และถูกตัดจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำร  
กำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำไมเ่กนิ 5 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยเมือ่เกดิขึน้ 
 

2.12 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกจิกำรไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทรำบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำ
เป็นประจ ำทุกปี และเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่น 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้่ำสนิทรพัยด์งักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำร
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมูลค่ำที่คำดว่ำ 
จะไดร้บัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำงมลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูคำ่จำกกำรใช ้ 
 
เมื่อมเีหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำ
ส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใชค่ำ่ควำมนิยม 
 

2.13 สญัญำเช่ำระยะยำว 
 
สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
เงนิที่ต้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้รบัจำกผู้ให้เช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน 
โดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเชำ่นัน้ 
 
กำรรบัรู้เมื่อเริม่แรกของสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิจะบันทึกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรพัย์ที่เช่ำหรอืมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ 
ของจ ำนวนเงนิทีต่้องจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงนิที่ต้องจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สนิ 
และคำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิเพือ่ใหไ้ดอ้ตัรำดอกเบีย้คงทีต่่อหนี้สนิคงคำ้ง โดยพจิำรณำแยกแต่ละสญัญำ ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำ
จะบนัทกึหกัจำกคำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิ คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 
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2.13 สญัญำเช่ำระยะยำว (ต่อ) 

 
สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผูใ้ห้เช่ำ 
 
สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิทีจ่่ำย
ตำมสญัญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ที่ยงัไม่ได้คิดลดกบัมูลค่ำปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรบัรู้เป็นรำยได้ 
ทำงกำรเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหนี้
สญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเชำ่ 
 
รำยไดค้่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดจ้่ำยให้แก่ผูเ้ช่ำ) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลำ
กำรใหเ้ชำ่ 
 

2.14 เงินกู้ยืม 
 
เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรทีเ่กดิขึน้ เงนิกูย้มืวดัมลูค่ำ
ในเวลำต่อมำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
ค่ำธรรมเนียมทีจ่่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกูย้มืมำจะรบัรูเ้ป็นค่ำธรรมเนียมรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ ซึ่งจะน ำไปรวม
ค ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิ หำกมคีวำมเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงนิ ค่ำธรรมเนียมนี้จะรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำย
ล่วงหน้ำและตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรเงนิกู้ยมืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัตำมสญัญำนัน้ไดม้กีำรปฏบิตัติำมแล้ว 
หรอืได้ถูกยกเลกิไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทำงกำรเงนิที่สิ้นสุดลงหรอืที่ได้โอนให้กบั
กจิกำรอื่นและสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยซึ่งรวมถงึสนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่เงนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิทีร่บัมำจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน
เป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เงนิกูย้มืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.15 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงนิกูย้มืทีกู่ม้ำโดยทัว่ไปและทีกู่ม้ำเป็นกำรเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้ง หรอื
กำรผลติสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไข (สนิทรพัยท์ีต่อ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรท ำใหพ้รอ้มใชห้รอืพรอ้มขำยไดต้ำมประสงค)์ 
ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์ หกัด้วยรำยได้จำกกำรลงทุนที่เกิดจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืที่กู้มำ
โดยเฉพำะ กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยืมเป็นรำคำทุนของสินทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรที่จ ำเป็นในกำรเตรียม
สนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงือ่นไขใหอ้ยูใ่นสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่น ๆ ตอ้งถอืเป็นคำ่ใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
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2.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ส ำหรบังวดประกอบดว้ยภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ีภำษีเงนิได้ 
จะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำร  
ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของเจำ้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะ 
มผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษเีป็นงวด ๆ 
ในกรณีทีก่ำรน ำกฎหมำยภำษไีปปฏบิตัขิึน้อยู่กบักำรตคีวำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษทีีเ่หมำะสม
จำกจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชรีบัรู้เมื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชี 
ทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำก
เหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัยห์รอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใชก่ำรรวมธุรกจิ และไมม่ผีลกระทบ

ต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุม

จงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่วำ่จะ
ไมเ่กดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยใน
สิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มือ่สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง
ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอ 
ทีจ่ะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกิจกำรมสีทิธ ิ
ตำมกฎหมำยที่จะน ำสินทรพัย์ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน และ  
ทัง้สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชเีกี่ยวข้องกบัภำษีเงนิได้ที่ประเมนิโดย
หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
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2.17 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 
กลุ่มกจิกำรไดก้ ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ในหลำยรปูแบบ กลุ่มกจิกำรมทีัง้โครงกำรสมทบเงนิและโครงกำรผลประโยชน์  
 
ก) ผลประโยชน์พนกังำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือนหลังจำกวนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำบญัช ีเช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน ลำประจ ำปีและลำป่วยทีม่กีำรจ่ำยค่ำแรง และโบนัสของพนักงำนปัจจุบนัรบัรู้
ตำมช่วงเวลำกำรให้บรกิำรของพนักงำนไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะบนัทกึหนี้สนิดว้ย
จ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 
 

ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเลีย้งชพีตำมสญัญำ กลุ่มกจิกำรไมม่ภีำระผกูพนัทีต่อ้งจ่ำยช ำระเพิม่เตมิ 
เมือ่ไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนเมือ่ถงึก ำหนดช ำระ 
 

ค) ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอำยุ โดย
มกัขึน้อยูก่บัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพันผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย  
ที่ประมำณกำรไว้ ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงนิสดจ่ำย  
ในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำร
กระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์
เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้ 
และรวมอยูใ่นก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ง) ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนกังำน 
 
กลุ่มกจิกำรใหเ้งนิเป็นรำงวลัแก่พนกังำน เมือ่พนกังำนท ำงำนใหก้ลุ่มกจิกำรเป็นเวลำ 10 ปี 
 
หนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนจะถูกบนัทกึเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ยกเวน้กำรรบัรูก้ ำไรและ
ขำดทุนจำกกำรวดัมลูคำ่ใหมท่ีบ่นัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.18 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 
กลุ่มกจิกำรไดร้บับรกิำรจำกพนักงำน เป็นสิง่ตอบแทนส ำหรบัตรำสำรทุนของกจิกำรในกลุ่มกจิกำร (สทิธซิื้อหุน้) มลูค่ำ
ยุตธิรรมของสทิธซิื้อหุน้ของพนักงำนจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมระยะเวลำไดร้บัสทิธ ิโดยรบัรูพ้รอ้มกบักำรเพิม่ขึน้ของ
ตรำสำรทุน ทัง้นี้ มลูคำ่ยุตธิรรมของสทิธซิือ้หุน้ทีอ่อกให ้จะถูกก ำหนดโดย 
 
• เงือ่นไขกำรด ำเนินกำรทำงดำ้นกำรตลำด เชน่ รำคำหุน้ของกจิกำร และ 
• ผลกระทบของเงื่อนไขกำรได้รบัสทิธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขกำรบรกิำรหรือผลงำน (ตัวอย่ำงเช่น ข้อก ำหนดในเรื่อง  

กำรออมของพนกังำนหรอืกำรถอืหุน้ในชว่งระยะเวลำทีก่ ำหนด) 
• ไม่รวมผลกระทบของกำรบรกิำร และเงื่อนไขกำรได้รบัสทิธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขกำรด ำเนินกำรทำงด้ำนกำรตลำด 

(ตวัอย่ำงเช่น ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร กำรเตบิโตของยอดขำยตำมที่ก ำหนดไว้ และกำรคงสภำพกำรเป็น
พนกังำนของกจิกำรในชว่งเวลำทีก่ ำหนด)  

 
เงื่อนไขผลงำนที่ไม่ใช่กำรด ำเนินกำรทำงด้ำนกำรตลำดและเงื่อนไขกำรบรกิำร จะรวมอยู่ในข้อสมมติฐำนเกี่ยวกบั
จ ำนวนของสทิธซิือ้หุน้ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัสทิธ ิ
 
ณ วนัที่สิน้รอบระยะเวลำกำรรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะทบทวนกำรประเมนิจ ำนวนของสทิธซิื้อหุน้ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัสทิธ ิ
และจะรบัรูผ้ลกระทบของกำรปรบัปรุง (หำกม)ี จำกกำรประมำณกำรเริม่แรกในก ำไรหรอืขำดทุน พรอ้มกบักำรปรบัปรุง
รำยกำรไปยงัสว่นของเจำ้ของ  
 
บรษิทัจะออกหุน้ใหม่เมื่อมกีำรใชส้ทิธ ิสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัสุทธจิำกตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรทำงตรงจะบนัทกึไปยงัทุนเรอืนหุน้
และสว่นเกนิมลูคำ่หุน้ 
 
กรณีทีบ่รษิทัใหส้ทิธซิื้อตรำสำรทุนแก่พนักงำนของบรษิทัย่อยในกลุ่มกจิกำรจะปฏบิตัเิหมอืนเป็นเงนิทุนสนับสนุนจำก
บรษิทัใหญ่ 
 

2.19 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 
กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์  
ในอดตีซึ่งกำรช ำระภำระผกูพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และ
ประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระ
ภำระผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.20 ทุนเรือนหุ้น 

 
หุน้สำมญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ   
 
ตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้เกีย่วกบักำรออกหุน้ใหม่หรอืสทิธใินกำรซื้อขำยหุน้ซึ่งสุทธจิำกภำษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน
ของเจำ้ของ 
 
หุน้ทุนซื้อคนื 
 
กรณีทีบ่รษิทัใดกต็ำมในกลุ่มกจิกำรซื้อคนืหุน้สำมญัของบรษิทักลบัคนื (หุน้ทุนซื้อคนื) สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยออกไปและ
เกี่ยวขอ้งโดยตรง (สุทธจิำกภำษีเงนิได้) จะรบัรูเ้ป็นหุ้นทุนซื้อคนืและแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกยอดรวมของส่วนของ
เจำ้ของของบรษิทัจนกว่ำหุน้ทุนซื้อคนืดงักล่ำวจะถูกยกเลกิไปหรอืจ ำหน่ำยใหม่ สิง่ตอบแทนใด ๆ ทีไ่ดร้บัจำกกำรขำย
หรอืน ำหุน้ทุนซื้อคนืออกจ ำหน่ำยใหม่สทุธจิำกตน้ทุนเพิม่เติมทีจ่่ำยออกไปภำยนอกสุทธจิำกผลกระทบของภำษเีงนิได้
ทีเ่กีย่วขอ้ง จะแสดงรวมไวใ้นสว่นของเจำ้ของ 
 

2.21 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
รำยไดห้ลกัของกลุ่มกจิกำร คอื รำยไดจ้ำกกำรเขำ้ชมภำพยนตร ์รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโบวล์ิง่และคำรำโอเกะ รำยได้
จำกกำรให้เช่ำพื้นที่และบริกำร รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโฆษณำและกำรสนับสนุนธุรกจิ รำยได้จำกกำรผลิตและ 
กำรจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยวซีดีแีละดวีดี ีและรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม  
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดสุ้ทธจิำกภำษมีูลค่ำเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีจ่ะ
ไดร้บัช ำระเมือ่สง่มอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะตอ้งสง่มอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรตอ้งแยกเป็น
แต่ละภำระทีต่้องปฏบิตัทิีแ่ยกต่ำงหำกจำกกนั และตอ้งปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระ 
ทีต่อ้งปฏบิตัติำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยได้
ของแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมือ่กลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
 
รำยไดจ้ำกกำรเขำ้ชมภำพยนตร:์ กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดต้ลอดช่วงเวลำของกำรฉำยภำพยนตร์ กลุ่มกจิกำรมสีทิธิ 
ในกำรไดร้บัช ำระเงนิทนัททีีผู่ช้มเขำ้ชมภำพยนตร ์
 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโบวล์ิง่และคำรำโอเกะ: กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดต้ลอดช่วงเวลำของกำรใหบ้รกิำร กลุ่มกจิกำร
มสีทิธใินกำรไดร้บัช ำระเงนิทนัททีีผู่เ้ล่นเขำ้รบับรกิำร 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.21 กำรรบัรู้รำยได้ (ต่อ) 

 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำพืน้ทีแ่ละบรกิำร: กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลำของสญัญำ โดยทีไ่ม่ได้
ค ำนึงถงึรอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ 
 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโฆษณำและกำรสนับสนุนธุรกจิ: กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรในรอบระยะเวลำ
บญัชทีีใ่หบ้รกิำร ในกรณีทีส่ญัญำมหีลำยภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิกลุ่มกจิกำรจะปันส่วนรำคำของรำยกำรใหแ้ต่ละภำระทีต่อ้ง
ปฏบิตัติำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศ ในกรณีทีร่ำคำขำยแบบเอกเทศไม่สำมำรถหำไดโ้ดยตรง กลุ่มกจิกำรจะ
ท ำกำรประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศโดยใชว้ธิตีน้ทุนบวกก ำไรสว่นเพิม่ 
 
รำยไดจ้ำกกำรผลติและกำรจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร:์ รำยไดจ้ำกกำรผลติและจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตรเ์ป็นรำยได้
จำกกำรใหส้ทิธใินกำรใชท้รพัยส์นิทำงปัญญำของกลุ่มกจิกำร รำยไดจ้ะรบัรูท้ ัง้จ ำนวนเมือ่ผูซ้ื้อลขิสทิธสิำมำรถใชส้ทิธไิด้
ตำมสญัญำ ยกเวน้ส ำหรบักำรรบัรูร้ำยไดค้ำ่สทิธทิีก่ ำหนดจำกยอดขำยจะรบัรูร้ำยไดต้ำมยอดขำยทีเ่กดิขึน้ของลกูคำ้ 
 
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยวซีีดแีละดวีดี:ี กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยได้เมื่อโอนกำรควบคุมในสนิค้ำนัน้ไปยงัลูกค้ำ ซึ่งก็คอื  
เมื่อส่งมอบสินค้ำ กำรส่งมอบจะเกิดขึ้นเมื่อสนิค้ำได้ถูกส่งไปยงัสถำนที่ที่ก ำหนด ควำมเสี่ยงของกำรล้ำสมยัและ  
กำรสญูเสยีไดถู้กโอนไปยงัผูข้ำยสง่ และเมือ่ผูข้ำยสง่ไดย้อมรบัสนิคำ้ตำมสญัญำขำยแลว้ซึง่ภำระผกูพนัของกลุ่มกจิกำร
สิน้สดุลงหรอืกลุ่มกจิกำรมขีอ้บ่งชีว้ำ่เกณฑใ์นกำรยอมรบัทัง้หมดเป็นทีน่่ำพอใจ 
 
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม: กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยได้เมื่อมกีำรส่งมอบอำหำรและเครื่องดื่ม ให้กบั
ลกูคำ้ กลุ่มกจิกำรมสีทิธใินกำรไดร้บัช ำระเงนิทนัททีีส่ง่มอบอำหำรและเครือ่งดื่มให้ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.21 กำรรบัรู้รำยได้ (ต่อ) 

 
การขายสนิคา้ - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
 
กลุ่มกจิกำรใหโ้ปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ทีเ่ป็นสมำชกิบตัร เอม็-เจนเนอเรชัน่โดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของรำยกำรขำย
หรอืบรกิำร โดยลูกคำ้จะไดร้บัคะแนนสะสมเพื่อสำมำรถน ำไปใชส้ทิธไิดใ้นอนำคตเพื่อรบัสนิคำ้หรอืบรกิำรโดยไม่ตอ้งจ่ำย
ค่ำตอบแทนตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดในบตัร เอม็-เจนเนอเรชัน่ หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำส ำหรบัคะแนนสะสมจะรบัรู ้ณ จุดทีม่ี
กำรขำย และรำยไดจ้ะรบัรูเ้มื่อลูกคำ้น ำคะแนนมำแลกหรอืเมื่อคะแนนหมดอำยุ (12 เดอืนนับจำกวนัทีลู่กคำ้เตมิเงนิลง
บนบตัรครัง้แรก) 
 
ตน้ทุนสว่นเพิม่ในการไดม้าซึง่สญัญา 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้ต้นทุนส่วนเพิ่มในกำรได้มำซึ่งสญัญำ ซึ่งส่วนใหญ่คือค่ำนำยหน้ำที่จ่ำยให้แก่บุคคลภำยนอกและ
พนกังำน และตดัจ ำหน่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยตำมรปูแบบเดยีวกบักำรรบัรูร้ำยไดข้องสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้หนี้สนิที่เกิดจำกสญัญำเมื่อได้รบัช ำระจำกลูกค้ำหรอืถึงก ำหนดช ำระตำมสญัญำก่อนที่กลุ่มกิจกำร  
จะปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
 

2.22 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีจ่่ำยใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรในรอบระยะเวลำบญัช ีซึ่งทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดอ้นุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผล เงนิปันผลระหว่ำงกำลจะรบัรูเ้มือ่ไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำร 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิที่หลำกหลำยซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน  
ควำมเสี่ยงด้ำนมูลค่ำยุติธรรม และควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ และควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง  
แผนกำรจดักำรควำมเสีย่งโดยรวมของกลุ่มกจิกำรจงึมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิกีำรลดผลกระทบ  
ที่ท ำให้เสยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกิจกำรให้เหลือน้อยที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้ คณะกรรมกำรก ำหนด
หลกักำรโดยภำพรวมเพื่อจดักำรควำมเสี่ยงและนโยบำยที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรซึ่งด ำเนินกำรโดยฝ่ำยบรหิำร  
เงนิส่วนกลำง (ส่วนงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มกิจกำร) รวมถึงกำรระบุ กำรประเมิน และป้องกนัควำมเสี่ยงทำงกำรเงนิด้วย 
กำรรว่มมอือยำ่งใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตักิำร 
 
ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มกจิกำรไมม่คีวำมเสีย่งอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรมลีกูหนี้
และเจำ้หนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบำท กลุ่มกจิกำรมรีำยกำรเงนิตรำต่ำงประเทศเฉพำะกำรซื้อลขิสทิธิใ์นภำพยนตรจ์ำก
ต่ำงประเทศทีเ่ป็นเงนิสกุลทีห่ลำกหลำยโดยมเีงนิสกุลหลกัเป็นดอลลำรส์หรฐัฯ กลุ่มกจิกำรไมไ่ดใ้ชส้ญัญำอตัรำแลกเปลีย่น
ล่วงหน้ำเพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
 

ข) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
รำยไดแ้ละกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่ไม่ขึน้กบักำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำด 
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้เกดิขึน้จำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ในตลำด ซึง่อำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
และกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิกำร อตัรำดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่เป็นอตัรำคงทีก่ลุ่มกจิกำรไม่ไดใ้ช้
อนุพนัธด์ำ้นอตัรำดอกเบีย้เพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ดงักล่ำว   
 

ค) ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรกระจุกตวัอย่ำงมนีัยส ำคญัของควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรมลีูกคำ้จ ำนวนมำกรำย 
โดยรำยไดส้่วนใหญ่ของกลุ่มกจิกำรเป็นรำยไดท้ี่ไดร้บัเป็นเงนิสด กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยทีเ่หมำะสมเพื่อท ำใหเ้ชื่อมัน่ 
ไดว้่ำไดข้ำยสนิคำ้และใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ทีม่ปีระวตัสินิเชื่ออยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม คู่ สญัญำในอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิและ
รำยกำรเงนิสดไดเ้ลอืกทีจ่ะท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีม่คีุณภำพและมคีวำมน่ำเชือ่ถอืสงู 
 

ง) ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรจ ำนวนเงนิสดทีม่อีย่ำงเพยีงพอและเงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่ตีลำดรองรบัโดยกำรหำแหล่งเงนิทุน
แสดงใหเ้หน็ไดจ้ำกกำรทีม่วีงเงนิในกำรกูย้มืทีไ่ดม้กีำรตกลงไวแ้ลว้อย่ำงเพยีงพอ และควำมสำมำรถในกำรปิดสถำนะ
ทำงกำรตลำด 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
กำรประมำณกำรขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
กลุ่มกจิกำรมกีำรประมำณกำรทำงบญัช ีและใชข้อ้สมมตฐิำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชี
อำจไม่ตรงกบัผลทีเ่กดิขึน้จรงิ ประมำณทำงกำรบญัชทีีส่ ำคญัและขอ้สมมตฐิำนทีม่คีวำมเสีย่งอย่ำงเป็นสำระส ำคญัทีอ่ำจเป็น
เหตุใหเ้กดิกำรปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำ มดีงันี้ 
 
4.1) กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 

 
มลูค่ำทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงินสดพจิำรณำจำกกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณ
นี้ใช้ประมำณกำรกระแสเงนิสดซึ่งอ้ำงอิงจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุมระยะเวลำ 2 ปี ซึ่งได้รบัอนุมตัิจำก
ผูบ้รหิำร 
 
กระแสเงนิสดหลงัจำกปีที่ 2 ใช้ประมำณกำรของอตัรำกำรเติบโตดงักล่ำวตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิข้อ 15 
อตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำวสอดคลอ้งกบักำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเตบิโตทีร่วมอยู่ในรำยงำนของอุตสำหกรรม โดยเฉพำะ
อุตสำหกรรมของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 

4.2) กำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 
 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของ ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ เมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชีว้่ำรำคำตำมบญัชี
อำจสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืส ำหรบัสนิทรพัย์นัน้ ๆ ตำมที่ไดก้ล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 2.12  
มูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสด พจิำรณำจำกจ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำงมูลค่ ำยุตธิรรม 
หกัตน้ทุนในกำรขำยเทยีบกบัมลูค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศยักำรประมำณกำรของผูบ้รหิำร กำรเปลีย่นแปลง
ของสมมตฐิำนจะมผีลต่อกำรเปลีย่นแปลงของมลูคำ่ทีจ่ะไดร้บัคนื 
 

4.3) กำรด้อยค่ำของลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
กลุ่มกิจกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงกำรด้อยค่ำลงของลูกหนี้กำรค้ำโดยประมำณกำรขำดทุน 
ทีอ่ำจเกดิจำกกำรทีล่กูคำ้ไมส่ำมำรถช ำระหนี้ได ้กลุ่มกจิกำรประเมนิคำ่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูจำกกำรคำดกำรณ์กระแสเงนิสด
รบัในอนำคต ซึ่งอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตีในกำรรบัช ำระหนี้ และกรณีของกำรผดิช ำระหนี้ทีเ่กดิขึ้น และ
กำรพจิำรณำแนวโน้มของตลำด 
 

4.4) ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมยัและเส่ือมคณุภำพ 
 
กลุ่มกิจกำรตัง้ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสนิค้ำเก่ำ ล้ำสมยัและเสื่อมคุณภำพโดยประมำณกำรมูลค่ำสุทธิที่จะได้รบั  
ซึ่งค ำนวณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจหักด้วยค่ ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นเพื่อให้สินค้ำนัน้ส ำเร็จรูปรวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กำรค ำนวณดงักล่ำวต้องอำศยักำรประมำณกำรของผู้บรหิำร โดยพิจำรณำจำกข้อมูลในอดีต 
ประสบกำรณ์ของผูบ้รหิำรในธุรกจิ และแนวโน้มของตลำด 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 

 
4.5) กำรด้อยค่ำของภำพยนตรร์ะหว่ำงผลิต 

 
กำรบนัทกึต้นทุนภำพยนตรร์ะหว่ำงผลติบนัทกึตำมต้นทุนที่เกดิขึน้ เมื่อมขีอ้บ่งชี้และหำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนื  
ต ่ำกวำ่ตน้ทุน กลุ่มกจิกำรจะทดสอบและรบัรูค้ำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของภำพยนตรใ์นแต่ละเรือ่งถำ้มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนื
ไม่คุ้มกบัต้นทุนภำพยนตร์ในแต่ละเรื่อง โดยกำรพจิำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืเพื่อใช้ในกำรค ำนวณต้องอำศยั  
กำรประมำณกำรจำกผูบ้รหิำร 

 
4.6) กำรตดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร ์

 
กลุ่มกจิกำรตดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตรแ์ละบนัทกึเป็นตน้ทุนจ่ำยตำมอตัรำสว่นของกำรใชง้ำนในแต่ละช่องทำงตลำด 
และระยะเวลำของลขิสทิธิ ์ซึง่กำรประมำณกำรกำรใชง้ำนในแต่ละช่องทำงเพือ่น ำมำใชค้ ำนวณอตัรำส่วนนี้ผูบ้รหิำรเป็น
ผูป้ระมำณกำรโดยพจิำรณำจำกขอ้มลูและประสบกำรณ์ในอดตี 
 

4.7) ค่ำเผือ่สินค้ำรบัคืน 
 
ฝ่ำยบรหิำรเป็นผู้ประมำณกำรค่ำเผื่อสนิค้ำรบัคืนส ำหรบัแผ่นวซีีดแีละดวีดีทีี่คำดว่ำจะได้รบัคนืในอนำคต ผู้บรหิำร
ประมำณกำรสดัส่วนร้อยละที่คำดว่ำจะรบัคืน โดยพิจำรณำจำกข้อมูลและประสบกำรณ์ในอดีต รวมถึงรูปแบบ  
กำรด ำเนินธุรกจิในปัจจุบนั 
 

4.8) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำย ุ
 
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุขึ้นอยู่กบัข้อสมมติฐำนหลำยข้อ ข้อสมมติฐำนที่ใช้และ
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิำนไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยูใ่นหมำยเหตุขอ้ 23 
 

4.9) กำรปันส่วนรำคำของรำยกำร 
 
โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ไดใ้หส้ทิธใินกำรไดร้บัส่วนลดแก่ลูกคำ้ คะแนนสะสมทีใ่หแ้ก่ลูกคำ้นัน้ถอืเป็นภำระทีต่้อง
ปฏบิตัติำมสญัญำแยกต่ำงหำก รำคำของรำยกำรจงึถูกปันส่วนไปยงัสนิคำ้ทีข่ำยและคะแนนทีใ่หต้ำมวธิรีำคำขำยแบบ
เอกเทศ ผูบ้รหิำรประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศต่อหนึ่งคะแนนสะสมจำกประสบกำรณ์ในอดตี โดยพจิำรณำมลูค่ำ
ของคะแนนทีน่ ำมำใชเ้ป็นสว่นลดได ้และควำมเป็นไปไดข้องกำรน ำคะแนนนัน้มำแลกเป็นสว่นลด  
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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5 กำรจดักำรเงินลงทุน 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบรหิำรทุนของบรษิัทนัน้เพื่อด ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของ 
กลุ่มกจิกำรเพื่อสรำ้งผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มสี่วนได้เสยีอื่น และเพื่อด ำรงไว้ซึ่งโครงสรำ้งของทุน 
ทีเ่หมำะสมเพือ่ลดตน้ทุนทำงกำรเงนิของทุน 
 
ในกำรด ำรงไวห้รอืปรบัโครงสรำ้งของทุน กลุ่มกจิกำรอำจปรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ กำรคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
กำรออกหุน้ใหมห่รอืกำรขำยทรพัยส์นิเพื่อลดภำระหนี้สนิ 
 

6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธข์องกลุ่มกจิกำรซึง่ประกอบไปดว้ย ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และคณะกรรมกำรบรษิทั ไดพ้จิำรณำ
ผลประกอบกำรของกลุ่มกจิกำรตำมกลุ่มผลติภณัฑ ์5 สว่นงำนทีร่ำยงำน 
 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธว์ดัผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละสว่นงำนโดยพจิำรณำจำกรำยไดแ้ละก ำไรขัน้ตน้ 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
ขอ้มลูทีม่สีำระส ำคญัเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละสว่นงำนทีร่ำยงำน มดีงัต่อไปนี้ 
 หน่วย : ล้ำนบำท 
 ข้อมูลงบกำรเงินรวม 
 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

ธรุกิจ 
โรงภำพยนตร ์

ธรุกิจ 
โฆษณำ 

ธรุกิจโบวล่ิ์ง 
และคำรำโอเกะ 

ธรุกิจให้เช่ำ 
และบริกำร 

ธรุกิจ 
ส่ือภำพยนตร ์

 
รวม 

รำยได ้       
   - รำยไดต้ำมสว่นงำนธุรกจิ 8,674 1,185 516 526 455 11,356 
   - รำยไดร้ะหวำ่งสว่นงำนธุรกจิ (392) - (48) (94) (125) (659) 
รำยไดส้ทุธ ิ 8,282 1,185 468 432 330 10,697 
ประเภทของกำรรบัรู้รำยได้       
ณ จุดใดจุดหนึ่ง 2,235 320 148 - 195 2,898 
ตลอดชว่งระยะเวลำ 6,047 865 320 432 135 7,799 
รวมรำยได ้ 8,282 1,185 468 432 330 10,697 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมสว่นงำน 887 742 (44) (18) (70) 1,497 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน      32 
คำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถปันสว่นได ้      (249) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      1,280 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ      (98) 
สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้      294 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้      1,476 
ภำษเีงนิได ้      (278) 
ก ำไรสทุธ ิ      1,198 
       

สนิทรพัยถ์ำวรของสว่นงำน 5,529 19 344 724 4 6,620 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและสว่นไดส้ว่นเสยีในกำรรว่มคำ้      3,885 
สนิทรพัยท์ีย่งัไมไ่ดปั้นสว่น      3,510 
สนิทรพัยท์ัง้สิน้ในงบกำรเงนิรวม      14,015 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 

ขอ้มลูทีม่สีำระส ำคญัเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละสว่นงำนทีร่ำยงำน มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 หน่วย : ล้ำนบำท 
 ข้อมูลงบกำรเงินรวม 
 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

ธรุกิจ 
โรงภำพยนตร ์

ธรุกิจ 
โฆษณำ 

ธรุกิจโบวล่ิ์ง 
และคำรำโอเกะ 

ธรุกิจให้เช่ำ 
และบริกำร 

ธรุกิจ 
ส่ือภำพยนตร ์

 
รวม 

รำยได ้       
   - รำยไดต้ำมส่วนงำนธุรกจิ 8,433 948 534 517 333 10,765 
   - รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนธุรกจิ (563) - (54) (93) (103) (813) 
รำยไดสุ้ทธ ิ 7,870 948 480 424 230 9,952 
ประเภทของกำรรบัรู้รำยได้       
ณ จุดใดจุดหน่ึง 2,124 163 153 - 81 2,521 
ตลอดช่วงระยะเวลำ 5746 785 327 424 149 7,431 
รวมรำยได ้ 7,870 948 480 424 230 9,952 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 754 630 (5) (21) (78) 1,280 
เงนิชดเชยคำ่เสยีหำย      2 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน      329 
คำ่ใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได ้      (193) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      1,418 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ      (108) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรร่วมคำ้      262 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้      1,572 

ภำษเีงนิได ้      (273) 

ก ำไรสุทธ ิ      1,299 
       
สนิทรพัยถ์ำวรของส่วนงำน 5,935 19 472 811 5 7,242 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและส่วนไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้      3,451 

สนิทรพัยท์ีย่งัไม่ไดปั้นส่วน      3,381 

สนิทรพัยท์ัง้สิน้ในงบกำรเงนิรวม      14,074 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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6 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนไดส้่วนใหญ่เป็นค่ำใชจ้่ำยส่วนกลำง สนิทรัพยข์องส่วนงำนประกอบดว้ย ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน สนิคำ้คงเหลอื ลกูหนี้ และเงนิสดส ำหรบักำรด ำเนินงำนแต่ไมร่วมเงนิลงทุน 
 
หนี้สนิของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่เป็นเงนิกู้ยมืเพื่อใชก้บัทุกส่วนงำนและบรหิำรสภำพคล่องโดยรวม ดงันัน้กลุ่มกจิกำรจงึไม่ได ้
น ำเสนอขอ้มลูหนี้สนิจ ำแนกตำมสว่นงำน 
 

7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิสด 62,068,236 65,303,959 45,856,833 49,786,766 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมือ่ทวงถำม 899,673,860 531,011,225 669,208,082 340,804,000 

รวมเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 961,742,096 596,315,184 715,064,915 390,590,766 

 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำมมอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิอยู่ทีร่อ้ยละ 0.30 ถงึรอ้ยละ 0.50 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 
0.30 ถงึรอ้ยละ 0.50 ต่อปี) 
 

8 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 549,514,386 641,037,846 135,113,472 262,045,929 
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 37) 68,197,171 27,457,383 165,326,746 106,825,752 
รำยไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ 300,409,549 347,889,064 51,288,476 39,773,808 
รวม 918,121,106 1,016,384,293 351,728,694 408,645,489 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (918,252) (7,720,250) - - 
ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 917,202,854 1,008,664,043 351,728,694 408,645,489 
ลกูหนี้บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 37) 28,967,016 31,333,012 196,179,414 749,958,529 
ลกูหนี้อื่น 60,984,215 61,973,532 20,343,347 29,184,914 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 47,781,303 59,310,795 17,225,822 16,556,399 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 1,054,935,388 1,161,281,382 585,477,277 1,204,345,331 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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8 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

 
ลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำยไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ 335,742,567 365,622,118 69,335,631 47,008,547 
ลกูหนี้กำรคำ้      
   ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 271,259,019 295,262,159 86,155,220 167,729,897 
   คำ้งช ำระไมเ่กนิ 3 เดอืน 254,776,804 303,202,792 188,318,883 174,891,638 
   3 - 6 เดอืน 43,133,860 7,708,627 4,557,460 2,493,713 
   6 - 12 เดอืน 3,740,905 26,140,237 690,332 8,683,709 
   เกนิกวำ่ 12 เดอืน 9,467,951 18,448,360 2,671,168 7,837,985 
รวม 918,121,106 1,016,384,293 351,728,694 408,645,489 
หกั  คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (918,252) (7,720,250) - - 

ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 917,202,854 1,008,664,043 351,728,694 408,645,489 

 
9 สินค้ำคงเหลือ 

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

อำหำรและเครือ่งดื่ม  125,846,102 129,864,088 88,395,980 91,250,754 
วสัดุสิน้เปลอืงและอื่น ๆ 12,771,470 18,674,221 4,802,562 12,498,596 
งำนระหวำ่งท ำ 2,884,853 - - - 
รวม 141,502,425 148,538,309 93,198,542 103,749,350 
หกั  คำ่เผือ่ส ำหรบัมลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บั (20,108,447) (19,799,206) (20,091,363) (19,600,000) 
สนิคำ้คงเหลอื - สทุธ ิ 121,393,978 128,739,103 73,107,179 84,149,350 

 
ต้นทุนของสนิค้ำคงเหลอืที่รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยและรวมอยู่ในต้นทุนขำยเป็นจ ำนวน 679.78 ล้ำนบำท และจ ำนวน 528.32 ล้ำนบำท  
ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำร ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : 636.74 ลำ้นบำท และจ ำนวน 479.13 ลำ้นบำท) 
 
กลุ่มกจิกำรบนัทกึขำดทุนจำกสนิคำ้ลำ้สมยัและค่ำเผือ่กำรลดมลูคำ่สนิคำ้ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำร
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เป็นจ ำนวน 3.41 ล้ำนบำท และจ ำนวน 0.49 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : 
เฉพำะงบก ำไรขำดทุนรวม 13.13 ลำ้นบำท) 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
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10 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 

 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ภำษมีลูคำ่เพิม่คำ้งรบั 50,457,264 49,684,885 26,087,829 24,477,578 
ภำษถีูกหกั ณ ทีจ่่ำย 39,550,606 32,707,582 - - 
อื่น ๆ 25,549,617 38,849,062 11,692,463 15,631,231 

 115,557,487 121,241,529 37,780,292 40,108,809 

 
11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 3,700,557,696 3,692,553,696 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุน (165,728,926) (165,728,926) 

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย - สทุธ ิ 3,534,828,770 3,526,824,770 

 
ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย  

 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม   
ยอดคงเหลอืตน้ปี 3,526,824,770 3,620,413,946 
ซือ้เงนิลงทุน 18,000,000 164,990 
รบัคนืจำกกำรลดทุน (9,996,000) (50,379,840) 
คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - (43,374,326) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 3,534,828,770 3,526,824,770 

 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บรษิัทมีเงนิปันผลรบัจำกบรษิัทย่อยจ ำนวน 724.71 ล้ำนบำท ซึ่งบนัทึกเป็น “รำยได้อื่น”  
ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำร (พ.ศ. 2561 : 827.39 ลำ้นบำท) 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
กำรซ้ือเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2562 
 
บริษทั ไท เมเจอร ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่4 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดล้งทุนจ ำนวน 18 ลำ้นบำทใน บรษิทั ไท เมเจอร ์จ ำกดั ซึ่งประกอบธุรกจิ 
ในกำรผลติภำพยนตร ์โดยบรษิทัถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 60.00 ของทุนจดทะเบยีน 
 
พ.ศ. 2561 
 
บริษทั เอม็เทล (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 
เมือ่วนัที ่18 เมษำยน พ.ศ. 2561 บรษิทัไดล้งทนุในบรษิทั เอม็เทล (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่ประกอบธรุกจิในกำรสรำ้งและ
พฒันำซอฟแวรร์วมทัง้แอปพลเิคชัน่ จ ำนวน 0.16 ลำ้นบำท โดยบรษิทัถอืหุน้คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 55.00 ของทุนจดทะเบยีน 
 
บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท ์จ ำกดั (มหำชน) (“MPIC”) 
 
บริษทั เอม็ ทำเลนต ์จ ำกดั 
 
เมือ่วนัที ่28 มถิุนำยน พ.ศ.2561 บรษิทั ทำเลนตว์นั จ ำกดั ไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นชือ่เป็น “บรษิทั เอม็ ทำเลนต ์จ ำกดั” 
 
เมือ่วนัที ่9 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทัยอ่ย) ซื้อหุน้ของ
บรษิัท เอม็ ทำเลนต์ จ ำกดั จำกผู้ถือหุ้นที่ไม่มอี ำนำจควบคุม จ ำนวน 39,998 หุ้น เป็นเงนิ 40 บำท ท ำให้สดัส่วน 
กำรถอืหุน้ของบรษิทัย่อยในบรษิทัดงักล่ำวเปลีย่นแปลงจำกอตัรำรอ้ยละ 90.00 เป็นรอ้ยละ 99.99 ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวน
เงนิทีจ่่ำยซือ้หุน้กบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีร่ะบุไดส้ทุธขิองบรษิทั เอม็ ทำเลนต ์จ ำกดั ทีไ่ดม้ำเพิม่ จ ำนวน 21,485,833 บำท 
บนัทกึเป็น “กำรเปลี่ยนแปลงสดัส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ในบรษิัทย่อย” ภำยใต้ “องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ”  
ในงบกำรเงนิรวม 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
กำรลดทุน 
 
พ.ศ. 2562 
 
บริษทั เมเจอร ์โฮลด้ิง อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 
 
ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี ครัง้ที ่1/2562 ของบรษิทั เมเจอร ์โฮลดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (บรษิทัย่อย) ไดม้ี
มตอินุมตักิำรลดทุนจดทะเบยีนจำก 40 ลำ้นบำท (400,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100.00 บำท) เป็น 30 ลำ้นบำท 
(300,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท) ท ำให้บรษิัทได้รบัเงนิเงนิคนืจำกกำรลดทุนจ ำนวน 9.99 ล้ำนบำท  
และได้จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที่ 18 ตุลำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ไม่มีผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถือหุ้น 
ในบรษิทัยอ่ยดงักล่ำว 
 
บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั อีจีวี เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษทั อีจีวี เอก็ซิบิชัน่ จ ำกดั 
 
ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ของบรษิทั อจีวี ีเอก็ซบิชิัน่ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) ไดม้มีตอินุมตักิำรลดทุน 
จดทะเบยีนจำก 100 ล้ำนบำท (10 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท) เป็น 25 ล้ำนบำท (10 ล้ำนหุ้น มูลค่ำ 
ทีต่รำไวหุ้น้ละ 2.50 บำท) และไดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที ่11 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ไม่มผีลกระทบ
ต่อสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยดงักล่ำว 
 
ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี ครัง้ที ่2/2562 ของบรษิทั อจีวี ีเอก็ซบิชิัน่ จ ำกดั (บรษิทัยอ่ย) ไดม้มีตอินุมตักิำรแปลง
มลูค่ำหุน้ของบรษิทัจำกเดมิมลูค่ำหุน้ละ 2.50 บำท จ ำนวน 10 ลำ้นหุน้ เป็นมูลค่ำหุน้ละ 5.00 บำท จ ำนวน 5 ลำ้นหุน้ 
ทุนจดทะเบยีน 25 ลำ้นบำท ทัง้นี้ไมม่ผีลกระทบต่อสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยดงักล่ำว 
 
บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท ์จ ำกดั (มหำชน) (“MPIC”) 
 
ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี ครัง้ที ่1/2562 ของบรษิทั MPIC ไดม้มีตอินุมตักิำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 
3.81 ลำ้นบำท และส่วนเกนิมลูค่ำหุน้จ ำนวน 321.37 ลำ้นบำท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมและอนุมตักิำรเปลีย่นแปลง
มูลค่ำของหุ้นสำมญัที่ตรำไว้จำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท ท ำให้ทุนจดทะเบียนของ 
บริษัท MPIC ลดลงจำก 1,313.12 ล้ำนบำท เป็น 656.56 ล้ำนบำท และทุนช ำระแล้วลดลงจำก 1,300.12 ล้ำนบำท 
เป็น 650.06 ลำ้นบำท และโอนส่วนเกนิทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำหุน้จ ำนวน 262.22 ลำ้นบำท เพื่อชดเชยผลขำดทุน
สะสมทีเ่หลอื ทัง้นี้ไมม่ผีลกระทบต่อสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยดงักล่ำว 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
กำรลดทุน (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2561 
 
บริษทั เมเจอร ์โฮลด้ิง อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่31 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เมเจอร ์โฮลดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (บรษิทัย่อย) อนุมตัิ
ใหล้ดทุนจดทะเบยีนโดยลดหุน้จ ำนวน 1.10 ลำ้นหุน้ มลูคำ่หุน้ละ 100 บำท ท ำใหบ้รษิทัไดร้บัเงนิเงนิคนืจำกกำรลดทุน
จ ำนวน 50.38 ล้ำนบำท ทัง้นี้ไม่มีผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิัทย่อย กำรลดทุนดงักล่ำวได้จดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณิชยเ์มือ่วนัที ่5 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2562 
 
บริษทัย่อย ภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษทั เมตำคอกนิชัน่ จ ำกดั 
 
เมือ่วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทัยอ่ย) จ ำหน่ำยเงนิลงทุน
ในหุน้สำมญัของบรษิทั เมตำคอกนิชัน่ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยจ ำนวน 12,000 หุน้ คดิเป็นอตัรำส่วนรอ้ยละ 60 ของ
ทุนจดทะเบียนในรำคำ 1.20 ล้ำนบำท กลุ่มบรษิัทรบัรู้ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวจ ำนวน 3,526 บำท  
โดยแสดงรวมอยูใ่นรำยไดอ้ื่นในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 
 
พ.ศ. 2561 
 
บริษทัย่อยภำยใต้ บริษทั เอม็ วี ดี จ ำกดั 
 
บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลส ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่12 ตุลำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัแปซฟิิค มเีดยี เซลส ์จ ำกดั ไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิัทกบักระทรวงพำณิชย ์และ
ช ำระบญัชแีลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
กำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2561 
 
บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) (“MPIC”) 
 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2561 บรษิทัไดต้ัง้คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนในบรษิทั MPIC จ ำนวน 43.37 ลำ้นบำท เนื่องจำก 
เงนิลงทุนมมีูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืต ่ำกว่ำมูลค่ำคงเหลอืตำมบญัชี ซึ่งปัจจยัหลกัทีม่ผีลต่อกำรรบัรูข้ำดทุนดงักล่ำว 
เกดิจำกกำรลดลงของรำคำหุน้ในตลำด ณ วนัสิน้รอบกำรรำยงำน 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

ข) รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

    

ส่วนได้เสียในควำม 
เป็นเจ้ำของท่ีถือโดย 
บริษทั/กลุม่กิจกำร 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น 
เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 
 

เงินลงทุนในวิธีรำคำทุน 
  ลกัษณะ ประเทศท่ีจด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บริษทัย่อย ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ ์ ทะเบียนจดัตัง้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (บำท) (บำท) 
          

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์พรอพเพอรต์ี้ 
    จ ำกดั 

ใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำร ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 77,999,300 77,999,300 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์เซอรว์สิ  
   จ ำกดั 

ใหบ้รกิำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 22,999,300 22,999,300 

บรษิทั รชัโยธนิ แมเนจเมนท ์จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 70,950,146 70,950,146 
บรษิทั รชัโยธนิ ซนีีมำ่ จ ำกดั ใหเ้ช่ำทีด่นิและพืน้ทีใ่นอำคำร ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 120,854,600 120,854,600 
บรษิทั รชัโยธนิ เรยีลตี ้จ ำกดั ใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำร ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 195,178,100 195,178,100 
บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นโบวล์ิง่ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 62,609,887 62,609,887 
    และคำรำโอเกะและ         
    กำรบนัเทงิ         
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีแอด จ ำกดั ใหบ้รกิำรโฆษณำ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.93 99.93 0.07 0.07 1,000,000 1,000,000 
บรษิทั กรุงเทพ ไอแมกซ ์เธยีเตอร ์ 
   จ ำกดั 

ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.93 99.93 0.07 0.07 6,826,300 6,826,300 

บรษิทั สยำม ซนีีเพลก็ซ ์จ ำกดั ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 149,999,300 149,999,300 
บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ำกดั  ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.98 99.98 0.02 0.02 917,454,635 917,454,635 
   (มหำชน) (“EGV”)    และกำรโฆษณำรวมทัง้         
    ใหบ้รกิำรเช่ำพืน้ที ่         
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์ สือ่สิง่พมิพแ์ละโฆษณำ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 92.46 92.46 7.54 7.54 2,002,847,009 2,002,847,009 
   จ ำกดั (มหำชน) (“MPIC”)    และจดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิ ์         
    ภำพยนตร ์         



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

52 

 
11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
ข) รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

    

ส่วนได้เสียในควำม 
เป็นเจ้ำของท่ีถือโดย 
บริษทั/กลุม่กิจกำร 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น 
เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 
 

เงินลงทุนในวิธีรำคำทุน 
  ลกัษณะ ประเทศท่ีจด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บริษทัย่อย ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ ์ ทะเบียนจดัตัง้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (บำท) (บำท) 
          

บรษิทั เมเจอร ์โฮลดิง้  ธุรกจิลงทุน ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.96 99.96 0.04 0.04 29,988,000 39,984,000 
   อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (“MHD”)          
บรษิทั ดจิติอล โปรเจคเตอร ์ ใหเ้ชำ่และบรกิำรระบบ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.04 0.04 4,999,700 4,999,700 
   แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั    เครือ่งฉำยและอปุกรณ์         
บรษิทั เมเจอร ์รวีอรด์ส ์จ ำกดั ใหบ้รกิำรงำนดำ้นลกูคำ้ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 18,686,429 18,686,429 
    สมัพนัธก์ำรช ำระเงนิ         
    ทำงอเิลก็ทรอนิกส ์         
    และเครอืขำ่ยเครือ่งพมิพ ์         
    คปูองอตัโนมตั ิ         
บรษิทั เอม็เทล (ประเทศไทย) จ ำกดั สรำ้งและพฒันำซอฟแวร ์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 55.00 55.00 0.45 0.45 164,990 164,990 
    รวมทัง้แอปพลเิคชัน่         
บรษิทั ไท เมเจอร ์จ ำกดั ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 60.00 - 0.40 - 18,000,000 - 
รวม        3,700,557,696 3,692,553,696 
หกั คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุน        (165,728,926) (165,728,926) 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สุทธ ิ        3,534,828,770 3,526,824,770 

          



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
ข) รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

    

ส่วนได้เสียในควำม 
เป็นเจ้ำของท่ีถือโดย 

กลุ่มกิจกำร 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น 
เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 
  ลกัษณะ ประเทศท่ีจด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บริษทัย่อย ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ ์ ทะเบียนจดัตัง้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
        

บริษทัย่อยภำยใต้ EGV        
บรษิทั อจีวี ีเอก็ซบิชิัน่ จ ำกดั ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร ์ ถอืหุน้ทำงออ้ม ประเทศไทย 99.96 99.96 0.04 0.04 
        
บริษทัย่อยภำยใต้ MPIC        
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั จดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์ ถอืหุน้ทำงออ้ม ประเทศไทย 92.46 92.46 7.54 7.54 
    เพือ่ฉำยในโรงภำพยนตร ์       
    เพือ่จดัท ำวซิดีแีละดวีดี ีและ       
    เพือ่ถ่ำยทอดทำงโทรทศัน์       
บรษิทั เอม็ ว ีด ีจ ำกดั (“MVD”) จ ำหน่ำยแผ่น วซีดี ีดวีดี ี ถอืหุน้ทำงออ้ม ประเทศไทย 92.46 92.46 7.54 7.54 
    บลเูรย ์และลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์       
บรษิทั เอม็ เทอรต์ี้ ไนน์ จ ำกดั ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้ทำงออ้ม ประเทศไทย 92.46 92.46 7.54 7.54 
บรษิทั เอม็ ทำเลนต ์จ ำกดั ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้ทำงออ้ม ประเทศไทย 92.46 92.46 7.54 7.54 
บรษิทั เมตำคอกนิชัน่ จ ำกดั ตวัแทนซือ้ขำยสือ่โฆษณำ ถอืหุน้ทำงออ้ม ประเทศไทย - 55.48 - 44.52 
        
บริษทัย่อยภำยใต้ MVD        
บรษิทั แปซฟิิค มเีดยี เซลล ์จ ำกดั จ ำหน่ำยเทป ซดี ีวดีโีอเทป  ถอืหุน้ทำงออ้ม ประเทศไทย - 91.91 - 8.09 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
ข) รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

    

ส่วนได้เสียในควำม 
เป็นเจ้ำของท่ีถือโดย 

กลุ่มกิจกำร 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น 
เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 
  ลกัษณะ ประเทศท่ีจด พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บริษทัย่อย ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ ์ ทะเบียนจดัตัง้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
        

บริษทัย่อยภำยใต้ MHD (ต่อ)        
บรษิทั เมเจอร ์แพลตนิัม่ ซนีีเพลก็ซ์ ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศกมัพชูำ 69.97 69.97 30.03 30.03 
   (แคมโบเดยี) จ ำกดั     และใหบ้รกิำรดำ้นโบวล์ิง่       
   (“Major Platinum”)        
บรษิทั เมเจอร ์แพลตนิัม่ ซนีีเพลก็ซ์ ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม สำธำรณรฐั 59.98 59.98 40.02 40.02 
   (ลำว) จ ำกดั (“Major Platinum Lao”)    และใหบ้รกิำรดำ้นโบวล์ิง่  ประชำธปิไตย     
   ประชำชนลำว     
บรษิทั ซนีีเพลก็ซ ์(ลำว) โซล จ ำกดั (“CNP”) ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม สำธำรณรฐั 99.96 99.96 0.04 0.04 
   ประชำธปิไตย     
   ประชำชนลำว     
 
บรษิทัยอ่ยเป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย ยกเวน้บรษิทัยอ่ยภำยใต ้MHD ซึง่จดทะเบยีนในประเทศกมัพชูำ และสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว เงนิลงทุนทัง้หมดเป็นกำรลงทุนในหุน้สำมญั 
 
บรษิทัยอ่ยดงักล่ำวไดร้วมอยูใ่นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำร บรษิทัยอ่ยมหีุน้ทุนเป็นหุน้สำมญัเท่ำนัน้ สดัส่วนของสว่นไดเ้สียในควำมเป็นเจำ้ของทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยูเ่ท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีง
ในบรษิทัยอ่ยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิกำร 
 
กลุ่มกจิกำรไมม่สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมทีม่สีำระส ำคญั ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 28 ส ำหรบัควำมเคลื่อนไหวของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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12 เงินลงทุนในบริษทัร่วม  

 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม 3,817,685,862 3,375,388,805 3,360,807,431 3,099,847,264 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุน - - (13,100,000) - 

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม - สทุธ ิ 3,817,685,862 3,375,388,805 3,347,707,431 3,099,847,264 

 
ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำคำตำมบญัชตีน้ปี 3,375,388,805 2,969,458,728 3,099,847,264 2,716,073,678 
ซือ้เงนิลงทุน 363,194,765 619,016,390 305,717,465 608,516,390 
จ ำหน่ำยเงนิลงทนุ (51,508,157) (257,185,700) (44,757,298) (224,742,804) 
รบัคนืเงนิลงทนุ (7,350,000) - - - 
คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - (13,100,000) - 
เงนิปันผลรบั (164,551,123) (224,448,632) - - 
สว่นแบ่งก ำไร 302,781,079 268,548,019 - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ (269,507) - - - 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี 3,817,685,862 3,375,388,805 3,347,707,431 3,099,847,264 

 
กลุ่มกจิกำรมกี ำไรในรำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ให้กบักองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ 
ซึ่งรบัรู้ในงบก ำไรขำดทุนรวมด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำอำคำรที่จ ำหน่ำยไป ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562  
กลุ่มกจิกำรรบัรูก้ ำไรในรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำวเป็นรำยไดจ้ ำนวน 16.53 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 16.53 ลำ้นบำท) 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มรวมคำ่ควำมนิยมจ ำนวน 188.43 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 282.48 ลำ้นบำท)  
 
ในปี พ.ศ. 2562 บรษิัทได้รบัรำยได้เงนิปันผลจำกบรษิัทร่วมจ ำนวน 164.55 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 224.45 ล้ำนบำท)  
ซึ่งบนัทกึอยู่ใน “รำยไดอ้ื่น” ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำร และบนัทกึสุทธจิำก “เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม” ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงนิรวม 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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12  เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

กำรซ้ือเงินลงทุน 
 

พ.ศ. 2562 
 

บริษทั สยำมฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท ์จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 

ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัลงทุนเพิม่ในหุน้สำมญัของ SF จ ำนวน 49.51 ลำ้นหุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 300.32 ลำ้นบำท  
 

กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร ์CRACKED  
 

เมือ่วนัที ่2 ตุลำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดล้งทุนในบรษิทัร่วม “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์CRACKED” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยี
ในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 20.00 ตำมสญัญำร่วมลงทุน บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 5.40 ลำ้นบำท ไปในวนัที ่18 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2562 
 

บริษทัร่วม ภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท ์จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัย่อย) 
 

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) ไดล้งทุนใน “บรษิทั เอม็.พ.ีไอ.ซ ี(กมัพูชำ) ดสิทรบิวิชัน่ จ ำกดั” 
โดยบรษิทัมสี่วนได้เสยีทำงอ้อมในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 50.85 บรษิทั เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน)  
ไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 3.45 ลำ้นบำท เมือ่วนัที ่4 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 
 

บริษทัร่วมภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 

ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั ไดล้งทุนในบรษิทัรว่ม ดงันี้ 
 

1. “กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตร ์THAT MARCH” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัรว่มรอ้ยละ 12.94 ตำมสญัญำรว่มลงทุน 
บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 3.50 ลำ้นบำท ไปในวนัที ่28 มกรำคม พ.ศ. 2562 

 

2. “กจิกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ OUR LOVE FOREVER” โดยบรษิทัมสี่วนได้เสยีในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 12.94 ตำมสญัญำร่วม
ลงทุน บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 3.50 ลำ้นบำท ไปในวนัที ่9 เมษำยน พ.ศ. 2562 

 

3. “กจิกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ CLASSIC AGAIN” โดยบรษิัทมสี่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมร้อยละ 36.06 ตำมสญัญำร่วม
ลงทุน บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 9.75 ลำ้นบำท ไปในวนัที ่13 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 

 

4. “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรข์ุนแผนฟ้ำฟ้ืน” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 47.16 ตำมสญัญำร่วมลงทุน  
บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 23.97 ลำ้นบำท ไปในวนัที ่28 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 

 

5. “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์คนืยุติธรรม” โดยบรษิัทมสี่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมรอ้ยละ 64.72 ตำมสญัญำร่วมลงทุน  
บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 13.30 ลำ้นบำท ไปในวนัที ่23 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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12  เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
กำรซ้ือเงินลงทุน (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2561 
 
บริษทั สยำมฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท ์จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 
ในปี พ.ศ. 2561 บรษิทัลงทุนเพิม่ในหุน้สำมญัของ SF จ ำนวน 72.91 ลำ้นหุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 608.52 ลำ้นบำท 
 
บริษทัร่วมภำยใต้ บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตรแ์สงกระสือ 
 
ในปี พ.ศ. 2561 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั ไดล้งทุนในบรษิทัร่วม “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรแ์สงกระสอื” โดยบรษิทัมสีว่นได้
เสยีในบรษิัทร่วมจ ำนวนร้อยละ 30.00 ตำมสญัญำร่วมลงทุน บรษิัทช ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 10.50 ล้ำนบำท ไปในวนัที ่ 
27 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2562 
 
บริษทั สยำมฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท ์จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 
ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัไดจ้ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทั SF จ ำนวน 11.27 ลำ้นหุน้ ไปในรำคำ 83.78 ลำ้นบำท โดยมกี ำไร 
จำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำว รวมอยู่ใน “รำยได้อื่น” เป็นจ ำนวน 32.27 ล้ำนบำท และจ ำนวน 39.02 ล้ำนบำท  
ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำร ตำมล ำดบั 
 
ผลจำกกำรลงทุนเพิม่และจ ำหน่ำยเงนิลงทุนใน SF ท ำใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้เพิม่ขึน้จำกเดมิในอตัรำรอ้ยละ 26.34 เป็นรอ้ยละ 
28.09 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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12 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2561 
 
บริษทั สยำมฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท ์จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 
ในปี พ.ศ. 2561 บรษิทัไดจ้ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทั SF จ ำนวน 60.63 ลำ้นหุน้ ไปในรำคำ 542.88 ลำ้นบำท โดยมกี ำไร 
จำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำว รวมอยู่ใน “รำยไดอ้ื่น” เป็นจ ำนวน 285.70 ล้ำนบำท และจ ำนวน 318.14 ล้ำนบำท 
ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำร ตำมล ำดบั 
 
ผลจำกกำรลงทุนเพิม่และจ ำหน่ำยเงนิลงทุนใน SF ท ำใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้เพิม่ขึน้จำกเดมิในอตัรำรอ้ยละ 25.65 เป็นรอ้ยละ 
26.34 
 
กำรรบัคืนเงินลงทุน 
 
กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร ์แสงกระสือ 
 
ในปี พ.ศ. 2562 บรษิัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ำกดั ได้รบัคืนเงนิลงทุนจำก "กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ แสงกระสอื" จ ำนวน  
5.25 ลำ้นบำท เมือ่วนัที ่23 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และจ ำนวน 2.10 ลำ้นบำท เมือ่วนัที ่9 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
กำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 
 
บริษทั ซีเจ เมเจอร ์เอน็เตอรเ์ทนเม้นท ์จ ำกดั (“CJM”)  
 
ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัไดต้ัง้ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทั CJM จ ำนวน 13.10 ลำ้นบำท เนื่องจำกเงนิลงทุน 
มมีูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนืต ่ำกว่ำมูลค่ำคงเหลอืตำมบญัช ีซึ่งปัจจยัหลกัที่มผีลต่อกำรรบัรูผ้ลขำดทุนดงักล่ำวเกดิจำก 
กำรปรบัโครงสรำ้งกำรลงทุนในธุรกจิภำพยนตรไ์ทย 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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12  เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
ข) รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัรว่ม  
 

     งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    สดัส่วนของส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

 ประเทศ  ลกัษณะ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
บริษทัร่วม ท่ีจดัตัง้ ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

          

บรษิทั สยำมฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท ์จ ำกดั  ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำรและให ้ ถอืหุน้โดยตรง 28.09 26.34 2,505,982,285 2,138,465,726 2,133,407,431 1,877,847,264 
   (มหำชน) (“SF”)     บรกิำรดำ้นสำธำรณูปโภค        
บรษิทั รชัโยธนิ อเวนิว จ ำกดั (“RAV”) ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำรและให ้ ถอืหุน้โดยตรง 50.00 50.00 58,100,171 51,735,953 67,500,000 67,500,000 
     บรกิำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถอืหุน้ทำงออ้ม  14.05 13.17     
   ผ่ำน SF       
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพืน้ทีแ่ละใหบ้รกิำร ถอืหุน้โดยตรง 33.00 33.00 1,136,362,807 1,101,595,853 1,089,000,000 1,089,000,000 
   เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์(“MJLF”)  ดำ้นสำธำรณูปโภค        
บรษิทั ไทยทคิเกต็เมเจอร ์จ ำกดั (“TTM”) ประเทศไทย เป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำยตัว๋ ถอืหุน้โดยตรง 40.00 40.00 48,394,569 49,489,328 31,200,000 31,200,000 
     บตัรเขำ้ชมกำรแสดง        
บรษิทั ซเีจ เมเจอร ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั ประเทศไทย ผลติและจ ำหน่ำยภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยตรง 49.00 49.00 22,420,883 23,637,334 34,300,000 34,300,000 
   (“CJM”)          
กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตร ์CRACKED ประเทศไทย ผลติและจ ำหน่ำยภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยตรง 20.00 - 5,392,369 - 5,400,000 - 
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12  เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
ข) รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัรว่ม (ต่อ) 
 

     งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    สดัส่วนของส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

 ประเทศ  ลกัษณะ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
บริษทัร่วม ท่ีจดัตัง้ ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

          

บริษทัร่วม ภำยใต้ บริษทั เอม็ พิคเจอรส์           
   เอน็เตอรเ์ทนเม้นท ์จ ำกดั          
บรษิทั เอม็.พ.ีไอ.ซ(ีกมัพชูำ) ดสิทรบิวิชัน่ จ ำกดั ประเทศกมัพชูำ จดัจ ำหน่ำย ลขิสทิธิ ์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 50.85 - 6,159,480 - - - 
     ภำพยนตรเ์พือ่ฉำย        
     ในโรงภำพยนตร ์        
          

บริษทัร่วม ภำยใต้ บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั          
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรแ์สงกระสอื ประเทศไทย ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 27.74 27.74 5,066,364 10,464,611 - - 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรข์นุแผนฟ้ำฟ้ืน ประเทศไทย ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 47.16 - 5,635,721 - - - 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์THAT MARCH ประเทศไทย ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 12.94 - 29,839 - - - 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์ 
   OUR LOVE FOREVER 

ประเทศไทย ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 12.94 - 1,149,320 - - - 

กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์CLASSIC AGAIN ประเทศไทย ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้ทำงออ้ม 36.06 - 9,770,685 - - - 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรค์นืยุตธิรรม ประเทศไทย ผลติภำพยนตร ถอืหุน้ทำงออ้ม 64.72 - 13,221,369 - - - 
          

รวม      3,817,685,862 3,375,388,805 3,360,807,431 3,099,847,264 
หกั คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุน      - - (13,100,000) - 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - สุทธ ิ      3,817,685,862 3,375,388,805 3,347,707,431 3,099,847,264 
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12  เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

กลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์THAT MARCH และ กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์OUR 
LOVE FOREVER ถึงแม้ว่ำถือหุ้นน้อยกว่ำร้อยละ 20 เนื่องจำกกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในกำรออกเสียง 1 ใน 5 ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรของกจิกำรรว่มคำ้ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มลูค่ำยุตธิรรมของส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรใน SF ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยมจี ำนวน 3,174.39 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 3,439.93 ล้ำนบำท) และมูลค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยี
ของกลุ่มกจิกำร มจี ำนวน 2,505.98 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 2,138.47 ลำ้นบำท) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มลูคำ่ยุตธิรรมของสว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรใน MJLF ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยมจี ำนวน 1,208.79 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 1,350.36 ล้ำนบำท) และมูลค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยี
ของกลุ่มกจิกำร มจี ำนวน 1,136.36 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 1,101.60  ลำ้นบำท) 
 

RAV, TTM และ CJM เป็นบรษิทัจ ำกดัและหุน้ของบรษิทัไมม่รีำคำเสนอซือ้ขำยในตลำด 
 

กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตร ์CRAKED เป็นกจิกำรรว่มคำ้ และไมม่รีำคำซือ้ขำยในตลำด 
 

กลุ่มกจิกำรไม่มหีนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม 
 

ค) ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัรว่ม 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงขอ้มลูทำงกำรเงนิแบบสรุปส ำหรบับรษิทัรว่มทีม่สีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นจ ำนวน
ทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิของบรษิทัร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมดงักล่ำว) ซึ่งไดป้รบัปรุง
ดว้ยรำยกำรปรบัปรุงที่จ ำเป็นส ำหรบักำรปฏบิตัติำมวธิีส่วนได้เสยี รวมถึงกำรปรบัปรุงมูลค่ำยุตธิรรมและกำรปรบัปรุง
เกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและบรษิทัรว่ม 
 

ผลกำรด ำเนินงำนโดยสรปุ 
 

 หน่วย : บำท 

 SF MJLF 

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

รำยได้ 1,550,397,903 1,454,586,606 413,874,767 401,481,948 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 765,330,128 527,566,441 329,562,154 289,098,869 
     

ก ำไรหลงัภำษีจำก     
   กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 634,930,348 498,928,361 329,562,154 289,098,869 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน 738,414 - - - 
     

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 635,668,762 498,928,361 329,562,154 289,098,869 
     

เงินปันผลรบัจำกบริษทัรว่ม 46,342,123 113,401,132 88,209,000 95,287,500 
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ค) ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัรว่ม (ต่อ) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 

 หน่วย : บำท 

 SF MJLF 

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

สินทรพัยห์มุนเวียน 396,028,605 389,879,293 274,367,657 240,727,413 
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 12,685,691,142 11,574,836,623 3,916,591,446 3,851,118,345 
     

หน้ีสินหมุนเวียน 1,710,712,873 1,644,323,573 70,891,727 33,262,413 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,612,362,305 2,773,165,126 86,826,066 87,604,189 
     

สินทรพัยส์ทุธิก่อนหกั     
   ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 8,758,644,569 7,547,227,217 4,033,241,310 3,970,979,156 
   ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ (423,967,380) (411,130,446) - - 
     

สินทรพัยส์ทุธิหลงัหกั     
   ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 8,334,677,189 7,136,096,771 4,033,241,310 3,970,979,156 
 

กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ 
 

กำรกระทบยอดรำยกำรระหวำ่งขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปกบัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสว่นไดเ้สยีของกจิกำรในบรษิทัรว่ม 
 

 หน่วย : บำท 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ SF MJLF 

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

สินทรพัยส์ทุธิหลงัหกั     
   ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจ     
   ควบคมุ ณ วนัส้ินปี 8,334,677,189 7,136,096,771 4,033,241,310 3,970,979,156 
     

สว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม (รอ้ยละ) 28.09 26.34 33.00 33.00 
สว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม 2,341,210,822 1,879,647,890 1,330,969,632 1,310,423,121 
รำยกำรปรบัปรุงก ำไรจำก     
   กำรขำยทรพัยส์นิระหว่ำงงวด - - (194,606,825) (208,827,268) 
คำ่ควำมนิยม 164,771,464 258,817,836 - - 

มลูคำ่ตำมบญัช ี 2,505,982,286 2,138,465,726 1,136,362,807 1,101,595,853 
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12  เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
ค) ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัรว่ม (ต่อ) 

 
บริษทัร่วมท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั 
 
นอกเหนือจำกส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมดงักล่ำวขำ้งตน้ กลุ่มกจิกำรยงัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมทีแ่ต่ละรำยไม่มสีำระส ำคญั 
อกีจ ำนวนหนึ่ง ซึง่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 
 หน่วย : บำท 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

มลูคำ่ตำมบญัชโีดยรวมของสว่นไดเ้สยีในบรษิทัรว่ม   
   ซึง่แต่ละรำยทีไ่มม่สีำระส ำคญั 175,340,769 135,327,227 
   

จ ำนวนรวมของสว่นแบ่งในบรษิทัรว่ม    
   ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 14,486,242 33,347,912 

 
13 กำรร่วมกำรงำน 

 
ก) กำรรว่มค้ำ 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 67,394,947 75,176,404 - - 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุน - - - - 

เงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ - สทุธ ิ 67,394,947 75,176,404 - - 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในกำรรว่มค้ำ  
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำคำตำมบญัชตีน้ปี 75,176,404 37,405,758 - - 
ซือ้เงนิลงทุน 1,304,000 43,999,980 - - 
สว่นแบ่งขำดทุน (8,841,816) (6,206,808) - - 
สว่นแบ่งขำดทุนเบด็เสรจ็ (62,933) (104,693) - - 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น (180,708) 82,167 - - 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี 67,394,947 75,176,404 - - 
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13 กำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
ก) กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
กำรซ้ือเงินลงทนุ 
 
พ.ศ. 2562 
 
กำรรว่มค้ำ ภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท ์จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัย่อย) 
 
บรษิัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) ลงทุนเพิม่ในกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท เอ็มวพี ี
เอม็พคิเจอรส์ ฟิล์ม ดสิทรบิวิชัน่ (ลำว) จ ำกดั ตำมสดัส่วนผูถ้อืหุน้เดมิ จ ำนวน 34,200 หุน้ โดยมมีลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 
10,000 กบีลำว บรษิทัไดช้ ำระคำ่หุน้ส ำหรบัหุน้สำมญัทีเ่พิม่เป็นเงนิ 1.30 ลำ้นบำท ในวนัที ่20 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
พ.ศ. 2561 
 
กำรรว่มค้ำ ภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท ์จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัย่อย) 
 
บริษทั ทรำนสฟ์อรเ์มชัน่ ฟิลม์ จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่10 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทั ทรำนสฟ์อรเ์มชัน่ ฟิลม์ จ ำกดั (“บรษิทัร่วมคำ้”) 
มมีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ทรำนสฟ์อรเ์มชัน่ ฟิลม์ จ ำกดั จำกหุน้สำมญั จ ำนวน 1.75 ลำ้นหุน้ โดยมี
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 2.45 ล้ำนหุ้น โดยมีมูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ 100 บำท บรษิัท  
เอม็ พคิเจอร ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท์ จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทัย่อย) (“MPIC”) ไดช้ ำระค่ำหุน้ จ ำนวน 35 ลำ้นบำท ส ำหรบั
หุ้นสำมญัที่เพิม่จ ำนวน 350,000 หุ้น ตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ ท ำให้ MPIC ถือหุ้นเพิ่มเป็นสดัส่วนร้อยละ 34.69 ของทุน 
จดทะเบยีนของบรษิัท ทรำนส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม จ ำกดั กำรเพิม่ทุนดงักล่ำวจดทะเบยีนกบักระทรวงพำณิชย์เมื่อวนัที ่ 
23 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
 
บริษทั เมเจอร ์กนัตนำ บรอดแคสต้ิง จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่8 สงิหำคม พ.ศ. 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร MPIC ไดม้มีตอินุมตัใิหล้งทุนเพิม่ในกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิัท เมเจอร์ กนัตนำ บรอดแคสติ้ง จ ำกดั (“บรษิัทร่วมค้ำ”) ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นเดิม โดยซื้อหุ้น จ ำนวน 
899,998 หุน้ ทีม่ลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท เป็นเงนิ 9 ลำ้นบำท 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13  กำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
ก) กำรรว่มค้ำ (ต่อ) 

 
รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรรว่มค้ำ  
 
     งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    สดัส่วนของส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน 

กำรร่วมค้ำ ประเภทธรุกิจ 
ลกัษณะ 

ควำมสมัพนัธ ์
จดัตัง้ขึน้ 
ในประเทศ 

พ.ศ. 2562 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2561 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2562 
(บำท) 

พ.ศ. 2561 
(บำท) 

พ.ศ. 2562 
(บำท) 

พ.ศ. 2561 
(บำท) 

          

กำรร่วมค้ำภำยใต้ MPIC          

บรษิทั เมเจอร ์กนัตนำ บรอดแคสติง้    
   จ ำกดั 

ใหบ้รกิำรแพรภ่ำพผำ่น 
   สญัญำณดำวเทยีม และจดัจ ำหน่ำย 
   ลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์

ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 41.61 41.61 32,044,278 38,775,111 - - 

          

บรษิทั ทรำนสฟ์อรเ์มชัน่ ฟิลม์ จ ำกดั ผลติภำพยนตร ์
   โฆษณำ รำยกำรโทรทศัน์รวมถงึ 
   งำนดำ้นบนัเทงิทุกรปูแบบ 

ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 32.07 32.07 33,578,012 36,401,293  - - 

          

บรษิทั เอม็วพี ีเอม็ พคิเจอรส์ ฟิลม์ 
   ดสิทรบิวิชัน่ (ลำว) จ ำกดั 

จดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิ ์
   ภำพยนตรเ์พือ่ฉำยในโรงภำพยนตร ์
   เพือ่จดัท ำวซีดี ีและดวีดี ีและ 
   เพือ่ถ่ำยทอดทำงโทรทศัน์ 

ถอืหุน้โดยตรง สำธำรณรฐั
ประชำธปิไตย
ประชำชนลำว 

36.98 36.98 1,772,657  - - - 

เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้      67,394,947 75,176,404 - - 

 
กำรร่วมค้ำทัง้หมดเป็นบรษิัทจ ำกดั และหุ้นของบรษิัทไม่มรีำคำเสนอซื้อขำยในตลำด กำรร่วมค้ำมทีุนเรอืนหุ้นทัง้หมดเป็นหุ้นสำมญั ซึ่งกลุ่มกจิกำรได้ถื อหุ้นทำงตรง ประเทศที่จดทะเบยีนจดัตัง้เป็น 
แหง่เดยีวกบัสถำนทีห่ลกัในกำรประกอบธุรกจิ 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13 กำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
ก) กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
กำรรว่มค้ำท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั 
 
กลุ่มกจิกำรมสีว่นไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้ทีแ่ต่ละรำยไม่มสีำระส ำคญั ซึง่ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 
 หน่วย : บำท 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

มลูคำ่ตำมบญัชโีดยรวมของสว่นไดเ้สยีในกำรรว่มคำ้   
   ซึง่แต่ละรำยทีไ่มม่สีำระส ำคญั 67,394,947 75,176,404 
   

จ ำนวนรวมของสว่นแบ่งในกำรรว่มคำ้   
   ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (8,841,816) (6,206,808) 

 
ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ซ่ึงเก่ียวข้องกบักำรร่วมค้ำ 
 
กลุ่มกจิกำรไมม่หีนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ซึง่เกีย่วขอ้งกบัสว่นไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในกำรรว่มคำ้  
 

ข) กำรด ำเนินงำนร่วมกนั  
 
รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั 
 

     
สดัส่วนของส่วนได้เสีย 

  ลกัษณะ จดัตัง้ขึ้น พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ ์ ในประเทศ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

      

กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรฮ์กัเถดิเทงิ ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 50.85 - 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13  กำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
ข) กำรด ำเนินงำนร่วมกนั (ต่อ) 

 
รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใต้บริษทั เอม็ เทอรต้ี์ไนน์ จ ำกดั 
 

     
สดัส่วนของส่วนได้เสีย 

  ลกัษณะ จดัตัง้ขึ้น พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ ์ ในประเทศ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

      

กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์ไบคแ์มน ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 64.72 64.72 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์แก๊งตำลซิง่ และหลำน25 น้ำ24 ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 64.72 - 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์ไบคแ์มน 2 ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 50.85 - 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์สำมเกลอหวัแขง็และ      
   จ๊วดกะเทยบัง้ไฟ ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 64.72 - 

 
กลุ่มกจิกำรถอืเงนิลงทุนรอ้ยละ 50.85 ถงึ 64.72 ใน กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตร ์ไบคแ์มน, กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรแ์ก๊งตำลซิง่
และหลำน25 น้ำ24, กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตร ์ไบคแ์มน 2 และ กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตร ์สำมเกลอหวัแขง็ และจ๊วดกะเทยบัง้ไฟ 
อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรได้ข้อสรุปว่ำมีกำรควบคุมร่วมในกำรร่วมกำรงำนภำยใต้สญัญำที่ตกลงร่วมกนัซึ่งจะต้องได้รบั 
ควำมเหน็ชอบอยำ่งเป็นเอกฉนัทจ์ำกผูร้ว่มกำรงำนทุกรำย กลุ่มกจิกำรและคูส่ญัญำมสีทิธใินสนิทรพัยส์ทุธขิองกำรรว่มกำรงำน 
 
กำรซ้ือเงินลงทุน 
 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
บรษิัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ำกดั ได้ลงทุนใน “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ฮกัเถิดเทงิ” โดยบรษิัทมสี่วนได้เสยีในกำรด ำเนินงำน
รว่มกนัรอ้ยละ 50.85 ตำมสญัญำรว่มลงทุน โดยไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 9.90 ลำ้นบำท ในวนัที ่8 ตุลำคม พ.ศ. 2562 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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13  กำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
ข) กำรด ำเนินงำนร่วมกนั (ต่อ) 

 
กำรซ้ือเงินลงทุน (ต่อ) 
 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใต้บริษทั เอม็ เทอรต้ี์ไนน์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
บรษิทั เอม็ เทอรต์ีไ้นน์ จ ำกดั ไดล้งทุนในกำรด ำเนินงำนรว่มกนั ดงันี้ 
 
พ.ศ. 2562 
 
1. “กจิกำรร่วมค้ำภำพยนตร์แก๊งตำลซิ่ง และหลำน 25 น้ำ 24” โดยบรษิัทมสี่วนได้เสยีในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัร้อยละ 

64.72 ตำมสัญญำร่วมลงทุน โดยได้ช ำระเงินลงทุนจ ำนวน 35 ล้ำนบำท ในวันที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2562, วันที ่ 
22 พฤษภำคม พ.ศ. 2562, วนัที ่24 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่22 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 

 
2. “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรไ์บคแ์มน 2” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัรอ้ยละ 50.85 ตำมสญัญำร่วมลงทุน 

โดยไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 13.75 ลำ้นบำท ในวนัที ่10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

3. “กจิกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ สำมเกลอหวัแขง็และจ๊วดกะเทยบัง้ไฟ ” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในกำรด ำเนินงำนร่วมกนั 
รอ้ยละ 64.72 ตำมสญัญำร่วมลงทุน โดยไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 16.45 ล้ำนบำท ในวนัที ่14 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
วนัที ่28 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562, วนัที ่2 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และวนัที ่9 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 
พ.ศ. 2561 
 
บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จ ำกัด ได้ลงทุนใน “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน” เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2561  
กจิกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน เป็นกำรร่วมกำรงำน ประเภทกำรด ำเนินงำนร่วมกนั โดยบรษิัทมีส่วนได้เสยีในกำร
ด ำเนินงำนรว่มกนัจ ำนวนรอ้ยละ 64.72 ตำมสญัญำรว่มคำ้ 
 
กำรรบัคืนเงินลงทุน 
 
บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จ ำกัด ได้รบัคืนเงินลงทุนจำก "กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน" จ ำนวน 8.40 ล้ำนบำท  
เมือ่วนัที ่22 มนีำคม พ.ศ. 2562 และวนัที ่23 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

                                                                                                                              งบกำรเงินรวม หน่วย : บำท 

     เครื่องมือ อปุกรณ์     
  อำคำรและ โรงภำพยนตร ์ ระบบ และเคร่ืองตกแต่ง อปุกรณ์  สินทรพัย ์  
 ท่ีดิน ส่วนปรบัปรงุ และส่วนปรบัปรงุ สำธำรณูปโภค ท่ีใช้ด ำเนินงำน ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561          
รำคำทุน 208,316,998 1,849,711,750 4,590,639,806 1,726,094,329 6,898,375,119 621,144,823 28,351,505 50,865,518 15,973,499,848 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (1,060,366,171) (2,334,580,682) (879,647,627) (3,903,743,915) (496,672,123) (20,605,403) - (8,695,615,921) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - (4,614,714) - (5,527,751) (81,010,335) (301,977) - - (91,454,777) 

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

ส ำหรบัปีส้ินสดุ          
   วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 208,316,998 784,730,865 2,256,059,124 840,918,951 2,913,620,869 124,170,723 7,746,102 50,865,518 7,186,429,150 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - - (1,900,205) (89,795) (1,261,880) (274,183) (573) - (3,526,636) 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 4,702,361 195,079,117 106,691,438 407,216,008 73,402,421 - 394,464,969 1,181,556,314 
โอนสนิทรพัย ์ - 3,965,907 164,166,155 45,343,947 143,539,137 21,102,425 - (378,117,571) - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (1,187,828) (24,681) (6,046,337) (776,913) (2) - (8,035,761) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (405,806) (4,624,004) (557,015) (5,196,133) (56,956) - (1,720,000) (12,559,914) 
คำ่เสือ่มรำคำ - (87,163,872) (261,056,354) (103,981,971) (537,479,806) (79,113,180) (2,747,365) - (1,071,542,548) 
กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - (11,954,727) (18,231,106) (487,772) - - (30,673,605) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 208,316,998 705,829,455 2,346,536,005 876,346,147 2,896,160,752 137,966,565 4,998,162 65,492,916 7,241,647,000 
          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561          
รำคำทุน 208,316,998 1,843,695,062 4,899,147,214 1,847,168,604 7,260,786,215 703,589,796 26,747,971 65,492,916 16,854,944,776 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (1,137,865,607) (2,552,611,209) (955,827,556) (4,298,587,798) (564,833,482) (21,749,809) - (9,531,475,461) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - - (14,994,901) (66,037,665) (789,749) - - (81,822,315) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 208,316,998 705,829,455 2,346,536,005 876,346,147 2,896,160,752 137,966,565 4,998,162 65,492,916 7,241,647,000 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

                                                                                                               งบกำรเงินรวม หน่วย : บำท 
     เครื่องมือ อปุกรณ์     
  อำคำรและ โรงภำพยนตร ์ ระบบ และเคร่ืองตกแต่ง อปุกรณ์  สินทรพัย ์  
 ท่ีดิน ส่วนปรบัปรงุ และส่วนปรบัปรงุ สำธำรณูปโภค ท่ีใช้ด ำเนินงำน ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
          

ส ำหรบัปีส้ินสดุ          
   วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562          
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 208,316,998 705,829,455 2,346,536,005 876,346,147 2,896,160,752 137,966,565 4,998,162 65,492,916 7,241,647,000 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - - (12,251,354) (253,661) (9,006,637) (605,615) (2,574) (3,185,968) (25,305,809) 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 1,944,860 77,895,752 67,019,906 228,026,421 37,251,462 - 162,547,600 574,686,001 
โอนสนิทรพัย ์ - 1,179,638 53,061,986 11,284,041 107,892,531 (27,381,011) - (146,037,185) - 
กำรจ ำหน่ำยบรษิทัยอ่ย - - - - (389,685) (241,964) - - (631,649) 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (526,664) (7,539,442) (15,105,446) (128,761) (441,853) - (23,742,166) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (1,287,528) (158,946) (6,200,511) (43,036) - - (7,690,021) 
คำ่เสือ่มรำคำ - (78,535,274) (267,827,134) (111,781,637) (516,462,707) (72,254,263) (2,075,030) - (1,048,936,045) 
กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - - (89,704,999) (20,712) - - (89,725,711) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 208,316,998 630,418,679 2,195,601,063 834,916,408 2,595,209,719 74,542,665 2,478,705 78,817,363 6,620,301,600 
          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562          
รำคำทุน 208,316,998 1,846,819,559 4,913,504,638 1,905,232,479 7,445,109,985 696,347,908 23,351,289 78,817,363 17,117,500,219 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (1,216,400,880) (2,716,721,504) (1,058,810,330) (4,714,191,002) (621,003,611) (20,872,584) - (10,347,999,911) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - (1,182,071) (11,505,741) (135,709,264) (801,632) - - (149,198,708) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 208,316,998 630,418,679 2,195,601,063 834,916,408 2,595,209,719 74,542,665 2,478,705 78,817,363 6,620,301,600 

 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร                                                                                        หน่วย : บำท 
  อำคำร  เครื่องมือ อปุกรณ์     
  โรงภำพยนตร ์ ระบบ และเคร่ืองตกแต่ง อปุกรณ์  สินทรพัย ์  
 ท่ีดิน และส่วนปรบัปรงุ สำธำรณูปโภค ท่ีใช้ด ำเนินงำน ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
         

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561         
รำคำทุน 173,406,998 3,152,483,952 871,165,563 3,422,976,988 412,780,528 18,433,251 31,435,404 8,082,682,684 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (1,496,428,850) (315,909,838) (1,607,886,099) (330,364,268) (12,210,319) - (3,762,799,374) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - (4,614,714) (597,537) (33,389,281) - - - (38,601,532) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 173,406,998 1,651,440,388 554,658,188 1,781,701,608 82,416,260 6,222,932 31,435,404 4,281,281,778 
         

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

กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ - - (619,121) (1,476,249) (15,534) - - (2,110,904) 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561         
รำคำทุน 173,406,998 3,436,675,335 1,011,823,384 3,731,178,239 491,503,364 18,433,251 22,147,396 8,885,167,967 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (1,676,977,160) (379,377,885) (1,859,708,824) (384,148,891) (14,261,320) - (4,314,474,080) 

 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - - (619,121) (9,897,923) (15,534) - - (10,532,578) 

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



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร                                                                               หน่วย : บำท 

  อำคำร  เครื่องมือ อปุกรณ์     
  โรงภำพยนตร ์ ระบบ และเคร่ืองตกแต่ง อปุกรณ์  สินทรพัย ์  
 ท่ีดิน และส่วนปรบัปรงุ สำธำรณูปโภค ท่ีใช้ด ำเนินงำน ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
         

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 1,759,698,175 631,826,378 1,861,571,492 107,338,939 4,171,931 22,147,396 4,560,161,309 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 56,350,268 53,716,123 171,029,494 26,987,919 - 115,727,671 423,811,475 
โอนสนิทรพัย ์ - 43,877,456 8,324,146 91,907,358 (27,644,505) - (116,464,455) - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (303,200) (160,036) (3,770,825) (270,850) - - (4,504,911) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (1,287,528) (154,873) (6,056,212) (64) - - (7,498,677) 
คำ่เสือ่มรำคำ - (194,399,290) (72,188,963) (343,521,908) (51,589,948) (1,720,600) - (663,420,709) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 1,663,935,881 621,362,775 1,771,159,399 54,821,491 2,451,331 21,410,612 4,308,548,487 
         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562         
รำคำทุน 173,406,998 3,438,644,208 1,072,860,745 3,924,307,065 482,055,709 18,433,251 21,410,612 9,131,118,588 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม - (1,773,526,256) (450,878,849) (2,149,248,206) (427,227,407) (15,981,920) - (4,816,862,638) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - (1,182,071) (619,121) (3,899,460) (6,811) - - (5,707,463) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 173,406,998 1,663,935,881 621,362,775 1,771,159,399 54,821,491 2,451,331 21,410,612 4,308,548,487 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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14 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 
กำรจดัประเภทค่ำเส่ือมรำคำ 
 

 หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร 801.23 823.61 481.42 433.95 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 247.71 247.93 182.00 181.85 

คำ่เสือ่มรำคำรวม 1,048.94 1,071.54 663.42 615.80 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไดน้ ำทีด่นิและอำคำรทีม่มีูลค่ำตำมบญัชจี ำนวน 35.43 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 35.59 
ลำ้นบำท) ไปใชเ้ป็นหลกัประกนัตำมสญัญำใหเ้ช่ำทีด่นิและอำคำร แก่กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์
ซึง่กลุ่มกจิกำรไมส่ำมำรถน ำทีด่นิและอำคำรดงักล่ำวไปขำย ใหเ้ชำ่ หรอืท ำนิตกิรรมอื่นได้  
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไดบ้นัทกึคำ่เผือ่กำรดอ้ยค่ำในเครือ่งมอือุปกรณ์ เครือ่งตกแต่งทีใ่ชด้ ำเนินงำน และอุปกรณ์
ส ำนกังำน ส ำหรบัสำขำทีปิ่ดไป จ ำนวน 89.73 ลำ้นบำท โดยหน่วยทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดคอืสถำนประกอบกำรแต่ละสำขำ 
 
สนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิที่กลุ่มกิจกำรและบรษิัทเป็นผู้เช่ำซึ่งรวมแสดงในรำยกำรข้ำงต้นประกอบด้วยพื้นที่อำคำร 
รถยนตแ์ละอุปกรณ์ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำคำทุนของสนิทรพัยต์ำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 19,231,683 19,980,133 19,231,683 19,231,683 
หกั  คำ่เสือ่มรำคำสะสม (7,424,459) (7,321,057) (7,424,459) (6,783,815) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 11,807,224 12,659,076 11,807,224 12,447,868 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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15 ค่ำควำมนิยม  

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   
รำคำทุน 337,065,399 337,065,399 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่สะสม (184,134,683) (131,684,683) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 152,930,716 205,380,716 

   
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 152,930,716 205,380,716 
กำรดอ้ยคำ่  (55,000,000) (52,450,000) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 97,930,716 152,930,716 

   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   
รำคำทุน 337,065,399 337,065,399 
หกั  คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่สะสม (239,134,683) (184,134,683) 

รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 97,930,716 152,930,716 

 
กลุ่มกิจกำรปรบัลดมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนงำนธุรกิจสื่อภำพยนตร์ลงให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนโดยกำรรบัรู้ 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของคำ่ควำมนิยม ขำดทุนดงักล่ำวไดร้วมอยูใ่นคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
คำ่ควำมนิยมไดถู้กปันสว่นใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGU) ทีถู่กก ำหนดตำมสว่นงำนธุรกจิ 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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15 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 

 

กำรปันสว่นของคำ่ควำมนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 
 

                                                                                   งบกำรเงินรวม หน่วย : บำท 

 

ส่วนงำนธรุกิจ 
โรงภำพยนตร ์

ส่วนงำนธรุกิจ
โฆษณำ 

ส่วนงำนธรุกิจ
โบวล่ิ์ง 

และคำรำโอเกะ 
ส่วนงำนธรุกิจ 

ให้เช่ำและบริกำร 
ส่วนงำนธรุกิจ 
ส่ือภำพยนตร ์ รวม 

       

กำรปันส่วนค่ำควำมนิยม       
       

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561       
รำคำทุน 20,159,523 - 1,327,239 52,746,610 262,832,027 337,065,399 
หกั  คำ่เผือ่จำกกำรดอ้ยคำ่ (2,991,576) - (1,327,239) (29,956,518) (149,859,350) (184,134,683) 

คำ่ควำมนิยม - สทุธ ิ 17,167,947 - - 22,790,092 112,972,677 152,930,716 
 

                                                                                   งบกำรเงินรวม หน่วย : บำท 

 

ส่วนงำนธรุกิจ 
โรงภำพยนตร ์

ส่วนงำนธรุกิจ
โฆษณำ 

ส่วนงำนธรุกิจ
โบวล่ิ์ง 

และคำรำโอเกะ 
ส่วนงำนธรุกิจ 

ให้เช่ำและบริกำร 
ส่วนงำนธรุกิจ 
ส่ือภำพยนตร ์ รวม 

       

กำรปันส่วนค่ำควำมนิยม       
       

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 20,159,523 - 1,327,239 52,746,610 262,832,027 337,065,399 
หกั  คำ่เผือ่จำกกำรดอ้ยคำ่ (2,991,576) - (1,327,239) (29,956,518) (204,859,350) (239,134,683) 

คำ่ควำมนิยม - สทุธ ิ 17,167,947 - - 22,790,092 57,972,677 97,930,716 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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15 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 

 
มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิำรณำจำกกำรค ำนวณมลูค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำว
ใช้ประมำณกำรกระแสเงนิสดก่อนภำษีซึ่งอ้ำงองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิครอบคลุมระยะเวลำ 2 ปี ซึ่งได้รบัอนุมตัิจำก
ผูบ้รหิำร กระแสเงนิสดหลงัจำกปีที ่2 ใชป้ระมำณกำรของอตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำวในตำรำงขำ้งล่ำง อตัรำกำรเตบิโตดงักล่ำว
ไมส่งูกว่ำอตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ของธุรกจิทีห่น่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด ำเนินงำนอยู่ 
 
ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่จำกกำรใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 ธรุกิจ ธรุกิจให้เช่ำ ธรุกิจ 

 โรงภำพยนตร ์ และบริกำร ส่ือภำพยนตร ์
    

ก ำไรขัน้ตน้1 (รอ้ยละ) 28.10 14.06 48.00 
อตัรำกำรเตบิโต2 (รอ้ยละ) 0.35 0.35 0.34 
อตัรำคดิลด3 (รอ้ยละ) 7.60 7.93 9.70 - 11.44 
มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัย ์    
   ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสด (CGU) (ลำ้นบำท) 3,779 510 360 
 
1 ก ำไรขัน้ตน้จำกงบประมำณ 
2 อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัเพื่อใชใ้นกำรประมำณกระแสเงนิสดส ำหรบัรอบระยะเวลำหลงัจำกประมำณกำรกระแสเงนิสด
ตำมระยะเวลำในงบประมำณ 

3 อตัรำคดิลดก่อนภำษทีีใ่ชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงนิสด 
 
ขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ไดถู้กใชเ้พื่อกำรวเิครำะหห์น่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดภำยในสว่นงำนธุรกจิ 
 
ฝ่ำยบรหิำรพจิำรณำก ำไรขัน้ต้นจำกงบประมำณโดยอ้ำงองิจำกผลประกอบกำรในอดตีที่ผ่ำนมำประกอบกบักำรคำดกำรณ์  
กำรเตบิโตของตลำด อตัรำกำรเตบิโตถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีใ่ชส้อดคลอ้งกบักำรคำดกำรณ์อตัรำกำรเตบิโตทีร่วมอยู่ในรำยงำน
ของอุตสำหกรรม อตัรำคดิลดทีใ่ชเ้ป็นอตัรำก่อนหกัภำษทีีส่ะทอ้นถงึควำมเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นงำนนัน้ ๆ 
 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในค่ำควำมนิยมของธุรกจิสื่อภำพยนตรเ์กดิจำกควำมไม่แน่นอนของอุตสำหกรรมภำพยนตรไ์ทย ผูบ้รหิำร
จงึปรบัลดมูลค่ำค่ำควำมนิยมตำมมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื หำกมกีำรปรบัลดอตัรำคดิลดสูงขึน้รอ้ยละ 1 จำกอตัรำทีก่ลุ่มกจิกำร
ประมำณไว ้คำ่ควำมนิยมจำกธุรกจิสือ่ภำพยนตรต์ำมบญัชจีะสงูกว่ำมลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนื 31.96 ลำ้นบำท 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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16 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ลิขสิทธ์ิ โปรแกรม โปรแกรม  โปรแกรม 
 ภำพยนตร ์ คอมพิวเตอร ์ ระหวำ่งท ำ รวม คอมพิวเตอร ์
      

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 1,577,137,592 179,742,932 - 1,756,880,524 152,908,400 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,494,988,260) (132,352,234) - (1,627,340,494) (116,163,469) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (27,996,268) (1,146,244) - (29,142,512) - 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 54,153,064 46,244,454 - 100,397,518 36,744,931 
      

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 54,153,064 46,244,454 - 100,397,518 36,744,931 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - (20,214) - (20,214) - 
ซือ้สนิทรพัย ์ 29,436,069 36,638,957 3,057,854 69,132,880 30,727,251 
รบัโอนจำกภำพยนตรร์ะหว่ำงผลติ 149,003,638 - - 149,003,638 - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (12,179,561) (118,253) - (12,297,814) - 
กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ - (18,901) - (18,901) - 
โอนกลบัคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ 9,129,042 - - 9,129,042 - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (172,157,290) (20,932,725) - (193,090,015) (17,249,428) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 57,384,962 61,793,318 3,057,854 122,236,134 50,222,754 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
รำคำทุน 1,543,976,111 215,899,489 3,057,854 1,762,933,454 183,635,651 
หกั  คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,467,723,922) (152,941,026) - (1,620,664,948) (133,412,897) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (18,867,227) (1,165,145) - (20,032,372) - 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 57,384,962 61,793,318 3,057,854 122,236,134 50,222,754 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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16 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ลิขสิทธ์ิ โปรแกรม โปรแกรม  โปรแกรม โปรแกรม  
 ภำพยนตร ์ คอมพิวเตอร ์ ระหวำ่งท ำ รวม คอมพิวเตอร ์ ระหวำ่งท ำ รวม 
        

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 57,384,962 61,793,318 3,057,854 122,236,134 50,222,754 - 50,222,754 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - (335,718) - (335,718) - - - 
ซือ้สนิทรพัย ์ 6,187,435 21,619,115 35,633,869 63,440,419 20,396,818 28,421,541 48,818,359 
เพิม่ขึน้จำกภำพยนตรร์ะหว่ำงผลติ 223,141,209 - - 223,141,209 - - - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย-์สทุธ ิ - (2) - (2) - - - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย-์สทุธ ิ (5,109,130) (59) - (5,109,189) (1) - (1) 
โอนกลบัคำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ 5,157,737 - - 5,157,737 - - - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (247,328,252) (23,835,095) - (271,163,347) (20,045,211) - (20,045,211) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สทุธ ิ 39,433,961 59,241,559 38,691,723 137,367,243 50,574,360 28,421,541 78,995,901 

        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        
รำคำทุน 1,395,234,471 235,468,797 38,691,723 1,669,394,991 203,952,812 28,421,541 232,374,353 
หกั คำ่ตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,342,091,021) (175,080,823) - (1,517,171,844) (153,378,452) - (153,378,452) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (13,709,489) (1,146,415) - (14,855,904) - - - 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 39,433,961 59,241,559 38,691,723 137,367,243 50,574,360 28,421,541 78,995,901 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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16 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 

 

คำ่ตดัจ ำหน่ำยทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน แสดงไวด้งัต่อไปนี้ 
 

 หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ตน้ทุนขำย 247.33 172.16 - - 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 23.83 20.93 20.05 17.25 

คำ่ตดัจ ำหน่ำยรวม 271.16 193.09 20.05 17.25 
 

17 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดอืน 8,080,350 35,805,735 3,528,963 19,745,158 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกวำ่ 12 เดอืน 121,864,207 84,082,910 52,373,571 44,242,311 

 129,944,557 119,888,645 55,902,534 63,987,469 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืน (22,838,635) (27,545,174) (1,095,363) (972,973) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะจ่ำยช ำระเกนิกวำ่ 12 เดอืน (234,549,905) (230,443,414) (12,440,441) (13,098,981) 

 (257,388,540) (257,988,588) (13,535,804) (14,071,954) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (127,443,983) (138,099,943) 42,366,730 49,915,515 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ณ วนัที ่1 มกรำคม (138,099,943) (191,455,492) 49,915,515 35,706,035 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุ 33) 10,724,936 41,275,098 (8,082,350) 1,970,241 
เพิม่(ลด)ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (68,976) 12,080,451 533,565 12,239,239 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม (127,443,983) (138,099,943) 42,366,730 49,915,515 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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17 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี เพ่ิม(ลด) 
เพ่ิม(ลด)ใน
ก ำไรหรือ ณ วนัท่ี 

 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ขำดทุน 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2561 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2561 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มตำมวธิสีว่นไดเ้สยี 24,470,920 (15,770,919) - 8,700,001 
ขำดทุนสะสมทำงภำษ ี 2,302,711 (462,375) - 1,840,336 
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู - 7,204,014 - 7,204,014 
คำ่เผือ่สนิคำ้ลำ้สมยั 320,000 3,600,000 - 3,920,000 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์ 10,899,336 3,526,872 - 14,426,208 
คำ่เสือ่มรำคำ 9,155,313 4,413,589 - 13,568,902 
กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ 3,560,699 (2,776,779) - 783,920 
สนิทรพัยภ์ำยใตส้ญัญำเชำ่กำรเงนิ 13,840,311 (4,524,385) - 9,315,926 
คำ่เชำ่จ่ำยล่วงหน้ำ 301,892 (23,372) - 278,520 
หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเชำ่กำรเงนิ 20,325,841 (15,814,221) - 4,511,620 
ผลประโยชน์พนกังำน 7,296,940 3,705,904 1,076,420 12,079,264 
ประมำณกำรหนี้สนิโปรแกรมสทิธพิเิศษ     
   แก่ลกูคำ้ 2,144,353 (462,219) - 1,682,134 
เงนิชว่ยคำ่ก่อสรำ้งรบัล่วงหน้ำ 22,086,697 14,189,422 - 36,276,119 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ - 5,307,736 - 5,307,736 
ผลต่ำงอตัรำแลกเปลีย่น - - (6,055) (6,055) 

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

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขำย (11,010,086) - 11,010,086 - 
เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ตำมวธิสีว่นไดเ้สยี (56,177,090) 4,053,398 - (52,123,692) 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (1,256,997) 216,987 - (1,040,010) 
ลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (2,311,378) 58,296 - (2,253,082) 
คำ่เสือ่มรำคำ (64,124,121) 22,119,069 - (42,005,052) 
คำ่เชำ่และคำ่บรกิำรรบัล่วงหน้ำ (173,280,833) 12,714,081 - (160,566,752) 

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

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



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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17 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

   เพ่ิม(ลดใน  
 ณ วนัท่ี เพ่ิม(ลด) ก ำไรหรือ ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ขำดทุน 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มตำมวธิสีว่นไดเ้สยี 8,700,001 (3,868,977) - 4,831,024 
ขำดทุนสะสมทำงภำษ ี 1,840,336 (101,081) - 1,739,255 
คำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 7,204,014 1,549,768 - 8,753,782 
คำ่เผือ่สนิคำ้ลำ้สมยั 3,920,000 98,273 - 4,018,273 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์ 14,426,208 (98,727) - 14,327,481 
คำ่เสือ่มรำคำ 13,568,902 11,332,868 - 24,901,770 
กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ 783,920 (318,216) - 465,704 
สนิทรพัยภ์ำยใตส้ญัญำเชำ่กำรเงนิ 9,315,926 (1,423,741) - 7,892,185 
คำ่เชำ่จ่ำยล่วงหน้ำ 278,520 (23,373) - 255,147 
หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงนิ 4,511,620 (14,588) - 4,497,032 
ผลประโยชน์พนกังำน 12,079,264 2,609,583 796,078 15,484,925 
ประมำณกำรหนี้สนิโปรแกรมสทิธพิเิศษ     
   แก่ลกูคำ้ 1,682,134 (36,032) - 1,646,102 
เงนิชว่ยคำ่ก่อสรำ้งรบัล่วงหน้ำ 36,276,119 (819,175) - 35,456,944 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ 5,307,736 1,324,661 - 6,632,397 
ผลต่ำงอตัรำแลกเปลีย่น (6,055) - (951,409) (957,464) 
รวม 119,888,645 10,211,243 (155,331) 129,944,557 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ตำมวธิสีว่นไดเ้สยี (52,123,692) (22,391,279) - (74,514,971) 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (1,040,010) (138,627) - (1,178,637) 
ลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (2,253,082) 78,597 - (2,174,485) 
คำ่เสือ่มรำคำ (42,005,052) 10,250,919 - (31,754,133) 
คำ่เชำ่และคำ่บรกิำรรบัล่วงหน้ำ (160,566,752) 12,714,083 - (147,852,669) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - - 86,355 86,355 
รวม (257,988,588) 513,693 86,355 (257,388,540) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ (138,099,943) 10,724,936 (68,976) (127,443,983) 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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17 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   เพ่ิม(ลด)ใน  
 ณ วนัท่ี เพ่ิม(ลด) ก ำไรหรือ ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ขำดทุน 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2561 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2561 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุน 24,470,920 (15,770,920) - 8,700,000 
คำ่เผือ่สนิคำ้ลำ้สมยั 320,000 3,600,000 - 3,920,000 
คำ่เสือ่มรำคำ 129,132 (124,678) - 4,454 
กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ 3,101,917 (2,317,996) - 783,921 
หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเชำ่กำรเงนิ 4,226,534 (1,202) - 4,225,332 
ผลประโยชน์พนกังำน 4,981,675 2,184,681 1,229,153 8,395,509 
ประมำณกำรหนี้สนิโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคำ้ 2,144,353 (462,219) - 1,682,134 
เงนิชว่ยคำ่ก่อสรำ้งรบัล่วงหน้ำ 22,086,697 14,189,422 - 36,276,119 
รวม 61,461,228 1,297,088 1,229,153 63,987,469 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
เงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขำย (11,010,086) - 11,010,086 - 
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (935,889) 90,999 - (844,890) 
คำ่เสือ่มรำคำ (13,809,218) 582,154 - (13,227,064) 
รวม (25,755,193) 673,153 11,010,086 (14,071,954) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ 35,706,035 1,970,241 12,239,239 49,915,515 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

83 

 
17 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี เพ่ิม(ลด) เพ่ิมในก ำไร ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ หรือขำดทุน 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2562 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุน 8,700,000 (8,700,000) - - 
คำ่เผือ่สนิคำ้ลำ้สมยั 3,920,000 98,273 - 4,018,273 
คำ่เสือ่มรำคำ 4,454 (4,423) - 31 
กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ 783,921 (318,216) - 465,705 
หนี้สนิภำยใตส้ญัญำเชำ่กำรเงนิ 4,225,332 (1,299) - 4,224,033 
ผลประโยชน์พนกังำน 8,395,509 1,962,372 533,565 10,891,446 
ประมำณกำรหนี้สนิโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคำ้ 1,682,134 (36,033) - 1,646,101 
เงนิชว่ยคำ่ก่อสรำ้งรบัล่วงหน้ำ 36,276,119 (1,619,174) - 34,656,945 
รวม 63,987,469 (8,618,500) 533,565 55,902,534 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
คำ่ตดัจ ำหน่ำย (844,890) (122,390) - (967,280) 
คำ่เสือ่มรำคำ (13,227,064) 658,540 - (12,568,524) 
รวม (14,071,954) 536,150 - (13,535,804) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ 49,915,515 (8,082,350) 533,565 42,366,730 

 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีสดงไวด้งันี้ 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 90,176,759 77,463,585 42,366,730 49,915,515 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (217,620,742) (215,563,528) - - 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สทุธ ิ (127,443,983) (138,099,943) 42,366,730 49,915,515 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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18 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

สว่นทีถ่งึก ำหนดภำยในหนึ่งปี 48,731,139 48,407,379 23,877,149 23,553,389 
สว่นทีเ่กนิกวำ่หนึ่งปี 548,046,489 579,054,153 363,157,552 369,311,227 

รวมคำ่เชำ่จ่ำยล่วงหน้ำ 596,777,628 627,461,532 387,034,701 392,864,616 

 
19 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิมดัจ ำ 179,637,123 179,920,485 140,098,156 138,606,427 
อื่น ๆ 13,348,336 8,141,320 3,304,905 8,141,321 

 192,985,459 188,061,805 143,403,061 146,747,748 

 
20 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 831,231,174 1,034,763,228 535,775,705 615,241,236 
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 37) 25,921,648 10,442,000 92,851,379 111,136,484 
เจำ้หนี้บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 37) 102,252,850 68,991,626 140,022,355 144,335,082 
เจำ้หนี้อื่น 261,116,415 437,735,567 178,285,342 345,958,019 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 514,156,196 497,776,012 300,456,460 316,197,179 
รำยไดค้ำ่เชำ่รบัลว่งหน้ำ 10,009,257 10,036,188 - - 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,744,687,540 2,059,744,621 1,247,391,241 1,532,868,000 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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21 เงินกู้ยืม 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำยกำรหมุนเวียน     
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร 276,127 4,992,753 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 2,118,302,035 1,413,179,689 2,096,302,035 1,398,179,689 
รวมเงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรและเงนิกูย้มื     
   ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 2,118,578,162 1,418,172,442 2,096,302,035 1,398,179,689 
     
สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีของ     
   เงนิกูย้มืระยะยำว     
    -  หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 141,527 116,355 105,982 6,493 
    -  เงนิกูย้มืจำกธนำคำร 383,000,000 588,000,000 383,000,000 588,000,000 

รวมเงนิกูย้มืสว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 383,141,527 588,116,355 383,105,982 588,006,493 
     
รำยกำรไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 22,343,634 22,519,289 21,014,184 21,120,166 
เงนิกูย้มืจำกธนำคำร - 383,000,000 - 383,000,000 
หุน้กู ้ 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 

รวมเงนิกูย้มืไมห่มนุเวยีน 1,522,343,634 1,905,519,289 1,521,014,184 1,904,120,166 
     

รวมเงินกู้ยืม 4,024,063,323 3,911,808,086 4,000,422,201 3,890,306,348 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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21 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
มลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืสว่นทีห่มนุเวยีนมมีลูคำ่เท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไมม่สีำระส ำคญั 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของหุน้กูค้ ำนวณจำกรำคำตลำดของหุน้กู้ใน Thai Bond Market Association ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัขัน้ของมลูคำ่ยุตธิรรม 
 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

- เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร 6.87 - 7.18 6.87 - 7.12 7.18 6.87 - 7.12 
- เงนิกูย้มืจำกธนำคำร 1.66 - 2.20   1.58 - 3.04 1.66 - 3.04 1.58 - 3.04 
- หุน้กู ้ 2.49 - 2.80    2.49 - 2.80 2.49 - 2.80 2.49 - 2.80 
 
รำคำตำมบญัชแีละมลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยำว มดีงัต่อไปนี้ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 รำคำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 

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

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร - 383,000,000 - 341,195,296 
หุน้กู ้ 1,500,000,000 1,500,000,000 1,529,800,000 1,506,350,000 

 1,500,000,000 1,883,000,000 1,529,800,000 1,847,545,296 

 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 

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

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร - 383,000,000 - 341,195,296 
หุน้กู ้ 1,500,000,000 1,500,000,000 1,529,800,000 1,506,350,000 

 1,500,000,000 1,883,000,000 1,529,800,000 1,847,545,296 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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21 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเป็นตัว๋แลกเงนิและตัว๋สญัญำใชเ้งนิทีอ่ยู่ในสกุลเงนิบำท มอีตัรำดอกเบี้ยระหว่ำงรอ้ยละ   
1.66 ถงึรอ้ยละ 2.20 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 1.58 ถงึรอ้ยละ 2.06 ต่อปี) 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ มดีงัต่อไปนี้  
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ยอดคงเหลอืตน้ปี 1,413,179,689 1,459,889,523 1,398,179,689 1,399,889,523 
กระแสเงนิสดรบั (จ่ำย):     
   กูย้มืเพิม่ 5,377,000,000 4,005,000,000 5,200,000,000 3,730,000,000 
   จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (4,670,000,000) (4,050,000,000) (4,500,000,000) (3,730,000,000) 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด:     
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย (1,877,654) (1,709,834) (1,877,654) (1,709,834) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 2,118,302,035 1,413,179,689 2,096,302,035 1,398,179,689 

 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ 
 
จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำทีต่อ้งจ่ำยซึง่บนัทกึเป็นหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ครบก ำหนดภำยในไมเ่กนิ 1 ปี 1,831,141 1,807,692 1,795,596 1,696,626 
ครบก ำหนดเกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 8,702,129 8,578,400 7,589,572 7,503,327 
ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี 35,529,298 37,645,736 34,520,417 36,402,258 
 46,062,568 48,031,828 43,905,585 45,602,211 
หกั  คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคตของ     

   สญัญำเชำ่กำรเงนิ (23,577,407) (25,396,184) (22,785,419) (24,475,552) 

มลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 22,485,161 22,635,644 21,120,166 21,126,659 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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21 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ (ต่อ) 
 
มลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิมรีำยละเอยีดครบก ำหนดดงันี้ 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ครบก ำหนดภำยในไมเ่กนิ 1 ปี 141,527 116,355 105,983 6,493 
ครบก ำหนดเกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 1,677,113 1,317,036 1,101,675 815,932 
ครบก ำหนดหลงัจำก 5 ปี 20,666,521 21,202,253 19,912,508 20,304,234 

 22,485,161 22,635,644 21,120,166 21,126,659 

 
กำรเปลีย่นแปลงของสญัญำเชำ่กำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 
เจ้ำหน้ีสญัญำเช่ำ

กำรเงิน 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงิน 

    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 234,880,469 (29,933,813) 204,946,656 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระเงนิตน้ (182,311,012) - (182,311,012) 
   จ่ำยช ำระดอกเบีย้ (4,537,629) - (4,537,629) 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 4,537,629 4,537,629 

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

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 48,031,828 (25,396,184) 22,635,644 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระเงนิตน้ (150,482) - (150,482) 
   จ่ำยช ำระดอกเบีย้ (1,818,777) - (1,818,777) 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 1,818,777 1,818,777 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 46,062,569 (23,577,407) 22,485,162 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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21 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

สญัญำเชำ่กำรเงนิ (ต่อ) 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
เจ้ำหน้ีสญัญำเช่ำ

กำรเงิน 
ดอกเบีย้จ่ำย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ
กำรเงิน 

    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 47,298,836 (26,166,165) 21,132,671 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระเงนิตน้ (6,012) - (6,012) 
   จ่ำยช ำระดอกเบีย้ (1,690,613) - (1,690,613) 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 1,690,613 1,690,613 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 45,602,211 (24,475,552) 21,126,659 
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 45,602,211 (24,475,552) 21,126,659 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ำยช ำระเงนิตน้ (6,493) - (6,493) 
   จ่ำยช ำระดอกเบีย้ (1,690,133) - (1,690,133) 
รำยกำรทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   ดอกเบีย้ตดัจ่ำย - 1,690,133 1,690,133 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 43,905,585 (22,785,419) 21,120,166 
 

เงนิกูย้มืจำกธนำคำร 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร สำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้  
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ยอดคงเหลอืตน้ปี 971,000,000 1,559,000,000 971,000,000 1,559,000,000 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื (588,000,000) (588,000,000) (588,000,000) (588,000,000) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 383,000,000 971,000,000 383,000,000 971,000,000 
 

ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร มดีงัต่อไปนี้  
 

ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 383,000,000 588,000,000 383,000,000 588,000,000 
ครบก ำหนดระหวำ่ง 1 ปี ถงึ 2 ปี - 383,000,000 - 383,000,000 

 383,000,000 971,000,000 383,000,000 971,000,000 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.85 ถงึ 3.04 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : 
รอ้ยละ 2.85 ถงึ 3.04 ต่อปี)  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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21 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
หุน้กู ้
 
บรษิทัได้ออกหุ้นกู้ในสกุลเงนิบำทประเภทจ่ำยคนืเงนิต้นเมื่อครบก ำหนด (Straight Bond) ไม่มหีลกัประกนัและไม่ด้อยสทิธิ 
ทีม่ลูคำ่ตรำไว ้1,000 บำทต่อหน่วย โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

   หุ้นกู้ อตัรำดอกเบีย้คงท่ี 
อำยหุุ้นกู้ วนัท่ีออก วนัครบก ำหนด ล้ำนบำท ร้อยละต่อปี 

     

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

 
ดอกเบีย้มกี ำหนดจ่ำยทุก 6 เดอืน บรษิทัตอ้งด ำรงไวซ้ึง่อตัรำส่วนหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ในอตัรำส่วนทีก่ ำหนดไวใ้นหนังสอื 
ชีช้วน 
 
ไมม่กีำรเปลีย่นแปลงของหุน้กูใ้นระหวำ่งปี พ.ศ. 2562 
 
วงเงนิกูย้มื 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมวีงเงนิสนิเชื่อที่ได้รบัจำกสถำบนักำรเงนิซึ่งยงัมิได้ใช้เป็นจ ำนวน  
4,553.46 ล้ำนบำท และจ ำนวน 4,325.46 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 5,470.89 ล้ำนบำท และจ ำนวน 5,040.88 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) วงเงนิสนิเชื่อส่วนใหญ่สิน้สุดอำยุภำยใน 3 ปี และจะมกีำรทบทวนตำมวำระ วงเงนิสนิเชือ่สว่นใหญ่มไีวใ้ช้
ส ำหรบักำรสรำ้งโรงภำพยนตรแ์ละใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน  
 

22 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ภำษขีำยยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 34,438,215 32,745,788 6,666,847 8,841,925 

ประมำณกำรหนี้สนิโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคำ้ 8,230,509 8,410,673 8,230,509 8,410,673 
ประมำณกำรหนี้สนิจำกสนิคำ้รบัคนื 150,000 1,945,057 - - 
อื่น ๆ 73,216,209 58,876,985 39,087,803 34,163,040 

 116,034,933 101,978,503 53,985,159 51,415,638 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน  

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ :     
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ     
   - ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุตำมกฎหมำย 66,411,867 52,146,942 47,121,488 36,001,833 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 7,633,838 6,664,915 5,126,509 4,301,189 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 3,348,655 2,564,880 2,209,232 1,674,526 

หนี้สนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 77,394,360 61,376,737 54,457,229 41,977,548 

     
ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยูใ่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน :     
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ     
   - ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุตำมกฎหมำย 16,239,317 11,549,707 12,016,895 7,751,281 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,789,710 6,664,915 1,309,700 4,301,189 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น     
   - ตน้ทุนบรกิำรและดอกเบีย้ 442,289 2,564,880 294,408 1,674,526 
   - กำรวดัมลูคำ่ใหม ่ 357,945 - 240,298 - 

 18,829,261 20,779,502 13,861,301 13,726,996 

     
ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยูใ่นก ำไรขำดทุน     
   เบด็เสรจ็อื่น :     
กำรวดัมลูคำ่ใหม่ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ     
   ตำมกฎหมำย 3,980,389 5,319,107 2,667,822 6,145,766 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำย ุ
 
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษยีณอำยุตำมอตัรำเงนิเดอืนเดอืนสุดทำ้ย ซึง่ใหผ้ลประโยชน์แก่สมำชกิโดยผลประโยชน์ทีใ่หจ้ะขึน้อยู่กบั
ระยะเวลำกำรท ำงำน และเงนิเดอืนในปีสดุทำ้ยของสมำชกิก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
 
ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกจิกำร ไดก้ ำหนดผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุเพิม่ขึน้ใหม ่ไดแ้ก่ ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน โดยผลประโยชน์
จะใหท้องค ำน ้ำหนกั 3 บำท กบัพนกังำนทีท่ ำงำนครบอำยุเกษยีณ 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยตุำมกฎหมำย 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุตำมกฎหมำยทีก่ ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมดีงันี้ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ณ วนัที ่1 มกรำคม 52,146,942 38,894,800 36,001,833 24,908,376 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี 8,509,576 7,103,698 6,895,323 5,082,367 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 6,454,615 3,506,097 4,238,097 2,041,667 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,275,126 939,912 883,475 627,247 
จ่ำยผลประโยชน์ (5,937,477) (3,616,672) (3,565,062) (2,803,590) 
จ ำหน่ำยเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย (17,304) - - - 

 62,431,478 46,827,835 44,453,666 29,856,067 
     
กำรวดัมลูคำ่ใหม ่:     
ผลขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง     
   ขอ้สมมตดิำ้นประชำกรศำสตร ์ - 729,310 - 518,711 
ผลขำดทุน(ก ำไร)ทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง     
   ขอ้สมมตฐิำนทำงกำรเงนิ 3,980,389 (120,381) 2,667,822 (64,081) 
ผลขำดทุนทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ - 4,710,178 - 5,691,136 

 3,980,389 5,319,107 2,667,822 6,145,766 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 66,411,867 52,146,942 47,121,488 36,001,833 

 
ในปี พ.ศ. 2562 พระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำนฉบบัแก้ไขมผีลบงัคบัใช้ กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัไดแ้ก่ ค่ำชดเชยส ำหรบั
พนักงำนที่เกษียณอำยุและมอีำยุงำนมำกกว่ำหรอืเท่ำกบั 20 ปีจะเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจ้ำงอตัรำสุดท้ำยเป็น  
400 วนัของค่ำจำ้งอตัรำสุดท้ำย ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงนี้ไดบ้นัทกึเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนบรกิำรในอดตีระหว่ำงปี  
พ.ศ. 2562 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัรำคดิลด 1.30 - 2.16 2.14 - 2.19 2.19 2.19 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน 3.50 - 9.00 3.50 - 9.00 3.50 - 9.00 3.50 - 9.00 
อตัรำกำรลำออก 0.00 - 37.00 0.00 - 37.00 0.00 - 37.00 0.00 - 37.00 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยตุำมกฎหมำย (ต่อ) 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 
  

กำรเปล่ียนแปลง 
ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ 

เมื่อเกษียณอำยุตำมกฎหมำยท่ีก ำหนดไว้ 

 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของขอ้สมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

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

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง 
รอ้ยละ 2 

ลดลง 
รอ้ยละ 2 

เพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 2 

เพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 3 

อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0.5   รอ้ยละ 0.5 เพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 2 

เพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 2 

ลดลง 
รอ้ยละ 2 

ลดลง 
รอ้ยละ 2 

อตัรำกำรลำออก รอ้ยละ 10   รอ้ยละ 10 ลดลง 
รอ้ยละ 7 

ลดลง 
รอ้ยละ 7 

เพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 9 

เพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 8 

 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนทีก่ ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมดีงันี้ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ณ วนัที ่1 มกรำคม 6,664,915 - 4,301,189 - 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี (118,544) 6,664,915 - 4,301,189 
ตน้ทุนบรกิำรในปัจจุบนั 1,768,601 - 1,218,487 - 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 139,653 - 91,213 - 
ผลประโยชน์พนกังำนจ่ำย (819,844) - (484,380) - 
จ ำหน่ำยเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย (943) - - - 
     

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 7,633,838 6,664,915 5,126,509 4,301,189 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (ต่อ) 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 2.00 - 2.13 2.00 - 2.13 2.13 2.13 
รำคำทองค ำ  บำทต่อทองค ำหนกั 1 บำท 20,000 20,000 20,000 20,000 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของรำคำทอง รอ้ยละ 3.50 3.50 3.50 3.50 
อตัรำกำรลำออก รอ้ยละ 0.00 - 37.00 0.00 - 37.00 0.00 - 37.00 0.00 - 37.00 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 
  

กำรเปล่ียนแปลง 
ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ 

หลงัออกจำกงำนท่ีก ำหนดไว้ 

 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของขอ้สมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

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

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 0.5 ลดลง 
รอ้ยละ 2 

ลดลง 
รอ้ยละ 2 

เพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 2 

เพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 2 

อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของรำคำทอง รอ้ยละ 5     รอ้ยละ 0.5 เพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 2 

เพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 2 

ลดลง 
รอ้ยละ 2 

ลดลง 
รอ้ยละ 2 

อตัรำกำรลำออก รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 10 ลดลง 
รอ้ยละ 6 

ลดลง 
รอ้ยละ 6 

เพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 7 

เพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 7 

 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งตน้นี้อำ้งองิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทำงปฏบิตัสิถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตอิำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหว
ของภำระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบักำรค ำนวณหนี้สนิผลประโยชน์
เมือ่เกษยีณอำยุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงในหลำย ๆ ด้ำนที่เกี่ยวข้องกบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ก ำหนดไว้ โดยควำมเสี่ยง  
ทีม่นียัส ำคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 
กำรเปลีย่นแปลงในอตัรำ 
   ผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของ 
   พนัธบตัร 

 

อตัรำผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรรฐับำลทีล่ดลงจะท ำใหห้นี้สนิของโครงกำร 
   เพิม่สงูขึน้ถงึแมว้ำ่กำรเพิม่มลูคำ่ของพนัธบตัรทีโ่ครงกำรไดถ้อืไวจ้ะชดเชย 
   ไดบ้ำงสว่น 

ควำมเสีย่งจำกภำวะเงนิเฟ้อ ภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุบำงสว่นไดผ้กูอยูก่บัภำวะเงนิเฟ้อ  
   โดยเงนิเฟ้อทีเ่พิม่ขึน้จะท ำใหม้ภีำระหนี้สนิเพิม่ขึน้ (ถงึแมว้ำ่โดยสว่นใหญ่จะมกีำร 
   ก ำหนดระดบัของเงนิเฟ้อสงูสดุ เพือ่ป้องกนัโครงกำรจำกอตัรำเงนิเฟ้อทีรุ่นแรง)  
   สนิทรพัยโ์ครงกำรสว่นใหญ่จะไมไ่ดร้บัผลกระทบจำกพนัธบตัรทีม่อีตัรำดอกเบี้ย 
   คงที ่หรอืมคีวำมสมัพนัธเ์พยีงเลก็น้อยกบัภำวะเงนิเฟ้อ(ตรำสำรทุน) ซึง่ท ำใหก้ำร 
   เพิม่ขึน้ในภำวะเงนิเฟ้อจะท ำใหเ้พิม่ผลขำดทุน/สว่นขำดทีเ่กดิจำกโครงกำร 

 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คอื 9 ปี (พ.ศ. 2561 : 10 ปี) 
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุทีไ่มม่กีำรคดิลด :  
 
 งบกำรเงินรวม 

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

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ      
   - ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุตำมกฎหมำย 5,159,314 9,818,525 14,984,529 75,405,336 105,367,704 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 864,601 862,035 1,490,527 7,732,754 10,949,917 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 523,103 636,508 1,815,098 2,610,971 5,585,680 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ      
   - ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุตำมกฎหมำย 22,100,738 4,904,498 16,730,291 68,368,701 112,104,228 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 4,319,692 864,601 1,703,293 8,482,628 15,370,214 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 360,000 523,103 1,936,072 3,170,537 5,989,712 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
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23 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (ต่อ) 
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุทีไ่มม่กีำรคดิลด : (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ      
   - ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุตำมกฎหมำย 4,411,433 4,658,476 10,264,232 49,400,349 68,734,490 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 710,267 582,593 978,618 5,086,783 7,358,261 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 340,586 478,016 1,164,591 1,804,124 3,787,317 
      

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ      
   - ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุตำมกฎหมำย 16,547,657 4,156,617 8,825,988 44,357,777 73,888,039 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,733,390 710,267 1,109,640 5,538,354 10,091,651 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 195,000 340,586 1,323,901 2,122,830 3,982,317 

 
24 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิมดัจ ำรบัจำกลูกคำ้ 261,603,159 264,187,065 40,446,237 43,142,740 
รำยไดค้ำ่เชำ่รบัล่วงหน้ำ 51,378,979 62,502,656 - - 
เงนิชว่ยเหลอืคำ่ก่อสรำ้ง 204,186,915 190,696,883 185,284,722 173,280,592 
อิน่ ๆ 43,698,858 43,698,858 43,698,857 43,698,858 

 560,867,911 561,085,462 269,429,816 260,122,190 

 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บรษิัทได้รบัเงนิช่วยเหลือค่ำก่อสร้ำงจำกผู้ให้เช่ำเป็นจ ำนวน  11 ล้ำนบำท ในงบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั โดยบนัทกึเป็นสว่นลดค่ำเชำ่ทีต่อ้งจ่ำยตลอดอำยุสญัญำเชำ่ 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
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25 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 

  ทุนท่ีออกและเรียกช ำระเตม็มูลค่ำแล้ว 

 จ ำนวนหุ้น จ ำนวน  ส่วนเกิน 
 จดทะเบียน หุ้นสำมญั หุ้นสำมญั มูลค่ำหุ้น 
 หุ้น หุ้น บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 896,266,347 894,667,502 894,667,502 4,055,609,113 

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

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 896,266,347 894,667,502 894,667,502 4,055,609,113 
ลดทุนจดทะเบยีน (1,598,845) - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 894,667,502 894,667,502 894,667,502 4,055,609,113 

 
เมื่อวนัที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมตัิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
จำกจ ำนวน 896,266,347 บำท เป็น 894,667,502 บำท โดยยกเลกิหุน้สำมญัทีย่งัไมไ่ดจ้ ำหน่ำยจ ำนวน 1,598,845 บำท มลูคำ่
หุน้ละ 1 บำท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพำณิชย ์เมือ่วนัที ่24 เมษำยน พ.ศ. 2562 
 
ส่วนเกินทุน - หุ้นทุนซ้ือคืน 
 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2552 บรษิทัไดซ้ื้อคนืหุน้สำมญัจ ำนวน 40.91 ลำ้นหุน้ จำกบุคคลภำยนอกผำ่นตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย โดยจ่ำยเงนิเพื่อซื้อคนืหุ้นเป็นจ ำนวนเงนิ 267.92 ลำ้นบำท และไดแ้สดงเป็นรำยกำรหกัจำกส่วนของเจำ้ของ หุน้ทัง้หมด 
ที่ซื้อคนืถือไว้เพื่อรอกำรจ ำหน่ำยอีกครัง้หนึ่งในเวลำต่อไป  บรษิัทได้กนัก ำไรสะสมไว้เป็นส ำรองเพื่อหุ้นทุนซื้อคืนจ ำนวน 
267.92 ลำ้นบำท ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ 66/1 (2) ของพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก ำหนดใหบ้รษิทั
ตอ้งกนัก ำไรสะสมไวเ้ป็นเงนิส ำรองเท่ำกบัจ ำนวนเงนิทีไ่ดซ้ือ้หุน้คนื 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2554 บรษิทัได้ขำยหุ้นทุนซื้อคนืทัง้จ ำนวนรวมเป็นเงนิ 556.34 ล้ำนบำท ก ำไรจำกกำรขำยหุน้ทุนซื้อคนื
จ ำนวน 288.42 ลำ้นบำท ไดบ้นัทกึเป็น “สว่นเกนิทุน - หุน้ทุนซือ้คนื” ภำยใตส้ว่นของเจำ้ของ 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
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26 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์- ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 

 
บรษิัทย่อยได้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิซื้อหุ้นสำมญัที่จดัสรรให้แก่พนักงำนของบรษิัทและบรษิัทย่อย ( “ESOP”) โดยเป็น
ใบส ำคญัแสดงสทิธจิดทะเบยีนและไมส่ำมำรถโอนใหบุ้คคลอื่นได ้ไมม่รีำคำเสนอขำยและมอีำยุไมเ่กนิ 5 ปี นบัตัง้แต่วนัทีอ่อก 
 
อตัรำกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัและรำคำกำรใชส้ทิธ ิณ วนัทีอ่อกสทิธมิรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

   อตัรำ รำคำ  

  จ ำนวนท่ีออก กำรใช้สิทธิ กำรใช้สิทธิ ก ำหนดเวลำกำรใช้สิทธิ 

 วนัท่ีออก ล้ำนหน่วย หน่วย/หุ้น บำท/หน่วย เร่ิม ส้ินสดุ 
       

MPIC-ESOP-W2 24 เมษำยน พ.ศ. 2558 13.00 1 : 1.00 1.84 30 มถิุนำยน 23 เมษำยน 
     พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2563 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของจ ำนวนสทิธซิือ้หุน้ทีค่งเหลอื และรำคำใชส้ทิธถิวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 รำคำใช้สิทธิ  
 ถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนัก  

 บำทต่อหุ้น จ ำนวนสิทธิ 
   

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 1.84 8,058,760 
สทิธซิือ้หุน้ทีถู่กรบิ - (2,729,580) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 1.84 5,329,180 

   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 1.84 5,329,180 
สทิธซิือ้หุน้ทีถู่กรบิ - (1,039,840) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 1.84 4,289,340 

 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 ไม่มกีำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัและมสีทิธซิื้อหุน้ทีถู่กรบิเป็นจ ำนวน 1,039,840 สทิธ ิ(พ.ศ. 2561 : ไม่มกีำรใช้
สทิธซิือ้หุน้สำมญัและมสีทิธซิือ้หุน้ทีถู่กรบิเป็นจ ำนวน 2,729,580 สทิธ)ิ 
 
ในระหว่ำงปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ไม่มกีำรเปลีย่นเงื่อนไขในขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสทิธแิละหน้ำทีข่องผูอ้อกใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิ(MPIC-ESOP-W2) 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
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26 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์- ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั (ต่อ) 

 
สทิธซิือ้หุน้คงเหลอื ณ วนัสิน้งวดแยกแสดงตำมวนัทีห่มดอำยุกำรใชส้ทิธ ิและมรีำคำใชส้ทิธดิงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 รำคำใช้สิทธิ  
 ถวัเฉล่ีย  

 บำทต่อหุ้น หุ้น 
   

MPIC-ESOP0-W2 วนัหมดอำยุกำรใชส้ทิธ ิ   
   วนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2563   
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 1.84 5,329,180 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 1.84 4,289,340 
 
ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรกำรค ำนวณเป็นดงันี้ 
 
เงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ บริษทัย่อย ESOP - W2 
รำคำใชส้ทิธถิวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (บำทต่อหุน้) 1.84 
อตัรำกำรใชส้ทิธ ิ(1ใบส ำคญัแสดงสทิธติ่อหุน้สำมญั) 1 : 1.00 
ตวัแปรในกำรค ำนวณแบบ Black - Scholes  
มลูคำ่ของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(บำทต่อสทิธ)ิ 0.80 
คำ่ควำมผนัผวน (รอ้ยละ) 50.45 
ผลตอบแทนของเงนิปันผล (รอ้ยละ) 0.96 
รำคำหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั ณ วนัใหส้ทิธ ิ(บำทต่อหุน้) 1.82 
ประมำณกำรอำยุของสทิธ ิ(ปี) 5.00 
อตัรำดอกเบีย้ปรำศจำกควำมเสีย่ง (รอ้ยละ) 2.18 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไมม่คีำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัใบส ำคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สำมญั 
 

27 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งกนัเงนิส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธ ิ
หลงัจำกหกัส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมมีูลค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบรษิัท 
ส ำรองตำมกฎหมำยไมส่ำมำรถจดัสรรได ้
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28 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
   

ยอดคงเหลอืตน้ปี 122,533,842 85,213,104 
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมจำกกำรลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12,000,000 134,900 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (155,101) 21,485,833 
สว่นแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็ในบรษิทัยอ่ย 16,731,803 15,700,005 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 151,110,544 122,533,842 

 
ก ำไรเบด็เสรจ็ส ำหรบัปีของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมมจี ำนวน 16.73 ลำ้นบำท สว่นใหญ่ประกอบดว้ยก ำไรเบด็เสรจ็ส ำหรบัปี
ของสว่นทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมในบรษิทั เมเจอร ์แพลตนิัม่ ซนีีเพลก็ซ ์(แคมโบเดยี) จ ำกดั จ ำนวน 19.28 ลำ้นบำท  
 

29 หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ดงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 ปรบัปรงุใหม่ 
พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 ปรบัปรงุใหม่ 
พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ     
- หมนุเวยีน 545,327,921 392,922,428 435,376,465 338,727,500 
- ไมห่มนุเวยีน 20,667,803 27,435,096 - - 
รวมหนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ 565,995,724 420,357,524 435,376,465 338,727,500 

 
 ในระหวำ่งปี บรษิทัรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรทีเ่คยรวมอยูใ่นหนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำทีย่กมำตน้งวดเป็นจ ำนวน 392.92 

ลำ้นบำท และ 338.73 ลำ้นบำทในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั 
 

รำยได้ค่ำเช่ำและบรกิำรรบัล่วงหน้ำไดร้วมเงนิรบัล่วงหน้ำจำกลูกค้ำจ ำนวน 37.37 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 56.43 ล้ำนบำท) 
ซึง่เป็นเงนิรบัจำกกำรจ ำหน่ำยบตัรเงนิสดโดยบรษิทัตอ้งฝำกไวใ้นธนำคำรเป็นจ ำนวนไมน้่อยกว่ำมลูคำ่คงเหลอืของบตัรเงนิสด
ที่ลูกค้ำยงัไม่ได้ใช้ ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยที่บังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงนิ
อเิลก็ทรอนิกส ์ 
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30 รำยได้อ่ืน 

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิปันผลรบั - - 889,262,779 1,051,835,092 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 3,526 - - - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 32,268,943 285,701,508 39,019,802 318,144,406 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยเ์ผือ่ขำย - 43,265,431 - 43,265,431 
คำ่บรหิำรจดักำรรบั 41,744,450 37,189,896 61,189,950 52,510,452 
ดอกเบีย้รบั 7,583,832 6,352,870 31,007,191 38,398,188 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลีย่น (7,860,867) 5,226,114 (4,019,947) 9,116,244 
คำ่ภำษโีรงเรอืนรบั 19,654,058 19,387,149 1,500,288 1,516,667 
สนิไหมทดแทน 413,755 2,325,791 413,755 2,257,046 
อื่น ๆ 56,366,797 57,146,018 36,490,403 25,936,015 
 150,174,494 456,594,777 1,054,864,221 1,542,979,541 
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31 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

คำ่เสือ่มรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 14) 1,048,936,045 1,071,542,548 663,420,709 615,792,110 
คำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน     
   - ลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์(หมำยเหตุ 16) 247,328,252 172,157,290 - - 
   - โปรแกรมคอมพวิเตอร ์(หมำยเหตุ 16) 23,835,095 20,932,725 20,045,211 17,249,428 
ตดัจ ำหน่ำยคำ่เชำ่จ่ำยล่วงหน้ำ  48,777,904 45,347,890 23,923,915 20,493,901 
กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม     
     (หมำยเหตุ 11 และ 12) - - 13,100,000 43,374,326 
กำรดอ้ยคำ่ของคำ่ควำมนิยม (หมำยเหตุ 15) 55,000,000 52,450,000 - - 
กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์(หมำยเหตุ 14 และ 16) 84,567,974 21,563,464 - 2,110,904 
คำ่ซ่อมแซมและรำยจ่ำยบ ำรุงอำคำรและอุปกรณ์ 200,225,264 158,770,704 143,883,782 114,793,442 
คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำน 1,265,600,849 1,216,195,108 821,263,396 763,999,555 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์  7,690,022 12,559,914 7,498,677 2,577,663 
หนี้สงสยัจะสญูและหนี้สญู  32,879,037 2,389,276 18,172,499 - 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของภำพยนตรร์ะหวำ่งผลติ 10,000,000 - - - 
ขำดทุนจำกกำรลดมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื 3,409,242 13,127,350 491,363 18,000,000 
คำ่เผือ่กำรรบัคนืสนิคำ้ (กลบัรำยกำร) (1,795,057) - - - 
สนิคำ้คงเหลอื     
   - ตน้ทุนของสนิคำ้ทีร่บัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำย     
      (รวมอยูใ่น “ตน้ทุนสนิคำ้ขำย”) 679,778,465 618,573,308 528,319,061 461,002,850 
 

32 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิกูย้มืจำกธนำคำร 55,447,261 63,103,515 53,001,738 59,888,002 
เงนิกูย้มืจำกบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 312,312 395,518 51,358,567 53,024,485 
สญัญำเชำ่กำรเงนิ 1,818,777 4,157,612 1,690,133 1,690,614 
หุน้กู ้ 40,450,000 40,450,000 40,450,000 40,450,000 
อื่น ๆ 50,540 83,557 - - 

รวมค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 98,078,890 108,190,202 146,500,438 155,053,101 
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33 ภำษีเงินได้ 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 289,174,578 312,692,004 109,212,969 180,487,234 
กำรปรบัปรุงงวดก่อน (95,180) 1,691,352 - (2,294,728) 
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั 289,079,398 314,383,356 109,212,969 178,192,506 
     
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี:     
รำยกำรทีเ่กดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว     
   (หมำยเหตุ 17) (10,724,936) (41,275,098) 8,082,350 (1,970,241) 
     
รวมค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 278,354,462 273,108,258 117,295,319 176,222,265 

 
ภำษีเงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษีของกลุ่มกจิกำรมยีอดจ ำนวนเงนิทีแ่ตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีูณกบัอตัรำภำษ ี
ของประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู ่โดยมรีำยละเอยีดดงันี้: 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ก ำไรก่อนภำษ ี 1,475,903,794 1,572,398,083 1,477,947,816 1,905,487,087 
     
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20 และ     
   รอ้ยละ 15 (พ.ศ. 2561: รอ้ยละ 20 และรอ้ยละ 15) 295,180,758 314,349,609 295,589,563 381,097,417 
ผลกระทบ :     
ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัรว่มและ     
   กจิกำรรว่มคำ้สทุธจิำกภำษ ี (58,787,853) (52,468,243) - - 
รำยไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภำษ ี - - (177,852,556) (210,367,018) 
คำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี 45,750,311 25,427,922 21,273,548 29,252,660 
รำยจ่ำยทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ขึน้จำกรำยจ่ำยทีจ่่ำยจรงิ (26,139,770) (26,015,839) (21,715,236) (21,466,066) 
กำรใชข้ำดทุนทำงภำษทีีผ่ำ่นมำซึง่ยงัไมร่บัรู ้ (4,286,923) (2,730,472) - - 
ขำดทุนทำงภำษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย ์     
   ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 27,430,304 5,433,713 - - 
ขำดทุน(ก ำไร)ทีย่งัไมร่บัรูซ้ึง่เกดิจำกรำยกำรระหวำ่งกนั (349,830) 6,490,080 - - 
ผลต่ำงจำกอตัรำภำษใีนต่ำงประเทศ (137,955) 370,324 - - 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่น (209,400) 559,812 - - 
กำรปรบัปรุงงวดก่อน (95,180) 1,691,352 - (2,294,728) 

ภำษเีงนิได ้ 278,354,462 273,108,258 117,295,319 176,222,265 
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34 ก ำไรต่อหุ้น 

 

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีอ่อกจ ำหน่ำย
และช ำระแลว้ในระหว่ำงปี 
 

กลุ่มบรษิัทมหีุ้นสำมญัเทยีบเท่ำปรบัลด คอืสทิธเิลอืกซื้อที่บรษิัทย่อยให้แก่พนักงำน (หมำยเหตุ 26) โดยในปี 2562 มูลค่ำ
ยุตธิรรมของหุน้ของบรษิทัยอ่ยต ่ำกวำ่รำคำกำรใชส้ทิธซิือ้หุน้ ก ำไรต่อหุน้ปรบัลดจงึเท่ำกบัก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน  
 

กำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน แสดงไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

  จ ำนวนหุ้นถวัเฉล่ีย  
 ก ำไร ถ่วงน ้ำหนัก ก ำไรต่อหุ้น 

 บำท หุ้น บำท 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
       

ก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน 1,170,028,052 1,283,589,820 894,667,502 894,667,502 1.31 1.43 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  จ ำนวนหุ้นถวัเฉล่ีย  

 ก ำไร ถ่วงน ้ำหนัก ก ำไรต่อหุ้น 

 บำท หุ้น บำท 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
       

ก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน 1,360,652,496 1,729,264,822 894,667,502 894,667,502 1.52 1.93 
 

35 เงินปันผลจ่ำย 
 

พ.ศ. 2562 
 

เมื่อวนัที ่10 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของงวดเดอืน
กรกฎำคมถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 0.70 บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิ 626.27 ลำ้นบำท โดยจ่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่ี
ชือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่24 เมษำยน พ.ศ. 2562 และไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมือ่วนัที ่3 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

เมื่อวนัที ่9 สงิหำคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของ
งวดเดอืนมกรำคมถึงเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.65 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิ 581.53 ล้ำนบำท โดยจ่ำยใหก้บัผู้ถือหุ้น
ทัง้หมดทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่26 สงิหำคม พ.ศ. 2562 และไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่4 กนัยำยน พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2561 
 

เมือ่วนัที ่5 เมษำยน พ.ศ. 2561 ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของงวด
เดือนกรกฎำคมถึงเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2560 จ ำนวน 0.60 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิ 536.80 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กบัผู้ถือหุ้น
ทัง้หมดทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่20 เมษำยน พ.ศ. 2561 และไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมื่อวนัที ่3 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2561 
 

เมือ่วนัที ่10 สงิหำคม พ.ศ. 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ของงวดเดอืนมกรำคมถงึเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2561 จ ำนวน 0.65 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงนิ 581.53 ล้ำนบำท โดยจ่ำยใหก้บั 
ผูถ้ือหุน้ทัง้หมดที่มชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหุ้น ณ วนัที่ 30 สงิหำคม พ.ศ. 2561 และไดจ้่ำยให้แก่ผูถ้ือหุ้นในวนัที ่7 กนัยำยน 
พ.ศ. 2561 
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36 ข้อมูลกระแสเงินสด 

 
กำรกระทบยอดก ำไรสุทธิให้เป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีดงัต่อไปน้ี 
 
  หน่วย : บำท 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ก ำไรสทุธกิ่อนภำษเีงนิได ้  1,475,903,794 1,572,398,083 1,477,947,816 1,905,487,087 
รำยกำรปรบัปรุง      
   คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย  31 1,320,099,392 1,264,632,563 683,465,920 633,041,538 
   คำ่ตดัจ ำหน่ำยคำ่เช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 31 48,777,904 45,347,890 23,923,915 20,493,901 
   หนี้สงสยัจะสญูและหนี้สญู 31 32,879,037 2,389,276 18,172,499 - 
   ขำดทุนจำกกำรลดมลูคำ่สนิคำ้  31 3,409,242 13,127,350 491,363 18,000,000 
   ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของภำพยนตรร์ะหวำ่งกำรผลติ    10,000,000 - - - 
   คำ่เผือ่กำรรบัคนืสนิคำ้ (กลบัรำยกำร)  (1,795,057) - - - 
   กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ 31 84,567,974 21,563,464 - 2,110,904 
   กำรดอ้ยคำ่ของคำ่ควำมนิยม 31 55,000,000 52,450,000 - - 
   กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 31 - - 13,100,000 43,374,326 
   ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย อำคำรและอุปกรณ์  13,232,068 6,355,720 1,767,340 1,062,488 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  2 20,171 - - 
   ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ 31 7,690,022 12,559,914 7,498,677 2,577,663 
   ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 16 5,109,189 12,277,644 1 - 
   ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยภำพยนตรร์ะหว่ำงผลติ  - 8,045,184 - - 
   สว่นแบ่งก ำไรของบรษิทัรว่มและกจิกำรรว่มคำ้ 12,13 (293,939,263) (262,341,211) - - 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12 (32,268,943) (285,701,508) (39,019,802) (318,144,406) 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย  (3,526) - - - 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผือ่ขำย  - (43,265,431) - (43,265,431) 
   ภำระหนี้สนิจำกกำรใหโ้ปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคำ้  (180,164) (2,311,093) (180,164) (2,311,093) 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 23 18,817,148 20,779,502 13,861,301 13,726,996 
   (ก ำไร)ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ  4,966,326 5,713,700 2,181,210 (2,557,261) 
   เงนิปันผลรบั 30 - - (889,262,779) (1,051,835,092) 
   ดอกเบีย้รบั 30 (7,583,832) (6,352,870) (31,007,191) (38,398,188) 
   ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 32 98,078,890 108,190,202 146,500,438 155,053,101 
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36 ข้อมูลกระแสเงินสด (ต่อ) 

 
กำรกระทบยอดก ำไรสุทธิให้เป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน     
-  ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 97,338,029 (69,620,375) 221,228,530 (161,945,949) 
-  สนิคำ้คงเหลอื 2,448,613 (997,597) 10,550,808 (2,814,296) 
-  ภำพยนตรร์ะหว่ำงผลติ (158,367,490) (102,651,820) - - 
-  สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 6,970,833 19,331,798 (724,220) (738,234) 
-  ลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 1,297,293 1,207,630 - - 
-  สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (23,518,571) 92,406,970 (19,585,729) 40,451,185 
-  เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (92,385,019) 439,623,694 (53,632,005) 368,667,999 
-  หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ 145,638,200 46,748,168 96,648,965 56,017,630 
-  หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 23,583,495 34,758,326 2,775,016 17,415,992 
-  หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ (18,884,844) 82,955,563 (2,692,374) 99,708,671 
-  ภำระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังำน (6,757,321) (3,616,672) (4,049,442) (2,803,590) 
เงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 2,820,123,421 3,086,024,235 1,679,960,093 1,752,375,941 
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37 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลและกจิกำรทีค่วบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทัหรอือยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกบับรษิทัทัง้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม 
ไม่ว่ำจะโดยทอดเดยีวหรอืหลำยทอด บุคคลและกจิกำรดงักล่ำวเป็นบุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัท บรษิัทย่อยและ
บรษิัทย่อยล ำดบัถัดไป บรษิัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้ำของส่วนได้เสยีในสทิธิออกเสยีงของบรษิัท ซึ่งมีอิทธิพลอย่ ำงเป็น
สำระส ำคญัเหนือกจิกำร ผู้บรหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรและพนักงำนของบรษิทั ตลอดจนสมำชกิในครอบครวัที่ใกล้ชดิกบั
บุคคลเหล่ำนัน้ บุคคลและกจิกำรทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึ่งอำจมขีึน้ไดต้อ้งค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธ์
มำกกวำ่รปูแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่นเป็นบรษิทัของกรรมกำรและครอบครวัของกรรมกำร ดงันัน้จงึถอืเป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 
นโยบำยกำรคดิรำคำระหว่ำงกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้  
 

 นโยบำยกำรคิดรำคำ 
  

คำ่โฆษณำ รำคำทีต่กลงกนัตำมทีก่ ำหนดในสญัญำ 
คำ่ลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์ รำคำทีต่กลงกนัตำมทีก่ ำหนดในสญัญำ 
กำรเชำ่พืน้ทีแ่ละบรกิำร รำคำทีต่กลงกนัซึง่ใกลเ้คยีงกบัรำคำตลำด 
ดอกเบีย้ อตัรำดอกเบีย้ทีต่กลงกนัรอ้ยละ 1.00 ต่อปี ถงึรอ้ยละ 4.60 ต่อปี 
คำ่บรหิำรจดักำร  รำคำทีต่กลงกนัตำมทีก่ ำหนดในสญัญำ 

 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
 
ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 
 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร     
บรษิทัยอ่ย - - 361,009 414,285 
บรษิทัรว่ม 57,238 794 240 - 
กองทุนรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ 60,434 57,789 36,893 35,466 
กำรรว่มคำ้ 15,243 8,528 - - 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนั 3,052 656 - - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 97,335 50,121 34,107 9,434 

 233,302 117,888 432,249 459,185 
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37 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 
 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงินปันผลรบั     
บรษิทัยอ่ย - - 724,712 827,386 
บรษิทัรว่ม - 129,161 76,342 129,161 
กองทุนรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ - 95,288 88,209 95,288 

 - 224,449 889,263 1,051,835 

 
ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร และอ่ืน ๆ 
 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร     
บรษิทัยอ่ย - - 216,358 315,318 
บรษิทัรว่ม 57,257 25,885 23,059 21,638 
กองทุนรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ 185,593 178,559 141,302 134,525 
กำรรว่มคำ้ 7,854 4,159 - - 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนั 7,413 6,313 - - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 151,556 154,605 173,283 151,696 

 409,673 369,521 554,002 623,177 
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37 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 

 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ลกูหน้ีกำรค้ำ      
   (รวมรำยได้ท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็)     
บรษิทัยอ่ย - - 143,733 105,359 
บรษิทัรว่ม 20,219 148 4,501 - 
กองทุนรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ 1,582 2,172 32 26 
กำรรว่มคำ้ 7,877 4,556 - - 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนั 2,150 895 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 36,370 19,686 17,061 1,441 

 68,198 27,457 165,327 106,826 
     

ลกูหน้ีบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัยอ่ย - - 176,848 332,236 
บรษิทัรว่ม 9,167 9,368 1,267 1,498 
กองทุนรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ 7,548 16,030 7,548 16,005 
กำรรว่มคำ้ 407 3,738 - - 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนั 11 - - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,834 2,197 10,516 500 
เงินปันผลค้ำงรบั     
บรษิทัยอ่ย - - - 399,720 

 28,967 31,333 196,179 749,959 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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37 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงินมดัจ ำ     
   (รวมอยูใ่น “สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น”)     
บรษิทัรว่ม 2,221 5,421 389 389 
กองทุนรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ 3,460 3,460 3,460 3,460 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 26,129 26,129 25,829 25,829 

 31,810 35,010 29,678 29,678 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
   (รวมอยูใ่น “เจำ้หนี้กำรคำ้และตัว๋เงนิจ่ำย”)     
บรษิทัยอ่ย - - 85,799 108,537 
บรษิทัรว่ม 3,809 1 1 1 
กองทุนรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ - 257 - - 
กำรรว่มคำ้ 19,408 7,378 - - 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนั 1,841 - - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 864 2,806 7,051 2,598 

 25,922 10,442 92,851 111,136 

เจ้ำหน้ีอ่ืน     
   (รวมอยูใ่น “เจำ้หนี้บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั”)    
บรษิทัยอ่ย - - 65,433 105,393 
บรษิทัรว่ม 76,804 24,293 59,190 23,753 
กองทุนรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ 447 1,334 27 696 
กำรรว่มคำ้ 355 6,248 - - 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนั 50 840 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20,585 31,428 11,441 10,719 
กรรมกำร 5,033 4,849 3,931 3,774 

 103,274 68,992 140,022 144,335 

เงินรบัล่วงหน้ำจำกกำรให้เช่ำและบริกำร     
   (รวมอยูใ่น “หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น”)     
กองทุนรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ 21,819 22,866 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,517 8,028 - - 

 28,336 30,894 - - 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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37 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงินมดัจ ำรบั     
   (รวมอยูใ่น “หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น”)     
บรษิทัยอ่ย - - 1,403 1,253 
กองทุนรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ 123,503 123,503 - - 
กจิกำรรว่มคำ้ - 483 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,531 5,531 - - 

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

     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน     
   (รวมอยูใ่น “เงนิกูย้มืระยะยำวจำก     
   สถำบนักำรเงนิ”)     
กองทุนรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ 21,120 21,127 21,120 21,127 

 21,120 21,127 21,120 21,127 

 
ง) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

บริษทัย่อย     
ยอดคงเหลอืตน้ปี 1,304 5,000 289,277 394,601 
เงนิใหกู้ย้มืในระหว่ำงปี 963 10,804 418,287 597,171 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืในระหว่ำงปี (1,804) (14,500) (467,850) (702,495) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 463 1,304 239,714 289,277 

 
เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิทัย่อย มกี ำหนดช ำระคนืภำยใน 1 เดอืน มอีตัรำ
ดอกเบีย้รอ้ยละ 4.00 ต่อปี 
 
ดอกเบี้ยรบัที่เกี่ยวข้องมีจ ำนวนเงนิ 10.37 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 13.54 ล้ำนบำท) ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
บรษิทัมดีอกเบีย้คำ้งรบัจ ำนวน 0.79 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 0.97 ลำ้นบำท)  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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37 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

จ) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม และพนักงำน     
ยอดคงเหลอืตน้ปี 1,802 1,827 271,585 271,610 
เงนิใหกู้ย้มืในระหว่ำงปี 1,900 - 1,900 - 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืในระหว่ำงปี (500) (25) (45,500) (25) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 3,202 1,802 227,985 271,585 
 

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.00 ถงึรอ้ยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 4.00 ต่อปี) 
และไมม่กี ำหนดช ำระคนื 
 

เงนิให้กู้ยมืแก่พนักงำนจ ำนวน 3.20 ล้ำนบำท และจ ำนวน 2.98 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 1.80 ล้ำนบำท และจ ำนวน 
1.58 ล้ำนบำท) ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัตำมล ำดบั โดยไม่มกีำรคดิดอกเบี้ย (พ.ศ. 2561 : ไม่มี
กำรคดิดอกเบีย้) 
 

ดอกเบี้ยรบัที่เกี่ยวขอ้งมจี ำนวนเงนิ 8.68 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 10.81 ล้ำนบำท) ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
บรษิทัมดีอกเบีย้คำ้งรบัจ ำนวน 108.15 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : 101.50 ลำ้นบำท) 
 

ฉ) เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม     
ยอดคงเหลอืตน้ปี 14,500 15,900 1,411,026 1,262,776 
เงนิกูย้มืในระหว่ำงปี - - 3,105,688 2,932,452 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มืในระหว่ำงปี (1,700) (1,400) (3,549,289) (2,784,202) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 12,800 14,500 967,425 1,411,026 
 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิกู้ยมืจำกบรษิัทย่อย เงนิกู้ยมืระยะสัน้ที่ไม่มหีลกัประกนั ณ วนัที ่ 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 954.63 ลำ้นบำท มกี ำหนดช ำระคนืภำยใน 1 เดอืน มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.00 ต่อปี 
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิชนิดเมือ่ทวงถำม จ ำนวน 12.80 ลำ้นบำท มอีตัรำดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 2.25 ต่อปี 
 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะบริษัทมีจ ำนวน 0.31 ล้ำนบำท และ 
51.36 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : 0.40 ล้ำนบำท และ 53.02 ล้ำนบำท) ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ.2562 บรษิัท 
มดีอกเบี้ยค้ำงจ่ำยในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 0.10 ล้ำนบำท และ  
4.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2561 : 0.11 ลำ้นบำท และ 18.12 ลำ้นบำท) 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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37 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

ช) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 

 หน่วย : พนับำท 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 61,387 52,015 44,990 42,883 
ผลประโยชน์เมือ่ออกจำกงำน 871 346 703 264 

 62,258 52,361 45,693 43,147 
 

ซ) เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกำรร่วมค้ำ 
 

รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ แสดงไวใ้นหมำยเหตุ 11, 12, และ 13 ตำมล ำดบั 
 

38 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้  
 

ก) หนังสือค ำ้ประกนัท่ีออกโดยธนำคำร และเลตเตอรอ์อฟเครดิต 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบรษิทัมภีำระผกูพนัจำกกำรค ้ำประกนัโดยธนำคำรและเลตเตอรอ์อฟเครดติทีอ่อก
ใหก้บับุคคลภำยนอกจ ำนวน 230.52 ลำ้นบำท 
 

ข) กำรค ำ้ประกนั 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดค้ ้ำประกนัเงนิกูย้มืจำกธนำคำรใหแ้ก่บรษิทัย่อยและ 
บรษิทัรว่มเป็นจ ำนวน 22 ลำ้นบำท  
 

ค) ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีกลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำระยะยำวกบับรษิทัอื่น เกีย่วกบักำรเช่ำทีด่นิ พืน้ทีอ่ำคำรและสญัญำ
บรกิำร โดยมยีอดรวมของจ ำนวนเงนิคำ่เชำ่และคำ่บรกิำรขัน้ต ่ำภำยใตส้ญัญำทีไ่มส่ำมำรถยกเลกิไดด้งันี้ 
 

 หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ไมเ่กนิ 1 ปี 1,035 963 664 594 
เกนิกวำ่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 3,642 3,691 2,479 2,351 
เกนิกวำ่ 5 ปี 6,620 6,894 5,317 5,461 

 11,297 11,548 8,460 8,406 
 

นอกจำกจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรขัน้ต ่ำขำ้งตน้ กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัตำมสญัญำเช่ำพืน้ทีอ่ำคำรและสญัญำ
บรกิำร ซึง่คดิตำมเกณฑก์ำรแบ่งรำยไดใ้หก้บัผูใ้หเ้ชำ่ 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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38 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

 
ง) ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจำ่ยฝ่ำยทนุ 

 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนทีถ่อืเป็นภำระผกูพนั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ แต่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 

 หน่วย : พนั 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ บำท 57,446 75,389 57,446 75,389 
 ดอลลำรส์หรฐัฯ 296 783 - - 
รวม บำท 57,446 75,389 57,446 75,389 
 ดอลลำรส์หรฐัฯ 296 783 - - 

รวมเป็นเงนิบำท  66,435 100,920 57,446 75,389 

 
จ) ภำระผกูพนัในกำรผลิตภำพยนตร ์

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในกำรช ำระเงินแก่ผู้ก ำกับภำพยนตร์เป็นจ ำนวนเงิน  
90.85 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2561 : จ ำนวน 68.36 ลำ้นบำท) 

 
39 คดีควำม 

 
ในปี พ.ศ. 2560 บรษิทัประกนัภยัของผูเ้สยีหำยจำกเหตุเพลงิไหมท้ีเ่กดิขึน้ภำยในอำคำรโครงกำรเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์  
(ป่ินเกลำ้) ฟ้องรอ้งใหบ้รษิทัรบัผดิชอบค่ำเสยีหำยจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำว กระทัง่ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ศำลแพ่งได ้
มคี ำพพิำกษำใหบ้รษิทัชดเชยแก่บรษิทัประกนัภัยพรอ้มดอกเบี้ยจำกเงนิตน้ดงักล่ำวจำกเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นจ ำนวนเงนิ 
408 ล้ำนบำท บรษิัทได้ท ำกำรยื่นอุทธรณ์และคดคีวำมยงัอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์และไม่อำจทรำบผลได ้
ในขณะนี้ บรษิทัเชือ่วำ่จะไมม่คีวำมเสยีหำยทีส่ ำคญัจำกคดดีงักล่ำวและตัง้ส ำรองเผือ่ไวบ้ำงสว่น 
 
เมื่อวนัที ่12 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 ศำลอุทธรณ์ไดม้คี ำพพิำกษำใหบ้รษิทัชดเชยแก่บรษิทัประกนัภยัรำยหนึ่งพรอ้มดอกเบี้ย
จำกเงนิตน้ดงักล่ำวจำกเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นจ ำนวนเงนิ 10.7 ลำ้นบำท บรษิทัอยูใ่นระหวำ่งกำรยืน่ฏกีำส ำหรบัคดนีี้ต่อไป 

 
40 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 

 
เมือ่วนัที ่18 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของงวด
เดอืนกรกฎำคมถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.70 บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 626.27 ลำ้นบำท โดยจ่ำยใหก้บัผูถ้อื
หุน้ทัง้หมดทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2563 
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