
บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินรวมและข้อมลูทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย  
และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เฉพาะกจิการ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ  งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ
รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ
ส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวม
และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 



ข้อมูลและเหตกุำรณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 4 ถงึขอ้ 6 ทีอ่ธบิายถงึเรือ่งต่างๆ ดงันี้ 
1. การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่เกี่ยวกบัเรื่อง เครื่องมือทางการเงนิ และสญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิ และ

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ
2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีในการวดัมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนตามวธิรีาคาทุนเป็นวธิมีูลค่ายุตธิรรม 

และ การบนัทกึราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เงนิลงทุนในการร่วมคา้ และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ทีเ่ปลีย่น
จากวธิรีาคาทุน เป็นวธิสีว่นไดเ้สยี รวมถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าว 

3. นโยบายการบญัชเีกี่ยวกบัการน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลา
รายงานสิน้สดุภายในชว่งเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ขอใหส้งัเกตนี้ 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445  
กรุงเทพมหานคร 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์กร ุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 809,455 961,742 606,118 715,065

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 935,962 1,054,936 533,587 585,478

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 463 463 232,097 239,714

สนิคา้คงเหลอื 120,363 121,394 67,846 73,107

ภาพยนตรร์ะหวา่งผลติ 130,265 117,417 - -

คา่เชา่และคา่บรกิารจา่ยลว่งหน้าทีถ่งึกาํหนดภายในหนึ่งปี 9,819 9,819 7,437 7,437

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 138,572 115,557 55,700 37,780

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,144,899 2,381,328 1,502,785 1,658,581

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่การเงนิ 10,340 10,418 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11 - - 2,837,633 2,878,548

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 12 5,563,375 5,586,874 5,531,688 5,545,842

สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 13 63,237 67,395 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคล

หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 3,202 3,202 156,985 227,985

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 14 491,114 512,750 - -

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 15 5,824,359 5,958,838 4,046,311 4,176,297

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 2,690,307 2,758,096 2,117,190 2,177,959

คา่ความนิยม 11 - 75,141 - -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 15 167,471 137,367 86,924 78,996

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 77,513 69,983 - -

คา่เชา่และคา่บรกิารจา่ยลว่งหน้าระยะยาว 127,426 113,367 109,574 93,934

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 202,388 192,985 143,403 143,403

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 15,220,732 15,486,416 15,029,708 15,322,964

รวมสินทรพัย ์ 17,365,631 17,867,744 16,532,493 16,981,545

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________
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บริษทั เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์กร ุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ 16 2,306,934 2,118,578 2,264,635 2,096,302

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,488,833 1,744,687 962,580 1,247,391

หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 612,055 545,328 471,014 435,376

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาว

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี  16 244,000 383,000 244,000 383,000

หนี้สนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึ

กาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 253,317 228,416 164,681 146,745

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคล

หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 12,800 12,800 1,069,932 967,425

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 63,333 79,540 9,490 9,490

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 64,072 116,035 19,858 53,985

รวมหนี้สินหมนุเวียน 5,045,344 5,228,384 5,206,190 5,339,714

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 2,611,465 2,691,758 2,023,355 2,078,409

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 284,314 310,242 193,768 203,658

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 79,112 77,394 55,564 54,457

หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 19,234 20,668 - -

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 571,501 559,295 268,103 267,857

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 5,065,626 5,159,357 4,040,790 4,104,381

รวมหนี้สิน 10,110,970 10,387,741 9,246,980 9,444,095

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์กร ุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญัจาํนวน 894,667,502 หุน้ 

      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 894,668 894,668 894,668 894,668

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้เตม็มลูคา่

   หุน้สามญัจาํนวน 894,667,502 หุน้ 

      ชาํระแลว้เตม็มลูคา่ 894,668 894,668 894,668 894,668

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

สว่นเกนิมลูคา่หุน้จากการขายหุน้ทุนซือ้คนื 288,425 288,425 288,425 288,425

ใบสาํคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั 4,538 4,538 - -

กาํไรสะสม

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,138,144 2,399,518 1,956,211 2,208,148

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (375,492) (399,710) - -

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 7,096,492 7,333,648 7,285,513 7,537,450

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 158,169 146,355 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 7,254,661 7,480,003 7,285,513 7,537,450

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 17,365,631 17,867,744 16,532,493 16,981,545

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมลูทางการเงินรวม
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บริษทั เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์กร ุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,051,427 1,885,546 614,055 1,113,122

รายไดจ้ากการขาย 270,240 514,319 178,997 340,393

รวมรายได้ 1,321,667 2,399,865 793,052 1,453,515

ต้นทนุ

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (948,186) (1,352,465) (585,994) (876,664)

ตน้ทุนขาย (101,297) (214,543) (63,984) (108,676)

รวมต้นทนุ (1,049,483) (1,567,008) (649,978) (985,340)

กาํไรข ัน้ต้น 272,184 832,857 143,074 468,175

รายไดอ้ื่น 19,420 31,689 19,340 36,361

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (104,450) (130,292) (62,357) (105,743)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (481,573) (497,108) (305,570) (335,589)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (7,108) - (9,450) -

ตน้ทุนทางการเงนิ (55,967) (61,128) (57,646) (61,949)

สว่นแบง่กาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน 72,104 97,335 79,195 225,646

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (285,390) 273,353 (193,414) 226,901

ภาษเีงนิได้ 17 31,137 (52,784) 9,008 (22,017)

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบังวด (254,253) 220,569 (184,406) 204,884

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (255,000) 214,295 (184,406) 204,884

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 747 6,274 - -

(254,253) 220,569 (184,406) 204,884

บาท บาท บาท บาท

กาํไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น 18

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานและปรบัลด (0.29) 0.24 (0.21) 0.23

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์กร ุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบังวด (254,253) 220,569 (184,406) 204,884

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

ในกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั:
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจาก

   การแปลงคา่งบการเงนิ 34,539 (5,019) - -
สว่นแบง่ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นของการรว่มคา้

   ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 748 - - -

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (218,966) 215,550 (184,406) 204,884

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (230,780) 209,234 (184,406) 204,884

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ 11,814 6,316 - -

(218,966) 215,550 (184,406) 204,884

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์กร ุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

หน่วย : พนับาท

การเปลี่ยนแปลง กาํไรขาดทนุ รวม

ส่วนเกินมลูค่า จดัสรรแล ้ว สดัส่วนของ เบด็เสรจ็อืน องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ

ทนุที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นจากการขาย ใบสาํคญัแสดง ทนุสาํรอง ผ ูถ้ือห ุ้นใหญ่ การแปลงค่า ของส่วนของ ผ ูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไมม่ ี รวมส่วนของ

เรียกชาํระแล ้ว มลูค่าห ุ้น ห ุ้นทนุซื้อคืน สิทธิซื้อห ุ้นสามญั ตามกฏหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ในบริษทัย่อย งบการเงิน เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

ยอดยกมาต้นงวด วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

- ตามที่รายงานไว้เดิม 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 1,516,455 (371,576) (23,085) (394,661) 6,455,634 151,111 6,606,745

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชโีดยการปรบัปรงุยอ้นหลงั - - - - - 883,063 - (5,049) (5,049) 878,014 (4,756) 873,258

ยอดยกมาต้นงวด วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

- ปรบัปรงุใหม่ 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 2,399,518 (371,576) (28,134) (399,710) 7,333,648 146,355 7,480,003

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชโีดยการปรบัปรงุ

กาํไรสะสมตน้งวด - - - - - (6,376) - - - (6,376) - (6,376)

ยอดยกมาต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

- ปรบัปรงุใหม่ 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 2,393,142 (371,576) (28,134) (399,710) 7,327,272 146,355 7,473,627

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม - - - - - (254,998) - 24,218 24,218 (230,780) 11,814 (218,966)

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 2,138,144 (371,576) (3,916) (375,492) 7,096,492 158,169 7,254,661

ยอดยกมาต้นงวด วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561

- ตามที่รายงานไว้เดิม 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 1,557,472 (370,933) (10,430) (381,363) 6,509,949 122,534 6,632,483

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชโีดยการปรบัปรงุยอ้นหลงั - - - - - 646,157 - - - 646,157 (2,106) 644,051

ยอดยกมาต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

- ปรบัปรงุใหม่ 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 2,203,629 (370,933) (10,430) (381,363) 7,156,106 120,428 7,276,534

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรเบด็เสรจ็รวม - - - - - 214,295 - (5,061) (5,061) 209,234 6,316 215,550

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 2,417,924 (370,933) (15,491) (386,424) 7,365,340 126,744 7,492,084

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

ส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

ข้อมลูทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม
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บริษทั เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์กร ุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : พนับาท
ส่วนเกิน
มลูค่าหุ้น จดัสรรแล้ว

ทนุที่ออกและ ส่วนเกิน จากการขาย ทนุสาํรอง รวมส่วนของ
เรียกชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น หุ้นทนุซื้อคืน ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

ยอดยกมาต้นงวด วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562
- ตามที่รายงานไว้เดิม 894,668 4,055,609 288,425 90,600 1,354,736 6,684,038

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชโีดยการปรบัปรุงยอ้นหลงั - - - - 853,412 853,412
ยอดยกมาต้นงวด วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่ 894,668 4,055,609 288,425 90,600 2,208,148 7,537,450
ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชโีดยการปรบัปรุง
กาํไรสะสมตน้งวด - - - - (67,531) (67,531)

ยอดยกมาต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 894,668 4,055,609 288,425 90,600 2,140,617 7,469,919

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
กาํไรเบด็เสรจ็รวม - - - - (184,406) (184,406)

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 894,668 4,055,609 288,425 90,600 1,956,211 7,285,513

ยอดยกมาต้นงวด วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561
- ตามที่รายงานไว้เดิม 894,668 4,055,609 288,425 90,600 1,204,015 6,533,317

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายการบญัชโีดยการปรบัปรุงยอ้นหลงั - - - - 842,852 842,852

ยอดยกมาต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่ 894,668 4,055,609 288,425 90,600 2,046,867 7,376,169

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
กาํไรเบด็เสรจ็รวม - - - - 204,884 204,884

ยอดคงเหลือสิ้นงวด วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 894,668 4,055,609 288,425 90,600 2,251,751 7,581,053

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม
ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์กร ุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)
พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (285,390) 273,353 (193,414) 226,901
รายการปรบัปรงุ
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 318,802 390,266 223,363 230,986
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 7,461 - 9,450 -
หน้ีสงสยัจะสญูและหน้ีสญู (กลบัรายการ) - 21,222 - 17,023
กลบัรายการขาดทุนจากสนิคา้รบัคนื - (1,795) - -
ขาดทุนจากการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 10,732 2,962 10,749 3,000
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,360) 949 250 937
(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 15 1,625 - 408 -
ขาดทุนจากการปรบัมลูคา่อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 21,640 19,397 - -
การดอ้ยคา่ของอาคาร อุปกรณ์และ สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน
   (กลบัรายการ) 15 (27) 6,053 - -
การดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 11 75,141 - - -
กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - (10,035) - (10,035)
สว่นแบง่กาํไรในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้ 11,12,13 (72,107) (97,335) (79,196) (225,646)
การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม (กลบัรายการ) 12 12,087 - 44,509 (3,239)
รายไดร้บัลว่งหน้า - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ (558) (80) (558) (80)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,718 2,398 1,107 1,574
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 3,407 2,561 2,738 1,335
ดอกเบีย้รบั (1,981) (2,241) (5,134) (9,139)
ตน้ทุนทางการเงนิ 55,968 61,127 57,646 61,949

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงาน
   และหน้ีสนิดาํเนินงาน
- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 236,036 226,338 176,993 176,537
- สนิคา้คงเหลอื (9,701) (5,066) (5,489) (3,701)
- ภาพยนตรร์ะหวา่งผลติ (12,848) 17,634 - -
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (21,899) (703) (7,620) (519)
- ลกูหน้ีตามสญัญาเชา่การเงนิ 78 335 - -
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (23,462) (3,855) (17,500) (2,126)
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (236,616) (89,623) (265,819) 1,489
- หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น (51,405) (12,250) (33,569) (8,062)
- หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 65,293 - 35,637 -
- หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 10,875 14,078 246 19,299

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 102,509 815,690 (45,203) 478,483

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์กร ุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 102,509 815,690 (45,203) 478,483

จา่ยดอกเบีย้ (29,365) (70,670) (39,852) (73,202)

จา่ยภาษเีงนิได้ (19,642) (45,592) (11,199) (11,425)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 53,502 699,428 (96,254) 393,856

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 - - (59,567) (144,810)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 - - 67,184 156,259

เงนิสดจา่ยเพื่อลงทุนในบรษิทัรว่ม 12 (63,996) (43,836) (63,996) (40,336)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - 68,618 - 68,618

เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (83,733) (278,201) (41,292) (238,048)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,843 355 2,258 308

เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (52,482) (99,158) (13,143) (18,155)

ดอกเบีย้รบั 2,571 2,021 5,135 6,514

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัรว่ม 19,058 23,141 19,058 422,861
 

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (175,739) (327,060) (84,363) 213,211

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เมเจอร  ์ซีนีเพลก็ซ ์กร ุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 - - 568,411 851,684

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 - - (465,904) (1,033,119)

เงนิสดจา่ย(รบั)คนืเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 23 (4,993) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 3,010,000 1,050,000 2,990,000 1,000,000

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (2,820,000) (1,000,000) (2,820,000) (1,000,000)

จา่ยคนืเงนิตน้ของสญัญาเชา่ (88,672) (56,384) (61,837) (35,264)

จา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (139,000) (147,000) (139,000) (147,000)

เงนิปันผลจา่ยใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคมุ - (280) - -

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (37,649) (158,657) 71,670 (363,699)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (159,886) 213,711 (108,947) 243,368

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 961,742 596,315 715,065 390,591

ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลีย่นจากเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7,599 (1,019) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 809,455 809,007 606,118 633,959

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสดทีม่สีาระสาํคญัสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี

การจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มโดยยงัมไิดร้บัชาํระเงนิ - 5,737 - 5,737

เงนิปันผลคา้งรบั 134,694 - 134,694 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและเป็นบรษิทั
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิหลกัในกำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร ์และใหบ้รกิำรเกีย่วกบัควำมบนัเทงิ กำรประกอบธุรกจิ
หลกัของกลุ่มกจิกำรสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 
•  ธุรกจิโรงภำพยนตร ์ 
•  ธุรกจิใหบ้รกิำรสือ่และโฆษณำ 
•  ธุรกจิใหบ้รกิำรโบวล์ิง่และคำรำโอเกะ 
•  ธุรกจิใหเ้ชำ่พืน้ทีแ่ละบรกิำร 
•  ธุรกจิสือ่ภำพยนตร ์
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รบักำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทเมื่อวนัที ่  
15 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหวำ่งกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกดิกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุกำรณ์
ดงักล่ำวส่งผลในเชงิลบต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบัรอบระยะเวลำ 3 เดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563  
 
ตัง้แต่วนัที ่18 มนีำคม พ.ศ. 2563 โรงภำพยนตรท์ัง้หมดในกลุ่มกจิกำรตอ้งปิดลงชัว่ครำว รวมถงึสถำนโบวล์ิง่ คำรำโอเกะ และ
ไอซ์สเกต็ตำมพระรำชก ำหนดฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคระบำด รำยไดข้องกลุ่มกจิกำรในทุกกลุ่มธุรกจิลดลงอย่ำงมสีำระส ำคญั 
กลุ่มกิจกำรได้มมีำตรกำรในกำรลดค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เท่ำที่เป็นไปได้ และประเมนิผลกระทบ รวมทัง้วำงแผนเพื่อรบัมือกบั
สถำนกำรณ์หำกไดร้บัอนุญำตใหเ้ปิดด ำเนินธุรกจิอกีครัง้หนึ่ง 
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3 เกณฑใ์นกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชไีทย ฉบบัที่ 34  
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหวำ่งกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงนิ
ระหว่ำงกำลภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิ
ระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีี่ใช้ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีี่ใช้ในกำรจดัท ำ 
งบกำรเงนิส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
4.1 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั 
 

4.1.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรบญัช ีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ   
(TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) มำถือปฏิบัติตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วิธีรบัรู้ผลกระทบ
สะสมจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรับปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด 
(Modified retrospective) และไม่ได้ท ำกำรปรับปรุงย้อนหลังงบกำรเงินที่แสดงเปรียบเทียบส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทำงที่สำมำรถท ำได้ตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิฉบบัดงักล่ำว 
 

4.1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวกบัสญัญำเช่ำ (TFRS 16) มำถือปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัปรุงยอ้นหลงั (Full retrospective) และท ำกำรปรบัปรุงขอ้มูลเปรยีบเทยีบ
ส ำหรบังวดก่อนทีน่ ำเสนอ 
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4 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
4.2 กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

 
เพื่อให้งบกำรเงนิสะท้อนมูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทัง้ที่มีอยู่ในบรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม  
ซึง่เป็นสนิทรพัยท์ีม่สีำระส ำคญัของกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรจงึไดเ้ปลีย่นนโยบำยกำรบญัชใีนเรือ่งต่อไปนี้ 
 

4.2.1 มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 เรื่อง อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน (TAS 40)  
 
ภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชเีรื่องอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน (TAS 40) กลุ่มกจิกำรเปลีย่นแปลงกำรวดัมลูค่ำ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจำกวธิรีำคำทุนเป็นวธิมีลูค่ำยุตธิรรมตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยกำร
ปรบัปรุงยอ้นหลงั (Full retrospective) 
 

4.2.2 มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 เรื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (TAS 27)   
 
ภำยใต้มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 27 เรื่อง งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร (TAS 27) กลุ่มกิจกำรเปลี่ยนแปลงกำร
บนัทกึบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จำกวธิรีำคำทุน เป็นวธิี
สว่นไดเ้สยีตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 (TAS 28) เรื่องเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรร่วมคำ้ 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัปรุงยอ้นหลงั (Full retrospective) 

 
นโยบำยกำรบญัชใีหม่ไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลขอ้ 5 และรำยกำรปรบัปรุงจำกกำร
น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถือปฏิบตัิ และกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเปิดเผยไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลขอ้ 6 
 

4.3 ข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ 
ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศเมื่อวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำว 
เพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส ำหรบักิจกำรที่ม ี
รอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563  
กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำและเลอืกใชข้อ้ยกเวน้ส ำหรบัเรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
กำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยวธิีอย่ำงง่ำยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 9  
เรือ่ง เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่ต้องน ำข้อมูลที่มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้ในกำร 
วดัมลูคำ่ของผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ลกูหนี้กำรคำ้ และเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั กลุ่มกจิกำร
สำมำรถเลือกใช้วธิีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณ โดยใช้ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดติในอดตี (Historical credit loss) 
ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรในกำรประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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4 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
4.3 ข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ 

ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) (ต่อ) 
 
การเปลีย่นแปลงสญัญาเชา่ 
 
ในระหวำ่งรอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกจิกำรไดร้บักำรลดคำ่เชำ่ตำมสญัญำเชำ่จำกผูใ้หเ้ชำ่เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-
19 กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวโดยกำรปรับลดหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ 
ครบก ำหนดตำมสดัส่วนทีไ่ด้ลดตลอดช่วงเวลำทีไ่ดร้บักำรลดค่ำเช่ำ และกลบัรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำจำกสนิทรพัยส์ทิธิ
กำรใช้และดอกเบี้ยจำกหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่รบัรู้ในระหว่ำงงวด  ตำมสดัส่วนของค่ำเช่ำที่ลดลง โดยรบัรู้ผลต่ำง 
ทีเ่กดิขึ้นเป็นรำยกำรตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร แทนกำรปรบัปรุงมูลค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละวดัมูลค่ำหนี้สนิตำมสญัญำ
เชำ่จำกกำรเปลีย่นแปลงสญัญำเชำ่ใหม่ 
 
การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกที่จะไม่น ำขอ้มูลที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งชี้กำรด้อยค่ำในกำรพจิำรณำว่ำ
สนิทรพัยข์องกลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยคำ่หรอืไม ่ 
 
การวดัมลูคา่ยุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน  
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีม่ผีลต่อกำรคำดกำรณ์ทำงกำรเงนิในอนำคตมำใช้
ประกอบเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทีว่ดัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที ่31 มนีำคม 
พ.ศ. 2563 
 

5 นโยบำยกำรบญัชีใหม่  
 
5.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
เงินลงทนุและสินทรพัยท์างการเงินอืน่ 
 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
 
• สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน  (FVPL) หรอืด้วยมูลค่ำ

ยุตธิรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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5 นโยบำยกำรบญัชีใหม่ (ต่อ) 

 

5.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจกำรรบัรู้สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยด้วยมูลค่ำยุติธรรม บวกด้วยต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกบักำรได้มำซึ่งสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ยกเวน้สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน  
ซึง่กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

กลุ่มกจิกำรพจิำรณำลกัษณะของกระแสเงนิสดโดยรวมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิซึง่มอีนุพนัธแ์ฝง (Embedded derivatives) 
เพือ่พจิำรณำวำ่เขำ้เงือ่นไขกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงนิตน้และดอกเบีย้หรอืไม่ 
 

ตราสารหนี้ 
 
กำรวดัมลูค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้จะพจิำรณำจำกโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ
และจำกลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยจะจดัประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูคำ่ ดงันี้ 
 

- รำคำทุนตดัจดัหน่ำย: สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำที่มีลกัษณะของเงนิต้น 
และดอกเบี้ย (SPPI) จะรบัรูด้้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำยได้ดอกเบี้ยจะรบัรูต้ำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิและ
แสดงรวมอยู่ในรำยได้ทำงกำรเงนิ ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรและก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
จะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น สว่นรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่จะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 

- มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น (FVOCI): สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรบัช ำระกระแสเงนิสด 
ตำมสัญญำที่มีลักษณะของเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขำย จะรบัรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำตำมบญัชีของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิกลุ่มนี้จะรบัรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรู้เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก รำยไดด้อกเบีย้จะรบัรู้
ในส่วนของรำยไดท้ำงกำรเงนิ และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นซึ่งจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ก ำไรหรอื
ขำดทุนที่รบัรู้สะสมอยู่ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่มำยังก ำไรหรือขำดทุนเมื่อมีกำร  
ตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดง้กล่ำว  

- มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL): สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้ที่ไม่เข้ำเงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำแบบรำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย และมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะถูกรบัรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน  
โดยก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรวดัมลูคำ่ภำยหลงักำรรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยูใ่นก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 

 

กลุ่มกิจกำรโอนจดัประเภทตรำสำรหนี้เมื่อโมเดลธุรกิจ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิเปลี่ยนไป
เท่ำนัน้ 
 

ตราสารทุน 
 

กลุ่มกจิกำรจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมูลค่ำ (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได)้ คอื  
ก) มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรอื ข) มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นซึง่จะไม่สำมำรถรบัรูไ้ปยงั
ก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั โดยกลุ่มกจิกำรพจิำรณำกำรวดัมูลค่ำดงักล่ำวในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกนั 
ส ำหรบัเงนิปันผลจำกตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงรวมอยูใ่นรำยไดอ้ื่น 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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5 นโยบำยกำรบญัชีใหม่ (ต่อ) 

 
5.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
กำรด้อยค่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรตอ้งพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยรวม
กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่เป็นตรำสำรหนี้ที่วดัมูลค่ำดว้ยวธิี 
วดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึ่งวธิกีำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำนัน้ ขึ้นอยู่กบัว่ำมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเสี่ยงด้ำนเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเว้นกำรด้อยค่ำของลูกหนี้
กำรคำ้ และเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึ่งกลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยคำ่ 
 
สญัญาค ้าประกนัทางการเงิน 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำค ้ำประกันทำงกำรเงนิเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อให้กำรค ้ำประกนัด้วยมูลค่ำยุติธรรม และ  
วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำที่สูงกว่ำระหว่ำง ก) จ ำนวนเงนิค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของ
สญัญำค ้ำประกนัและ ข) จ ำนวนเงนิทีร่บัรูเ้มือ่เริม่แรกหกัดว้ยจ ำนวนเงนิสะสมของรำยไดท้ีร่บัรู ้
 

5.2 สญัญำเช่ำ  
 
กลุ่มกิจกำรมีสญัญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ โดยก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้จดัประเภทสญัญำเช่ำต่ำง ๆ  
เป็นสญัญำเช่ำประเภทสญัญำเช่ำกำรเงนิ และสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยค่ำเช่ำที่จ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำน  
สทุธจิำกเงนิจงูใจตำมสญัญำเชำ่ทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ชำ่ จะรบัรูต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเชำ่ 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรรบัรูส้ญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกจิกำรสำมำรถเขำ้ถึงสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ 
เป็นสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุน
ทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยคงทีจ่ำก
ยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ตำมวธิีเส้นตรงตำมอำยุ  
ทีส่ ัน้กวำ่ระหวำ่งอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเชำ่ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมคำ่เชำ่จ่ำย ซึง่ประกอบไปดว้ย 
 
• คำ่เชำ่คงทีส่ทุธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• คำ่เชำ่ผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 
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5 นโยบำยกำรบญัชีใหม่ (ต่อ) 

 
5.2 สญัญำเช่ำ (ต่อ) 

 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดค่ำเชำ่จ่ำยขำ้งตน้ดว้ยอตัรำดอกเบีย้โดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบีย้โดยนยัได ้
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มื เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัย์  
ทีม่มีลูคำ่ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัย์สทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ รวมถงึค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ 
หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธิจำกเงนิจูงใจที่ได้รบัตำมสญัญำเช่ำ ต้นทุนทำงตรงเริม่แรก และต้นทุนกำรปรบัสภำพ
สนิทรพัย์ โดยค่ำเช่ำที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัย์ที่มมีูลค่ำต ่ำจะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ ำยตำมวธิี
เส้นตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คือสญัญำเช่ำที่มีอำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกับ 12 เดือน สนิทรพัย์ที่มีมูลค่ำต ่ำ
ประกอบดว้ย อุปกรณ์ไอท ีและอุปกรณ์ส ำนกังำนขนำดเลก็ 
 

5.3 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่คอือำคำรใหเ้ช่ำ ซึง่กลุ่มกจิกำรถอืไว้ เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้
คำ่เชำ่ในระยะยำว และไมไ่ดม้ไีวใ้ชง้ำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร 
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกจดัประเภทสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีด่นิทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนเป็นอสงัหำรมิทรพัย์
เพือ่กำรลงทุน เนื่องจำกอสงัหำรมิทรพัยน์ัน้เป็นไปตำมค ำนิยำมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน  
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและตน้ทุนในกำรกูย้มื 
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจะวดัมูลค่ำภำยหลงัจำกกำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม โดยกำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำ
ยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนจะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

5.4 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินตำมวิธีส่วนได้เสีย (equity method) 
 
ก) บรษิทัยอ่ย 

 
บรษิทัยอ่ยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบั
หรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผู้ได้รบักำรลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจเหนือผู้ได้รบั 
กำรลงทุนเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่
วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจในกำรควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร เงนิลงทุนในบรษิัทย่อยบนัทึกด้วยวธิีส่วนได้เสยี โดยต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวกบั 
กำรซือ้เงนิลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
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5 นโยบำยกำรบญัชีใหม่ (ต่อ) 

 
5.4 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินตำมวิธีส่วนได้เสีย (equity method) (ต่อ) 

 
ข)  บรษิทัรว่ม 

 
บรษิทัรว่มเป็นกจิกำรทีก่ลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี ำนำจควบคุมหรอืมกีำรควบคุมรว่ม 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มรบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มบนัทกึดว้ยวธิสีว่นไดเ้สยี  
 

ค) กำรรว่มกำรงำน 
 
เงนิลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัหรอืกำรร่วมคำ้ โดยขึน้อยู่กบัสทิธแิละ
ภำระผกูพนัตำมสญัญำของผูเ้ขำ้รว่มกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสรำ้งรปูแบบทำงกฎหมำยของกำรรว่มกำรงำน 
 
การด าเนินงานรว่มกนั 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธใินสนิทรพัย์และมภีำระผูกพนัใน
หนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรร่วมกำรงำนนัน้ โดยรบัรูส้ทิธโิดยตรงในสนิทรพัย ์หนี้สนิ รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยของกำร
ด ำเนินงำนร่วมกนั และแบ่งส่วนสนิทรพัย ์หนี้สนิ รำยได ้และค่ำใชจ้่ำยทีร่่วมกนัถอืครองหรอืก่อขึน้ ซึง่รำยกำร
ดงักล่ำวจะแสดงรวมกบัรำยกำรแต่ละบรรทดัในงบกำรเงนิ 
 
การรว่มคา้ 
 
กำรรว่มกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรรว่มคำ้เมือ่กลุ่มกจิกำรมสีทิธใินสนิทรพัยส์ทุธขิองกำรรว่มกำรงำนนัน้ เงนิลงทุน
ในกำรรว่มคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้บนัทกึดว้ยวธิสีว่นไดเ้สยี 
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5 นโยบำยกำรบญัชีใหม่ (ต่อ) 

 
5.4 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินตำมวิธีส่วนได้เสีย (equity method) (ต่อ) 

 
ง) กำรบนัทกึเงนิลงทุนตำมวธิสีว่นไดเ้สยี  

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมือ่เริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซือ้รวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลงัวนัทีไ่ดม้ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้
ดว้ยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนของผู้ไดร้บักำรลงทุนตำมสดัส่วนทีผู่ล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในก ำไรขำดทุนและ
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำ
ตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้มมีูลค่ำเท่ำกบัหรอืเกนิกว่ำมลูค่ำ
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำนัน้ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสยีระยะยำวอื่น  
กลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขำดทุนทีเ่กนิกว่ำส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้นัน้ เวน้แต่
กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัหรอืไดจ้่ำยเงนิเพือ่ช ำระภำระผกูพนัแทนบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืกำรรว่มคำ้ 
 

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 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี  

 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหมม่ำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก และกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชมีดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

  
ตำมท่ี 

รำยกำรปรบัปรงุ 
และกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 

 
ตำมท่ี 

 
ตำมท่ี 

รำยกำรปรบัปรงุ 
และกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 

 
ตำมท่ี 

 รำยงำนไว้เดิม TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16 TAS 40 ปรบัปรงุใหม่ รำยงำนไว้เดิม TFRS 16 TAS 40 ปรบัปรงุใหม่ 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
          

สินทรพัย ์          
สินทรพัยห์มุนเวียน          
คำ่เชำ่และคำ่บรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำ          
   ทีถ่งึก ำหนดภำยในหนึ่งปี 48,731 - (38,912) - 9,819 48,407 (38,588) - 9,819 
          
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน          
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 3,817,686 - - 1,769,188 5,586,874 3,375,389 - 1,419,789 4,795,178 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 6,620,302 - (175,775) (485,689) 5,958,838 7,241,647 (201,155) (545,575) 6,494,917 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน - - 151,197 361,553 512,750 - 187,912 405,082 592,994 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 2,758,096 - 2,758,096 - 2,986,331 - 2,986,331 
คำ่ควำมนิยม 97,931 - - (22,790) 75,141 152,931 - (22,790) 130,141 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 90,177 - (20,194) - 69,983 77,463 84,131 (112,093) 49,501 
คำ่เชำ่และคำ่บรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำ          
   ระยะยำว 548,046 - (434,679) - 113,367 579,054 (466,257) - 112,797 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

  
ตำมท่ี 

รำยกำรปรบัปรงุ 
และกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 

 
ตำมท่ี 

 
ตำมท่ี 

รำยกำรปรบัปรงุและ 
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 

 
ตำมท่ี 

 รำยงำนไว้เดิม TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16 TAS 40 ปรบัปรงุใหม่ รำยงำนไว้เดิม TFRS 16 TAS 40 ปรบัปรงุใหม่ 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
          

หน้ีสิน          
หน้ีสินหมุนเวียน          
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึ 
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   

 
383,141 

 
- 

 
(141) 

 
- 

 
383,000 

 
588,116 

 
(116) 

 
- 

 
588,000 

สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีถ่งึ 
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   

 
- 

 
- 

 
228,416 

 
- 

 
228,416 

 
- 209,336 

 
- 

 
209,336 

          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน          
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 1,522,344 - (22,344) - 1,500,000 1,905,519 (22,519) - 1,883,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 2,691,758 - 2,691,758 - 2,859,460 - 2,859,460 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 217,621 - (131,537) 224,158 310,242 215,563 (29,719) 37,948 223,792 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 560,868 - (1,573) - 559,295 561,085 (1,654) - 559,431 
          

ส่วนของเจ้ำของ          
ก ำไรสะสมยงัไมจ่ดัสรร 1,516,455 (6,376) (515,041) 1,398,104 2,393,142 1,557,472 (460,308) 1,106,465 2,203,629 
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจำ้ของ (394,661) - (5,049) - (399,710) 381,363 - - 381,363 
สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 151,111 - (4,756) - 146,355 122,534 (2,106) - 120,428 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

  
ตำมท่ี 

รำยกำรปรบัปรงุ 
และกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 

 
ตำมท่ี 

 
ตำมท่ี 

รำยกำรปรบัปรงุ 
และกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 

 
ตำมท่ี 

 รำยงำนไว้เดิม TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16 TAS 27 และTAS 28 ปรบัปรงุใหม่ รำยงำนไว้เดิม TFRS 16 TAS 40 ปรบัปรงุใหม่ 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
          

สินทรพัย ์          
สินทรพัยห์มุนเวียน          
คำ่เชำ่และคำ่บรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำ          
   ทีถ่งึก ำหนดภำยในหนึ่งปี 23,877 - (16,440) - 7,437 23,553 (16,116) - 7,437 
          
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน          
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 3,534,829 - - (656,281) 2,878,548 3,526,825 - (304,559) 3,222,266 
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 3,347,707 - - 2,198,135 5,545,842 3,099,847 - 1,684,867 4,784,714 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 4,308,548 - (132,251) - 4,176,297 4,560,161 (147,546) - 4,412,615 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 2,177,959 - 2,177,959 - 2,335,338 - 2,335,338 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 42,367 - (42,367) - - 49,915 76,798 (126,713) - 
คำ่เชำ่และคำ่บรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำ          
   ระยะยำว 363,158 - (269,224) - 93,934 369,311 (277,940) - 91,371 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

  
ตำมท่ี 

รำยงำนไว้เดิม 

รำยกำรปรบัปรงุ 
และกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ ตำมท่ี ตำมท่ี 

รำยกำรปรบัปรงุ 
และกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ ตำมท่ี 

 TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16 TAS 27 และ TAS 28 ปรบัปรงุใหม่ รำยงำนไว้เดิม TFRS 16 TAS 27 และ TAS 28 ปรบัปรงุใหม่ 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
          

หน้ีสิน          
หน้ีสินหมุนเวียน          
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึ 
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   

 
383,106 

 
- 

 
(106) 

 
- 

 
383,000 

 
588,006 

 
(6) 

 
- 

 
588,000 

สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีถ่งึ 
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   

 
- 

 
- 

 
146,745 

 
- 

 
146,745 

 
- 

 
129,984 

 
- 

 
129,984 

          
หน้ีสินไม่หมุนเวียน          
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 1,521,014 - (21,014) - 1,500,000 1,904,120 (21,120) - 1,883,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - - 2,078,409 - 2,078,409 - 2,170,524 - 2,170,524 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี - - (119,843) 323,501 203,658 - - 103,549 103,549 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 269,430 - (1,573) - 267,857 260,122 (1,654) - 258,468 
          
ส่วนของเจ้ำของ          
ก ำไรสะสมยงัไมจ่ดัสรร 1,354,736 (67,531) (364,941) 1,218,353 2,140,617 1,204,015 (307,194) 1,150,046 2,046,867 

 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

(ต่อ) 
 
กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่
มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก และกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชมีดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรบังวด 3 เดือน ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

 
ตำมท่ี 

รำยงำนไวเ้ดิม 
ผลกระทบ 

จำก TFRS 16 
ผลกระทบ 

จำก TAS 40 
ตำมท่ี 

ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
 

    

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (1,394,512) 27,246 14,801 (1,352,465) 
รำยไดอ้ืน่ 48,888 1,309 (18,508) 31,689 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (478,612) (8,008) (10,488) (497,108) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (26,068) (35,060) - (61,128) 
สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ 64,740 - 32,595 97,335 
ภำษเีงนิได ้ (57,784) 6,058 (1,058) (52,784) 
ก ำไรสทุธสิ ำหรบังวด 211,682 (8,455) 17,342 220,569 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 0.23 - 0.01 0.24 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบังวด 3 เดือน ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

 

 
ตำมท่ี 

รำยงำนไวเ้ดิม 

 
ผลกระทบ 

จำก TFRS 16 

ผลกระทบ 
จำก TAS 27 
และ TAS 28 

 
ตำมท่ี 

ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
 

    

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (884,457) 7,793 - (876,664) 
รำยไดอ้ืน่ 82,834 1,128 (47,601) 36,361 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (339,730) 902 3,239 (335,589) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (36,425) (25,524) - (61,949) 
สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย     
     บรษิทัรว่มและกำรรว่มคำ้ - - 225,646 225,646 
ภำษเีงนิได ้ (19,594) 6,709 (9,132) (22,017) 
ก ำไรสทุธสิ ำหรบังวด 41,724 (8,992) 172,152 204,884 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 0.05 (0.01) 0.19 0.23 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

(ต่อ) 
 
6.1 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั 

 
การดอ้ยคา่ 
 
ข้อก ำหนดทำงบัญชีใหม่เกี่ยวกับกำรรบัรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ท ำให้กลุ่มกิจกำรต้องพิจำรณำและรบัรู้ 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกและในรอบระยะเวลำบญัชถีดัไป ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
กลุ่มกจิกำรใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้จ ำนวน  7.97 ลำ้นบำท 
และ 4.41 ลำ้นบำท ในขอ้มูลทำงกำรเงนิรวม และขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ตำมล ำดบั และรบัรูผ้ลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำของเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัจ ำนวน 64.00 ลำ้นบำท ในขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร โดยรบัรู้
กำรปรบัปรุงเมือ่เริม่น ำมำตรฐำนมำใชค้รัง้แรกในก ำไรสะสมตน้งวด  
 

6.2 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิโดยกำรรบัรูห้นี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภท
เป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัดิงักล่ำวจะรบัรูด้ว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกูย้มืสว่นเพิม่ 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีก่ลุ่มกจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว 
คอื รอ้ยละ 4.75 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

(ต่อ) 
 
6.2 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ส ำหรบัสญัญำเช่ำที่เดิมกลุ่มกิจกำรได้รบัรู้เป็นสญัญำเช่ำกำรเงนินัน้ จะรบัรู้ด้วยมูลค่ำคงเหลือของสนิทรพัย์ตำม  
สญัญำเช่ำกำรเงนิและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์
สทิธิกำรใช้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ทัง้นี้  กลุ่มกิจกำรจะเริม่น ำข้อก ำหนดของกำรรบัรู้รำยกำรภำยใต้ TFRS 16  
มำถอืปฏบิตักิบัรำยกำรดงักล่ำวภำยหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 
กำรกระทบยอดของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่ด ำเนินงำนทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ 
   ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  11,297,127 8,459,889 
(หกั): ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่  

ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก 
 

(1,007,392) 
 

(799,641) 
บวก:  หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2562 22,485 21,120 
(หกั): สญัญำทีไ่ดม้กีำรประเมนิใหมแ่ละรบัรูเ้ป็นสญัญำบรกิำร  

/ สว่นของคำ่บรกิำรทีไ่ดร้วมอยูใ่นคำ่เชำ่ (7,498,244) (5,403,001) 
บวก/(หกั): รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงเนื้อหำ   

ของสญัญำ 
 

106,198 
 

(53,213) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 2,920,174 2,225,154 
   
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 228,416 146,745 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ - สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 2,691,758 2,078,409 
 
กลุ่มกิจกำรรับรู้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ที่เป็นกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เสมือนหนึ่งว่ำกลุ่มกิจกำรได้น ำ TFRS 16  
มำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัเริม่ตน้สญัญำเช่ำนัน้ และกลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชป้ระเภทอื่น ๆ ดว้ยจ ำนวนเดยีวกบั
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงด้วยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ หรอื ค่ำเช่ำค้ำงช ำระที่แสดงใน  
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้  กลุ่มกิจกำรไม่มีสญัญำเช่ำที่เป็นสญัญำที่สร้ำงภำระ 
ทีต่อ้งน ำมำปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

(ต่อ) 
 
6.2 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นกำรเชำ่สนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 141,685 151,197 - - 
ทีด่นิและอำคำร 2,690,307 2,758,096 2,117,190 2,177,959 
รวม 2,831,992 2,909,293 2,117,190 2,177,959 
 
วธิผีอ่นปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช ้
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเช่ำทีก่จิกำรมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำร
ไดเ้ลอืกใชว้ธิผีอ่นปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 
• ถือว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่มีอำยุสญัญำเช่ำคงเหลือน้อยกว่ำ 12 เดือนนับจำกวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  

เป็นสญัญำเชำ่ระยะสัน้ 
• ไมร่วมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูคำ่สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอื

ยกเลกิสญัญำเชำ่ 
• เลอืกทีจ่ะไมพ่จิำรณำใหมว่่ำสญัญำต่ำง ๆ เขำ้เงือ่นไขของสญัญำเชำ่ตำม TFRS 16 หรอืไม ่โดยยดึตำมกำรพจิำรณำ

ของมำตรฐำนกำรบญัชแีละกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมนิว่ำ
ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเชำ่หรอืไม่ 

 
6.3 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 เรื่อง อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 

 
กลุ่มกจิกำรประเมนิมูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำรมิทรพัย์โดยผู้ประเมนิอสิระ มูลค่ำยุตธิรรมค ำนวณจำกประมำณกำร
กระแสเงนิสดคดิลดของค่ำเช่ำจำกสญัญำเช่ำในปัจจุบนั รวมถึงค่ำเช่ำในอนำคตภำยใต้เงื่อนไขของตลำดที่มอียู่ใน
ปัจจุบนั สุทธจิำกกระแสเงนิสดจ่ำยต่ำง ๆ ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้เนื่องจำกอสงัหำรมิทรพัย ์อตัรำคดิลดทีใ่ชส้ะทอ้นถงึกำร
ประเมินสภำวะตลำดปัจจุบันในเรื่องมูลค่ำของเงนิและปรบัปรุงด้วยปัจจยัควำมเสี่ยงที่เหมำะสม กลุ่มกิจกำรจึง  
จดัประเภทกำรวดัมลูคำ่ยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยอ์ยูใ่นระดบั 3 กำรเปลีย่นแปลงวธิวีดัมลูคำ่โดยใชม้ลูคำ่ยุตธิรรมท ำ
ใหม้กี ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีม่อียูใ่นบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มจ ำนวน 1,106 ลำ้นบำท
โดยปรบัปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

30 

 
6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

(ต่อ) 
 
6.4 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 เรื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
กลุ่มกจิกำรปรบัปรุงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ซึง่เดมิแสดงไวด้ว้ย
วธิีรำคำทุนเป็นวธิีส่วนได้เสยี กลุ่มกิจกำรปรบัปรุงผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนตำมวธิีส่วนได้เสยี 
จ ำนวน 1,150 ลำ้นบำท กบัก ำไรสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

7 ประมำณกำรทำงกำรบญัชี 
 
ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผู้บรหิำรต้องใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและข้อสมมติที่มผีลกระทบต่อกำร 
น ำนโยบำยกำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจจะแตกต่ำงจำกกำร
ประมำณกำร 
 

8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
ผูม้อี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน เช่น ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรของกลุ่มกจิกำรระบุส่วนงำนที่รำยงำนของธุรกจิ 
เพือ่ใชใ้นกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรโดยจ ำแนกตำมสำยผลติภณัฑ ์ดงันี้ 
 
 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนและรำยได้ (ต่อ) 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมสว่นงำนธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ธรุกิจ ธรุกิจ ธรุกิจโบวล่ิ์ง ธรุกิจ ธรุกิจ  
 โรงภำพยนตร ์ โฆษณำ และคำรำโอเกะ ให้เช่ำและบริกำร ส่ือภำพยนตร ์ รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563       
รำยได ้       

- รำยไดต้ำมสว่นงำนธุรกจิ 1,063 147 83 116 35 1,444 
- รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ (87) - (9) (17) (9) (122) 

รำยไดส้ทุธ ิ 976 147 74 99 26 1,322 
       

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (285) 67 (1) (2) (24) (245) 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุน      - 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันสว่นได ้      (57) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      (302) 

       
จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได้       
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 261 58 24 - 15 358 
ตลอดชว่งเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 715 89 50 99 11 964 

รวมรำยได ้ 976 147 74 99 26 1,322 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนและรำยได้ (ต่อ) 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมสว่นงำนธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ธรุกิจ ธรุกิจ ธรุกิจโบวล่ิ์ง ธรุกิจ ธรุกิจ  
 โรงภำพยนตร ์ โฆษณำ และคำรำโอเกะ ให้เช่ำและบริกำร ส่ือภำพยนตร ์ รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562        
รำยได ้       

- รำยไดต้ำมสว่นงำนธุรกจิ 1,914 308 119 128 77 2,546 
- รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ (98) - (13) (22) (13) (146) 

รำยไดส้ทุธ ิ 1,816 308 106 106 64 2,400 
       

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 98 202 3 7 (26) 284 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุน      10 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันสว่นได ้      (56) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      238 
       

จงัหวะเวลำกำรรบัรูร้ำยได้       
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 485 95 33 - 34 647 
ตลอดชว่งเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 1,331 213 73 106 30 1,753 

รวมรำยได ้ 1,816 308 106 106 64 2,400 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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9 มูลค่ำยติุธรรม 

 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรำยกำรทีมู่ลค่ำ
ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัรำคำตำมบญัช ี
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 3 
  (ปรบัปรงุใหม่) 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   

สินทรพัย ์   
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน   
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน  491,114   512,750  
 

กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมซ่ึงใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได้อย่ำงมีสำระส ำคญั (ข้อมูลระดบัท่ี 3) 
 

กลุ่มกจิกำรไดจ้ดัใหม้ผีูป้ระเมนิรำคำอสิระท ำกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรม และเปิดเผยมูลค่ำของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน
ซึง่เป็นขอ้มลูระดบัที ่3 ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 14 
 

ขัน้ตอนกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม 
 

กลุ่มกจิกำรรว่มกบัผูป้ระเมนิอสิระ ไดท้ ำกำรประเมนิมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ ำหรบักำรรำยงำนในงบกำรเงนิ ขอ้มลูหลกัที่
กลุ่มกจิกำรใชใ้นกำรประเมนิมลูคำ่ยุตธิรรมระดบัที ่3 ส ำหรบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนไดแ้ก่ ประมำณกำรกระแสเงนิสดคดิลด
ของค่ำเช่ำจำกสญัญำเช่ำในปัจจุบนั รวมถงึค่ำเช่ำในอนำคตภำยใตเ้งื่อนไขของตลำดทีม่อียู่ในปัจจุบนั สุทธจิำกกระแสเงนิสด
จ่ำยต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกดิขึน้เนื่องจำกอสงัหำรมิทรพัย์ และอตัรำคดิลดส ำหรบัอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน ซึ่งประมำณ 
โดยอำ้งองิจำกอตัรำผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนอสงัหำรมิทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยซ์ึ่งกลุ่มกจิกำรพจิำรณำแลว้
เหน็วำ่มสีถำนะทำงกำรเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทั บวกดว้ยอตัรำควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม อตัรำคดิลดที่
ใชส้ะทอ้นถึงกำรประเมนิสภำวะตลำดปัจจุบนัในเรื่องมูลค่ำของกำรเงนิและปัจจยัควำมเสีย่งที่เหมำะสม โดยส่วนใหญ่มอีตัรำ 
คดิลดรอ้ยละ 10 ต่อปี ผูป้ระเมนิอสิระเป็นผูท้ ำกำรประมำณกำรขอ้มลูดงักล่ำว โดยเป็นสว่นหนึ่งของกำรประเมนิมลูคำ่ยุตธิรรม 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติหลกัในกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำรมิทรพัย์  
เพือ่กำรลงทุน ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 
 

 ผลกระทบต่อมูลค่ำยติุธรรมของอสงัหำริมทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ 

 งบกำรเงินรวม 

  สมมติฐำน สมมติฐำน 
 กำรเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้ เปล่ียนแปลงลดลง 

 สมมติฐำน พนับำท พนับำท 
    

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง 8,062   เพิม่ขึน้ 8,523   



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

34 

 
10 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 

 
ลูกหนี้กำรคำ้สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้  
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ 217,827 335,742 46,574 69,336 
ลกูหนี้กำรคำ้      
   ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 187,906 271,259 63,647 86,155 
   คำ้งช ำระไมเ่กนิ 3 เดอืน 180,567 254,777 60,158 188,319 
   3 - 6 เดอืน 48,042 43,134 8,275 4,558 
   6 - 12 เดอืน 25,850 3,741 1,271 690 
   เกนิกวำ่ 12 เดอืน 5,306 9,468 1,349 2,671 
รวม 665,498 918,121 181,274 351,729 
หกั  ผลขำดทุนดำ้นเครดติ (15,998) (918) (6,863) - 

ลกูหนี้กำรคำ้ - สทุธ ิ 649,500 917,203 174,411 351,729 

 
11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 สำมำรถวเิครำะห์ได้
ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ปรบัปรุงใหม)่ 2,878,548 
คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (32,422) 
สว่นแบ่งขำดทุน (8,493) 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 2,837,633 

 
กำรด้อยค่ำ 
 
ในระหวำ่งงวด สำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัยอ่ยบำงแห่งซึง่ประกอบธุรกจิในส่วนงำนสื่อภำพยนตรแ์ละ
ธุรกจิใหเ้ช่ำและบรกิำร ไดร้บัผลกระทบอย่ำงรุนแรงจำกโรคระบำดโควดิ-19 ท ำใหม้ลูค่ำจำกกำรใช ้(value-in-use) ลดลงอย่ำง
มสีำระส ำคญั กลุ่มกจิกำรจงึพจิำรณำดอ้ยค่ำค่ำควำมนิยมทีเ่กีย่วกบัส่วนงำนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนในขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและ
ดอ้ยคำ่เงนิลงทุนจ ำนวน 32.42 ลำ้นบำทในขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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12 เงินลงทุนในบริษทัรว่ม 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมส ำหรบังวดสำมเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 สำมำรถวเิครำะห์ได้
ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ปรบัปรุงใหม)่ 5,586,874 5,545,842 
ซือ้เงนิลงทุน 63,996 63,996 
คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ (12,087) (12,087) 
เงนิปันผลรบั (153,752) (153,752) 
สว่นแบ่งก ำไร 76,428 87,689 
กำรจดัประเภทสว่นแบ่งขำดทุนเกนิทุนเป็นหนี้สนิ 
    ไมห่มนุเวยีนอื่น 

 
1,331 

 
- 

สว่นแบ่งขำดทุนเบด็เสรจ็ 585 - 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 5,563,375 5,531,688 

 
กลุ่มบรษิทัมกี ำไรในรำยกำรระหวำ่งกนัทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยใ์หก้บักองทุนรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัยซ์ึง่จะรบัรู้
ในงบก ำไรขำดทุนรวมดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเชำ่อำคำรทีจ่ ำหน่ำยไป ในระหวำ่งงวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 
พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทรบัรู้ก ำไรในรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวเป็นรำยได้จ ำนวน  2.60 ล้ำนบำท ในงบก ำไรขำดทุนรวม  
(31 มนีำคม พ.ศ. 2562 : 2.60 ลำ้นบำท) 
 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั เอม็พคิเจอรส์ จ ำกดั รบัรูส้่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม กจิกำรร่วมค้ำ 
CLASSIC AGAIN เกนิจำกเงนิลงทุน 1.33 ลำ้นบำท ซึง่ถูกจดัประเภทเป็นหนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 
 
บริษทั สยำมฟิวเจอร ์ดีเวลล้อปเม้นท ์จ ำกดั (มหำชน) ("SF") 
 
เงินลงทุนเพ่ิม 
 
ในระหว่ำงงวดสิ้นสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดซ้ื้อเงนิลงทุนเพิม่ใน SF รอ้ยละ 0.62 เป็นจ ำนวนเงนิ 64.00 
ลำ้นบำท 
 
กำรด้อยค่ำ 
 
เนื่องจำกรำคำตำมบญัชซีึง่ใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำยุตธิรรมของ SF ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 ต ่ำกว่ำมูลค่ำเงนิลงทุน ทีก่ลุ่มกจิกำร
ถอือยูใ่นหุน้ของ SF จงึท ำใหเ้กดิกำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนจ ำนวน 12.09 ลำ้นบำท 
 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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13 กำรร่วมกำรงำน  

 
ก) กำรรว่มค้ำ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 สำมำรถวเิครำะห์
ไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ(ปรบัปรุงใหม)่ 67,395 - 
สว่นแบ่งขำดทุน (4,321) - 
สว่นแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็ 163 - 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สทุธ ิ 63,237 - 

 
ข) กำรด ำเนินงำนรว่มกนั 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรด ำเนินงำนรว่มกนัมดีงันี้ 
 
กำรลงทุนเพ่ิม 
 
บรษิทั เอม็ เทอรต์ี้ไนน์ จ ำกดั ไดล้งทุนใน “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรส์ำมเกลอหวัแขง็และจ๊วดกระเทยบัง้ไฟ” โดยบรษิทั 
มสี่วนไดเ้สยีในกำรด ำเนินงำนร่วมกนั รอ้ยละ 64.72 ตำมสญัญำร่วมลงทุน โดยช ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 10.85 ล้ำนบำท  
เมือ่วนัที ่8 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
กำรรบัคืนเงินลงทุน 
 
บรษิทั เอม็ เทอรต์ีไ้นน์ จ ำกดั ไดร้บัคนืเงนิลงทุนจำกกำรด ำเนินงำนรว่มกนั ดงันี้ 
 
1. “กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตรไ์บคแ์มน 2” จ ำนวน 4.13 ลำ้นบำท เมือ่วนัที ่21 มกรำคม พ.ศ. 2563 
2. “กจิกำรรว่มคำ้ภำพยนตรแ์ก๊งตำลซิง่ และหลำน 25 น้ำ 24” จ ำนวน 3.50 ลำ้นบำท เมือ่วนัที ่3 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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14 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ (ปรบัปรงุใหม่) 512,750 
ซือ้ 4 
ขำดทุนสทุธจิำกกำรปรบัมลูคำ่ยุตธิรรม (21,640) 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สทุธิ 491,114 

 
ในกำรวดัมลูคำ่อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน กลุ่มกจิกำรใชข้อ้มลูทีไ่ม่สำมำรถสงัเกตไดเ้ป็นตวัแปรส ำคญัในเทคนิคกำรประเมนิ
มลูคำ่ กลุ่มกจิกำรจงึจดัประเภทกำรวดัมลูคำ่อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนอยูใ่นระดบั 3 ของมลูคำ่ยุตธิรรม  
 
นอกเหนือจำกผลของกำรปิดศูนย์กำรค้ำในเดอืนเมษำยน และกำรคำดกำรณ์ว่ำศูนย์กำรค้ำจะยงัคงปิดในเดอืนพฤษภำคม  
พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำใชใ้นกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์
เพือ่กำรลงทุน ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 
 

15 ท่ีดิน อำคำร อปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  
 
กำรเปลีย่นแปลงของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563  
มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์  ไม่มีตวัตน  และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สทุธิ  
    (ปรบัปรงุใหม่) 5,958,838 137,367 4,176,297 78,996 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 26,662 278 - - 
ซือ้สนิทรพัย ์ 69,305 52,482 28,458 13,144 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ (491) - (2,517) - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์ (1,625) - (408) - 
คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตดัจ ำหน่ำย (228,357) (22,656) (155,519) (5,216) 
กลบัรำยกำรจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ 27 - - - 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สทุธิ 5,824,359 167,471 4,046,311 86,924 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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16 เงินกู้ยืม   

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยกำรหมุนเวียน     
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร 299 276 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 2,306,635 2,118,302 2,264,635 2,096,302 
รวมเงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรและเงนิกูย้มืระยะสัน้     
   จำกสถำบนักำรเงนิ 2,306,934 2,118,578 2,264,635 2,096,302 
     

สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีของเงนิกูย้มื 
   ระยะยำว 

    

   -  เงนิกูย้มืจำกธนำคำร 244,000 383,000 244,000 383,000 
     

รำยกำรไม่หมุนเวียน     
สว่นทีไ่มห่มนุเวยีนของเงนิกูย้มืระยะยำว     
   -  หุน้กู ้ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
     

รวมเงนิกูย้มื 4,050,934 4,001,578 4,008,635 3,979,302 

 
17 ภำษีเงินได้ 

 
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 866 (50,321) - (9,236) 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 30,271 (2,463) 9,008 (12,781) 
 31,137 (52,784) 9,008 (22,017) 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ัง้คำ้งจ่ำยจำกกำรประมำณกำรของฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษเีดยีวกนักบัทีใ่ชก้บัอตัรำ
ของก ำไรรวมทัง้ปีที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น คือ อัตรำร้อยละ 20.00 ต่อปี ส ำหรบัข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิ 
เฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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18 ก ำไรต่อหุ้น 

 

ก ำไรต่อหุน้ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรบังวดส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักตำม
จ ำนวนหุน้ทีอ่อกอยู่ในระหว่ำงงวด 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (พนับำท) (255,000) 214,295 (184,406) 204,884 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั 
   ทีช่ ำระแลว้และออกจ ำหน่ำย (พนัหุน้) 

 
894,668 

 
894,668 

 
894,668 

 
894,668 

     

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) (0.29) 0.24 (0.21) 0.23 
 

19 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้  
 

ก) หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำรและเลตเตอรอ์อฟเครดิต  
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัมภีำระผูกพนัจำกกำรค ้ำประกนัโดยธนำคำรและเลตเตอรอ์อฟเครดติออก
ใหก้บับุคคลภำยนอกจ ำนวน 230.69 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 230.52 ลำ้นบำท) 
 

ข) กำรค ำ้ประกนั 
 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ค ้ำประกนัเงนิกู้ยมืจำกธนำคำรให้แก่บรษิทัย่อยและบรษิัทร่วมเป็นจ ำนวน  
42.00 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 22.00 ลำ้นบำท) 
 

ค) ภำระผกูพนัตำมสญัญำบริกำร 
 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมีภำระผูกพนัตำมสญัญำบรกิำรระยะยำวกบับุคคลภำยนอก โดยมียอดรวมของจ ำนวนเงนิ
คำ่บรกิำรขัน้ต ่ำภำยใตส้ญัญำทีไ่มส่ำมำรถยกเลกิไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ไมเ่กนิ 1 ปี 681 677 414 412 
เกนิกวำ่ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 2,325 2,372 1,511 1,525 
เกนิกวำ่ 5 ปี 3,951 4,449 3,104 3,466 

 6,957 7,498 5,029 5,403 
 

นอกจำกจ ำนวนเงนิค่ำบรกิำรขัน้ต ่ำข้ำงต้น กลุ่มบรษิัทมภีำระผูกพนัตำมสญัญำบรกิำร ซึ่งคดิตำมเกณฑ์กำรแบ่งรำยได้
ใหก้บัผูใ้หบ้รกิำร 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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19 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

 

ง) ภำระผกูพนัในกำรผลิตภำพยนตร ์
 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัมภีำระผูกพนัในกำรช ำระเงนิแก่ผูก้ ำกบัภำพยนตร์เป็นจ ำนวนเงนิ  61.15 
ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 90.85 ลำ้นบำท) 
 

20 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมกำรงำนทีส่ ำคญั เปิดเผยในหมำยเหตุ 11,12 และ 13 
 

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 

 

รำยกำรคำ้ทีส่ ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งันี้  
 

ก) รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และอ่ืน ๆ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 
   และกำรให้บริกำร     
บรษิทัยอ่ย -    - 76,655 91,475 
บรษิทัรว่ม 561 4,329 -    - 
กองทุนรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ 12,275 14,433 8,446 9,121 
กำรรว่มคำ้ 493 2,670 -    - 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนั 1,108 15 -    - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 23,182 13,575 7,945 2,877 

 37,619 35,022 93,046 103,473 
     



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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20 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ทีส่ ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งันี้ (ต่อ) 
 
ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร และอ่ืน ๆ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร     
บรษิทัยอ่ย -    - 31,379 65,442 
บรษิทัรว่ม 7,033 17,151 5,005 4,303 
กองทุนรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ 32,436 44,803 24,248 34,234 
กำรรว่มคำ้ 221 1,699 - - 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนั 2,978 - -    - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 39,271 30,565 38,637 35,012 

 81,939 94,218 99,269 138,991 

 
ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลกูหน้ีกำรค้ำ  
   (รวมรำยไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็)     
บรษิทัยอ่ย -    - 50,113 143,733 
บรษิทัรว่ม 16,742 20,219 4,576 4,501 
กองทุนรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ 9,603 1,582 8,566 32 
กำรรว่มคำ้ 1,072 7,877 -    - 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนั 2,004 2,150 -    - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37,767 36,370 23,078 17,061 

 67,188 68,198 86,333 165,327 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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20 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

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

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลกูหน้ีบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัยอ่ย -    - 168,343 176,848 
บรษิทัรว่ม 9,070 9,167 -    1,267 
กองทุนรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ 2,563 7,548 2,563 7,548 
กำรรว่มคำ้ 30 407 -    - 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนั - 11 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,761 11,834 11,781 10,516 
     
เงินปันผลค้ำงรบั     
บรษิทัยอ่ย 134,694 - 134,694 - 
 161,118 28,967 317,381 196,179 

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

 30,010 31,810 29,678 29,678 

     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
บรษิทัยอ่ย -    - 19,964 85,799 
บรษิทัรว่ม 4,135 3,809 575 1 
กองทุนรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ 4,409 - 3,349 - 
กำรรว่มคำ้ 9,445 19,408 - - 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนั 49 1,841 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,255 864 8,847 7,051 

 31,293 25,922 32,735 92,851 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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20 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

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

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจ้ำหน้ีอ่ืน     
บรษิทัยอ่ย -    - 40,491 65,433 
บรษิทัรว่ม 7,109 76,804 6,882 59,190 
กองทุนรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ 195 447 -    27 
กำรรว่มคำ้ 34 355 -    - 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนั - 50 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 27,723 20,585 17,841 11,441 
กรรมกำร 1,193 5,033 1,009 3,931 

 36,254 103,274 66,223 140,022 
     

เงินรบัล่วงหน้ำจำกกำรให้เช่ำ 
   และบริกำร     
กองทุนรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ 21,557 21,819 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6,140 6,517 - - 

 27,697 28,336 - - 
     

เงินมดัจ ำรบั     
บรษิทัยอ่ย -    - 1,403 1,403 
บรษิทัรว่ม 17,290    - - - 
กองทุนรวมสทิธกิำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ 123,503 123,503 -    - 
กำรรว่มคำ้ 73 - -    - 
กำรด ำเนินงำนรว่มกนั 185 - - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,531 5,531 - - 

 146,582 129,034 1,403 1,403 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
บรษิทัรว่ม 9,014 - 9,014 - 
กองทุนรวมสทิธเิชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ 133,468 21,120 133,468 21,120 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 404,796 - 312,778 - 

 547,278 21,120 455,260 21,120 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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20 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รำยกำรคำ้ทีส่ ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งันี้ (ต่อ) 
 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 
และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

มลูคำ่ตำมบญัชตีน้งวด 463 1,304 239,714 289,277 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ - 963 59,567 418,287 
รบัช ำระคนืเงนิใหกู้ย้มื - (1,804) (67,184) (467,850) 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยงวด 463 463 232,097 239,714 
 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย เงนิกูย้มืไม่มหีลกัประกนั มกี ำหนดช ำระคนื
ภำยใน 1 เดอืน และมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 4.00 ต่อปี) 
 

ดอกเบี้ยรบัที่เกี่ยวข้องมีจ ำนวนเงนิ 2.27 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 2.96 ล้ำนบำท) ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
บรษิทัมดีอกเบีย้คำ้งรบัจ ำนวน 0.79 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 0.79 ลำ้นบำท) 

 
จ) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันส ำหรบังวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม  
พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บริษทัย่อยและบริษทัรว่มและ 
   พนักงำน 

 
 

 
 

มลูคำ่ตำมบญัชตีน้งวด 3,202 1,802 227,985 271,585 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ - 1,900 - 1,900 
รบัช ำระคนืเงนิใหกู้ย้มื - (500) - (45,500) 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติ - - (71,000) - 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยงวด 3,202 3,202 156,985 227,985 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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20 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ทีส่ ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งันี้ (ต่อ) 
 
จ) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.00 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 2.00 ถงึ 4.00 ต่อปี) และไมร่ะบุ
ก ำหนดช ำระคนื 
 
เงนิให้กู้ยมืแก่พนักงำนจ ำนวน 3.20 ล้ำนบำท และจ ำนวน 2.98 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 3.20 ล้ำนบำท และจ ำนวน  
2.98 ล้ำนบำท) ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัตำมล ำดบั โดยไม่มกีำรคดิดอกเบี้ย (พ.ศ. 2562 : ไม่มี
กำรคดิดอกเบีย้) 
 
ดอกเบีย้รบัทีเ่กีย่วขอ้งมจี ำนวนเงนิ 1.13 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 2.67 ลำ้นบำท) ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั 
มดีอกเบีย้คำ้งรบัจ ำนวน 108.15 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 108.15 ลำ้นบำท) 
 

ฉ) เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 
และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บริษทัย่อยและบริษทัรว่ม     
มลูคำ่ตำมบญัชตีน้งวด 12,800 14,500 967,425 1,411,026 
เงนิกูย้มืเพิม่ - - 568,411 3,105,688 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื - (1,700) (465,904) (3,549,289) 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยงวด 12,800 12,800 1,069,932 967,425 

 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมจำกบริษัทย่อย  ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันจ ำนวน  
1,057.13 ลำ้นบำท มกี ำหนดช ำระคนืภำยใน 1 เดอืน มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.00 ต่อปี และตัว๋สญัญำใชเ้งนิชนิดช ำระคนื
เมือ่ทวงถำมจำกบรษิทัรว่ม จ ำนวน 12.80 ลำ้นบำท ซึง่มดีอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 2.25 ต่อปี 
 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยที่เกี่ยวขอ้งในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะบรษิัทมจี ำนวน 0.07 ล้ำนบำท และ 
10.76 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 0.08 ลำ้นบำท และ 11.81 ลำ้นบำท) ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั 
มดีอกเบี้ยค้ำงจ่ำยในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะบรษิัทจ ำนวน 0.18 ล้ำนบำท และ  
3.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 0.10 ลำ้นบำท และ 4.06 ลำ้นบำท) 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
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20 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ทีส่ ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งันี้ (ต่อ) 
 
ช) ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 7,081 15,485 5,721 10,317 
ผลประโยชน์เมือ่ออกจำกงำน 182 202 138 160 

 7,263 15,687 5,859 10,477 

 
21 เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 

 
ก) วนัที ่9 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรจ่ำยปันผลระหว่ำงกำลจำกกำรด ำเนินงำน

ของงวดเดอืนกรกฎำคม ถงึ เดอืน ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.35 บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 313.13 ลำ้นบำท 
โดยจ่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่15 เมษำยน พ.ศ. 2563 และไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้
เมือ่วนัที ่30 เมษำยน พ.ศ. 2563 

 
ข)    เมื่อวนัที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้รบัเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกธนำคำรจ ำนวน 800.00 ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำร

ด ำเนินงำนของบรษิทั 
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