
บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดือนสิ้นสุด 
วนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึง 
งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิ
ระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิ
เฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบ
ในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

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

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 



ข้อมูลและเหตุกำรณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 4 ถงึขอ้ 6 ทีอ่ธบิายถงึเรื่องต่างๆ ดงันี้ 
1. การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่เกี่ยวกับเรื่อง เครื่องมือทางการเงนิ และสญัญาเช่า มาถือปฏิบัติ และ

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัิ 
2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีในการวดัมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนตามวธิีราคาทุนเป็นวธิีมูลค่ายุติธรรม  

และการบนัทกึราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย เงนิลงทุนในการร่วมค้า และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีเ่ปลี่ยน
จากวธิรีาคาทุน เป็นวธิสี่วนไดเ้สยี รวมถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าว 

3. นโยบายการบญัชเีกี่ยวกบัการน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุด
ภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

 
ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรื่องทีข่า้พเจา้ขอใหส้งัเกตนี้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445  
กรุงเทพมหานคร 
10 สงิหาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,682,583 961,742 1,495,675 715,065

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 591,987 1,054,936 363,901 585,478

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 21 4,226 463 249,086 239,714

สนิคา้คงเหลอื 106,590 121,394 56,142 73,107

ภาพยนตรร์ะหว่างผลติ 79,888 117,417 - -

ค่าเช่าและค่าบรกิารจ่ายล่วงหน้าทถีงึกาํหนดภายในหนึงปี 9,819 9,819 7,437 7,437

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 146,813 115,557 56,269 37,780

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,621,906 2,381,328 2,228,510 1,658,581

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ 10,462 10,418 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11 - - 2,560,279 2,878,548

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 12 5,702,167 5,586,874 5,670,944 5,545,842

สว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ 13 61,901 67,395 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคล

หรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 21 3,202 3,202 156,985 227,985

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 14 469,071 512,750 - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 15 5,575,654 5,958,838 3,900,087 4,176,297

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 2,604,793 2,758,096 2,056,544 2,177,959

ค่าความนิยม 11 - 75,141 - -

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 15 167,781 137,367 100,549 78,996

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 76,165 69,983 - -

ค่าเช่าและค่าบรกิารจ่ายล่วงหน้าระยะยาว 124,972 113,367 107,715 93,934

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 196,901 192,985 139,448 143,403

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 14,993,069 15,486,416 14,692,551 15,322,964

รวมสินทรพัย์ 17,614,975 17,867,744 16,921,061 16,981,545

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุป้ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงนิ 16 2,592,941 2,118,578 2,547,658 2,096,302

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 1,433,617 1,744,687 909,183 1,247,391

หนีสนิทเีกดิจากสญัญา 669,866 545,328 480,899 435,376

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาว

ทถีงึกาํหนดชําระภายในหนงึปี  16 360,000 383,000 360,000 383,000

หนีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทถีงึ

กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 256,789 228,416 166,292 146,745

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคล

หรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 21 12,800 12,800 1,188,206 967,425

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 54,361 79,540 - 9,490

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 44,237 116,035 17,028 53,985

รวมหนีสินหมุนเวียน 5,424,611 5,228,384 5,669,266 5,339,714

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 2,250,000 1,500,000 2,250,000 1,500,000

หนีสนิตามสญัญาเช่า 2,537,518 2,691,758 1,979,515 2,078,409

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 296,291 310,242 194,259 203,658

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 72,490 77,394 50,897 54,457

หนีสนิทเีกดิจากสญัญา 17,800 20,668 - -

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 580,245 559,295 282,264 267,857

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 5,754,344 5,159,357 4,756,935 4,104,381

รวมหนีสิน 11,178,955 10,387,741 10,426,201 9,444,095

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุป้ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญัจาํนวน 894,667,502 หุน้ 

      มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 894,668 894,668 894,668 894,668

ทุนทอีอกและชาํระแลว้เต็มมลูค่า

   หุน้สามญัจาํนวน 894,667,502 หุน้ 

      ชําระแลว้เตม็มลูค่า 894,668 894,668 894,668 894,668

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 4,055,609 4,055,609 4,055,609 4,055,609

สว่นเกนิมลูค่าหุน้จากการขายหุน้ทุนซอืคนื 288,425 288,425 288,425 288,425

ใบสาํคญัแสดงสทิธซิอืหุน้สามญั - 4,538 - -

กาํไรสะสม

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,354,538 2,399,518 1,165,558 2,208,148

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (388,532) (399,710) - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 6,295,308 7,333,648 6,494,860 7,537,450

สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 140,712 146,355 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 6,436,020 7,480,003 6,494,860 7,537,450

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 17,614,975 17,867,744 16,921,061 16,981,545

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการให้บรกิาร 148,188 2,428,262 80,225 1,526,234

รายไดจ้ากการขาย 60,221 744,204 28,573 491,508

รวมรายได้ 208,409 3,172,466 108,798 2,017,742

ต้นทุน

ต้นทุนการใหบ้รกิาร (351,963) (1,659,379) (210,088) (1,115,047)

ต้นทุนขาย (83,269) (305,149) (17,437) (157,273)

รวมต้นทุน (435,232) (1,964,528) (227,525) (1,272,320)

กาํไร(ขาดทุน)ขนัต้น (226,823) 1,207,938 (118,727) 745,422

รายไดอ้นื 58,233 20,352 53,796 26,493

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (43,720) (131,482) (35,455) (85,607)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (332,035) (488,328) (256,922) (352,752)

ผลขาดทุนด้านเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (56,326) - (1,623) -

ต้นทุนทางการเงนิ (37,808) (57,884) (45,193) (62,128)

สว่นแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน 165,161 158,119 (72,912) 330,923

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (473,318) 708,715 (477,036) 602,351

ภาษเีงนิได้ 17 (13,062) (129,196) (491) (76,489)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด (486,380) 579,519 (477,527) 525,862

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (475,017) 569,474 (477,527) 525,862

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (11,363) 10,045 - -

(486,380) 579,519 (477,527) 525,862

บาท บาท บาท บาท

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 18

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (0.53) 0.64 (0.53) 0.59

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด (486,380) 579,519 (477,527) 525,862

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั:

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจาก

   การแปลงคา่งบการเงนิ (18,646) (16,223) - -

สว่นแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของ

   บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี (490) (155) - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (505,516) 563,141 (477,527) 525,862

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (488,058) 769,689 (477,527) 525,862

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (17,458) (206,548) - -

(505,516) 563,141 (477,527) 525,862

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการให้บรกิาร 1,199,616 4,313,808 694,280 2,639,356

รายไดจ้ากการขาย 330,460 1,258,523 207,570 831,901

รวมรายได้ 1,530,076 5,572,331 901,850 3,471,257

ต้นทุน

ต้นทุนการใหบ้รกิาร (1,300,149) (3,011,844) (796,082) (1,991,711)

ต้นทุนขาย (184,566) (519,692) (81,421) (265,949)

รวมต้นทุน (1,484,715) (3,531,536) (877,503) (2,257,660)

กาํไรขนัต้น 45,361 2,040,795 24,347 1,213,597

รายไดอ้นื 77,654 52,041 73,137 62,854

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (148,172) (261,774) (97,813) (191,349)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (813,681) (985,436) (562,315) (688,341)

ผลขาดทุนด้านเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (63,357) - (11,073) -

ต้นทุนทางการเงนิ (93,776) (119,012) (102,839) (124,077)

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุน 237,265 255,454 6,106 556,569

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (758,706) 982,068 (670,450) 829,253

ภาษเีงนิได้ 17 18,075 (181,980) 8,517 (98,506)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด (740,631) 800,088 (661,933) 730,747

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (730,016) 783,769 (661,933) 730,747

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (10,615) 16,319 - -

(740,631) 800,088 (661,933) 730,747

บาท บาท บาท บาท

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 18

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (0.82) 0.88 (0.74) 0.82

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด (740,631) 800,088 (661,933) 730,747

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั:

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจาก

   การแปลงคา่งบการเงนิ 15,892 (21,244) - -

สว่นแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อนืของ

   บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 258 (155) - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (724,481) 778,689 (661,933) 730,747

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (718,838) 769,689 (661,933) 730,747

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (5,643) 9,000 - -

(724,481) 778,689 (661,933) 730,747

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

หน่วย : พนับาท

การเปลียนแปลง กาํไรขาดทนุ รวม

ส่วนเกินมลูค่า จดัสรรแล้ว สดัส่วนของ เบด็เสรจ็อืน องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ

ทนุทีออกและ ส่วนเกิน หุ้นจากการขาย ใบสาํคญัแสดง ทนุสาํรอง ผู้ถือหุ้นใหญ่ การแปลงค่า ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วนของ

เรียกชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น หุ้นทนุซือคืน สิทธิซือหุ้นสามญั ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ในบริษทัย่อย งบการเงิน เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

ยอดยกมาต้นงวด วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

- ตามทีรายงานไว้เดิม 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

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชี

โดยการปรบัปรุงยอ้นหลงั (หมายเหตุ 6) - - - - - 883,063 - (5,049) (5,049) 878,014 (4,756) 873,258

ยอดยกมาต้นงวด วนัที 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

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชโีดยการปรบัปรุง

กําไรสะสมตน้งวด (หมายเหตุ 6) - - - - - (6,376) - - - (6,376) - (6,376)

ยอดยกมาต้นงวด วนัที 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ย (หมายเหตุ 19) - - - - - (313,126) - - - (313,126) - (313,126)

ใบสาํคญัแสดงสทิธซิอืหุน้สามญั - - - (4,538) - 4,538 - - - - - -

กําไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม - - - - - (730,016) - 11,178 11,178 (718,838) (5,643) (724,481)

ยอดคงเหลือสินงวด วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 894,668 4,055,609 288,425 - 90,600 1,354,538 (371,576) (16,956) (388,532) 6,295,308 140,712 6,436,020

ยอดยกมาต้นงวด วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561

- ตามทีรายงานไว้เดิม 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

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชี

โดยการปรบัปรุงยอ้นหลงั (หมายเหตุ 6) - - - - - 646,157 - - - 646,157 (2,106) 644,051

ยอดยกมาต้นงวด วนัที 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ย (หมายเหตุ 19) - - - - - (626,265) - - - (626,265) - (626,265)

กําไรเบด็เสรจ็รวม - - - - - 783,769 - (14,080) (14,080) 769,689 9,000 778,689

ยอดคงเหลือสินงวด วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 2,361,133 (370,933) (24,510) (395,443) 7,299,530 129,428 7,428,958

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

ข้อมลูทางการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

กาํไรสะสม
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

หน่วย : พนับาท

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น จดัสรรแล้ว

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน จากการขาย ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

เรียกชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซือคืน ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

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

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชโีดยการปรบัปรุงยอ้นหลงั (หมายเหตุ 6) - - - - 853,412 853,412

ยอดยกมาต้นงวด วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่ 894,668 4,055,609 288,425 90,600 2,208,148 7,537,450

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชโีดยการปรบัปรุงกําไรสะสมต้นงวด (หมายเหตุ 6) - - - - (67,531) (67,531)

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ย (หมายเหตุ 19) - - - - (313,126)       (313,126)

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวม - - - - (661,933) (661,933)

ยอดคงเหลือสินงวด วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 894,668 4,055,609 288,425 90,600 1,165,558 6,494,860

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

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชโีดยการปรบัปรุงยอ้นหลงั (หมายเหตุ 6) - - - - 842,852 842,852

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ย (หมายเหตุ 19) - - - - (626,265)       (626,265)

กําไรเบด็เสรจ็รวม - - - - 730,747 730,747

ยอดคงเหลือสินงวด วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 894,668 4,055,609 288,425 90,600 2,151,349 7,480,651

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (758,706) 982,068 (670,450) 829,253

รายการปรบัปรงุ

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 641,589 802,595 403,867 459,351

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ 63,357 - 11,073 -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายหนีสญู 3,905 26,466 3,519 17,023

กลบัรายการขาดทุนจากสนิคา้รบัคนื (150) (1,795) - -

ขาดทุนจากการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 2,983 5,962 3,000 6,000

(กําไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,660) 1,146 250 1,165

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 15 3,049 504 2,543 312

ขาดทุนจากการปรบัมลูค่าอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 14 52,011 28,628 - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ 15 13,654 14,083 - -

ผลต่างจากการลดค่าเช่า 5,978 - 6,153 -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 75,141 - - -

(กําไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 19,153 (11,578) 19,153 (11,578)

ส่วนแบ่งกําไรในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 11,12,13 (237,265) (255,454) (6,106) (556,569)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 11,12 8,013 - 82,502 14,201

รายไดร้บัล่วงหน้า - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ (405) 706 (405) 706

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 3,436 13,302 2,213 10,133

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ 2,233 3,431 1,370 3,023

ดอกเบยีรบั (5,587) (3,884) (11,942) (18,481)

ตน้ทุนทางการเงนิ 93,776 119,012 102,839 124,077

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงานและหนีสนิดาํเนินงาน

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 388,558 115,072 212,951 186,056

- สนิคา้คงเหลอื 11,821 (24,426) 13,965 (15,895)

- ภาพยนตรร์ะหว่างผลติ (16,031) 21,407 - -

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (19,975) (9,284) (4,310) (637)

- ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ (44) 638 - -

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (13,641) (567) (16,851) 267

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (275,935) 17,558 (305,884) (33,739)

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื (71,241) (9,782) (36,551) (17,325)

- หนีสนิทเีกดิจากสญัญา 122,692 90,826 45,523 103,193

- หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 3,450 15,013 (3,093) 25,281

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (8,340) (551) (5,774) -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 104,819 1,941,096 (150,445) 1,125,817

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 104,819 1,941,096 (150,445) 1,125,817

จ่ายดอกเบยี (52,015) (120,653) (73,227) (125,386)

จ่ายภาษเีงนิได้ (45,633) (155,468) (23,832) (67,565)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 7,171 1,664,975 (247,504) 932,866

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 21 (3,763) - (88,089) (218,498)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 21 - 1,304 78,717 246,915

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - 500 - 500

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบรษิทัร่วม (100,133) (135,927) (100,133) (91,750)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 41,934 74,365 41,934 74,365

เงนิสดรบัคนืจากการลงทุนในบรษิทัร่วม 12 2,940 - - -

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในการร่วมคา้ - (1,304) - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (115,620) (452,708) (56,731) (386,959)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,142 601 2,258 391

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (34,567) (215,167) (31,837) (22,243)

ดอกเบยีรบั 4,822 3,432 11,196 13,265

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัร่วม 164,642 102,225 164,642 501,945
 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (36,603) (622,679) 21,957 117,931

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 21 - - 827,293 1,694,324

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 21 - - (606,512) (1,728,564)

เงนิสดจ่าย(รบั)คนืเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 7 (4,993) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 4,205,000 1,872,000 4,170,000 1,750,000

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (3,532,000) (1,600,000) (3,520,000) (1,550,000)

จ่ายคนืเงนิตน้ของสญัญาเช่า (129,039) (111,935) (78,498) (71,038)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 800,000 - 800,000 -

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (273,000) (294,000) (273,000) (294,000)

เงนิสดจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ (313,126) (626,265) (313,126) (626,265)

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม - (280) - -

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 757,842 (765,473) 1,006,157 (825,543)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึสทุธิ 728,410 276,823 780,610 225,254

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

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนบนเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (7,569) (490) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 1,682,583 872,648 1,495,675 615,845

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการทไีม่ใช่เงนิสดทมีสีาระสาํคญัสาํหรบังวดหกเดอืนสนิสดุวนัท ี30 มถุินายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี

การลงทุนในบรษิทัร่วมโดยยงัมไิดช้าํระเงนิ 8,825 - 8,825 -

การจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมโดยยงัมไิดร้บัชําระเงนิ - 9,412 - 9,412

เงนิปันผลคา้งรบั - - - 16,999

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

15 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและเป็นบรษิทั
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิหลกัในกำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร์ และใหบ้รกิำรเกี่ยวกบัควำมบนัเทงิ กำรประกอบธุรกจิ
หลกัของกลุ่มกจิกำรสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 
• ธุรกจิโรงภำพยนตร ์ 
• ธุรกจิใหบ้รกิำรสื่อและโฆษณำ 
• ธุรกจิใหบ้รกิำรโบวล์ิง่และคำรำโอเกะ 
• ธุรกจิใหเ้ช่ำพืน้ทีแ่ละบรกิำร 
• ธุรกจิสื่อภำพยนตร์ 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รบักำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัที่  
10 สงิหำคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำลทีน่ ำเสนอนี้ไดม้กีำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุกำรณ์
ดงักล่ำวส่งผลในเชงิลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบัรอบระยะเวลำ 6 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563  
 
ตัง้แต่วนัที ่18 มนีำคม พ.ศ. 2563 โรงภำพยนตรท์ัง้หมดในกลุ่มกจิกำรตอ้งปิดลงชัว่ครำว รวมถงึสถำนโบวล์ิง่ คำรำโอเกะ และ
ไอซ์สเกต็ตำมพระรำชก ำหนดฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคระบำด รำยไดข้องกลุ่มกิจกำรในทุกกลุ่มธุรกิจลดลงอย่ำงมสีำระส ำคญั  
ถึงแม้ว่ำโรงภำพยนตร์และสถำนที่ให้บริกำรอื่นทัง้หมดได้รบัอนุมตัิให้เปิดอีกครัง้หนึ่งตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2563  
แต่กลุ่มกจิกำรยงัไม่สำมำรถด ำเนินธุรกจิไดเ้ตม็ประสทิธภิำพ สำเหตุใหญ่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคทีย่งัคง
รุนแรงในประเทศทีเ่ป็นผูผ้ลติภำพยนตร์ กลุ่มกจิกำรได้มมีำตรกำรในกำรลดค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ เท่ำทีเ่ป็นไปได ้และประเมนิผล
กระทบ รวมทัง้วำงแผนเพื่อรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ 
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หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 เกณฑใ์นกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัที่ 34  
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใต้พระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบับภำษำอังกฤษจดัท ำขึ้นจำกข้อมูลทำงกำรเงนิ
ระหว่ำงกำลภำษำไทยทีจ่ดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทำงกำรเงนิ
ระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีี่ใช้ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกบันโยบำยกำรบัญชทีี่ใช้ในกำรจัดท ำ  
งบกำรเงนิส ำหรบังวดปีบญัชสีิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
4.1 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั 
 

4.1.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรบญัช ีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงิน   
(TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) มำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสม
จำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมตน้งวด (Modified 
retrospective) และไม่ได้ท ำกำรปรบัปรุงย้อนหลงังบกำรเงินที่แสดงเปรยีบเทยีบส ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชี 
พ.ศ. 2562 ซึง่เป็นแนวทำงทีส่ำมำรถท ำไดต้ำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำว 
 

4.1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) 
 
กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวกบัสญัญำเช่ำ (TFRS 16) มำถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่  
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัปรุงย้อนหลงั (Full retrospective approach) และท ำกำรปรบัปรุงข้อมูล
เปรยีบเทยีบส ำหรบังวดก่อนทีน่ ำเสนอ 
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4 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
4.2 กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

 
เพื่อให้งบกำรเงินสะท้อนมูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทัง้ที่มีอยู่ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  
ซึง่เป็นสนิทรพัยท์ีม่สีำระส ำคญัของกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรจงึไดเ้ปลีย่นนโยบำยกำรบญัชใีนเรื่องต่อไปนี้ 
 

4.2.1 มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 เร่ือง อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน (TAS 40)  
 
ภำยใต้มำตรฐำนกำรบญัชเีรื่องอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน (TAS 40) กลุ่มกจิกำรเปลี่ยนแปลงกำรวดัมูลค่ำ
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจำกวธิรีำคำทุนเป็นวธิมีูลค่ำยุตธิรรมตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยกำร
ปรบัปรุงย้อนหลัง (Full retrospective approach) และท ำกำรปรบัปรุงข้อมูลเปรียบเทียบส ำหรบังวดก่อนที่
น ำเสนอ 
 

4.2.2 มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (TAS 27)   
 
ภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชฉีบบัที่ 27 เรื่อง งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร (TAS 27) กลุ่มกิจกำรเปลี่ยนแปลงกำร
บนัทกึบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จำกวธิรีำคำทุน เป็นวธิี
ส่วนไดเ้สยีตำมทีก่ ำหนดในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 (TAS 28) เรื่องเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัปรุงย้อนหลงั (Full retrospective 
approach) และท ำกำรปรบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบส ำหรบังวดก่อนทีน่ ำเสนอ 

 
นโยบำยกำรบญัชใีหม่ไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลขอ้ 5 รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถอืปฏบิตั ิและกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบ
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลขอ้ 6 
 

4.3 ข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพ่ือลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 
ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศเมื่อวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำว 
เพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส ำหรับกิจกำรที่ม ี
รอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563  
กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำและเลอืกใชข้อ้ยกเวน้ส ำหรบัเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นโดยวธิีอย่างง่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9  
เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่ต้องน ำข้อมูลที่มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้ในกำร 
วดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จำกลูกหนี้กำรคำ้ กลุ่มกจิกำรสำมำรถเลอืกใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำยใน
กำรค ำนวณ โดยใชข้อ้มูลผลขำดทุนด้ำนเครดติในอดตี (Historical credit loss) ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำรใน
กำรประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  
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4 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
4.3 ข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพ่ือลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ 

ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) (ต่อ) 
 
การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า 
 
ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกจิกำรไดร้บักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผูใ้หเ้ช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวโดยกำรปรับลดหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่  
ครบก ำหนดตำมสดัส่วนที่ได้ลดตลอดช่วงเวลำที่ไดร้บักำรลดค่ำเช่ำ และกลบัรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำจำกสนิทรพัย์สทิธิ
กำรใช้และดอกเบี้ยจำกหนี้สินตำมสญัญำเช่ำที่รบัรู้ในระหว่ำงงวด  ตำมสดัส่วนของค่ำเช่ำที่ลดลง โดยรบัรู้ผลต่ำง 
ทีเ่กดิขึน้เป็นรำยกำรต้นทุนกำรใหบ้รกิำร แทนกำรปรบัปรุงมูลค่ำสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้และวดัมูลค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ
จำกกำรเปลีย่นแปลงสญัญำเช่ำใหม่ 
 
การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นข้อบ่งชี้กำรด้อยค่ำในกำรพจิำรณำว่ำ
สนิทรพัยข์องกลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยค่ำหรอืไม่  
 
การวดัมลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน  
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีม่ผีลต่อกำรคำดกำรณ์ทำงกำรเงนิในอนำคตมำใช้
ประกอบเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทีว่ดัดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 
พ.ศ. 2563 
 

5 นโยบำยกำรบญัชีใหม่  
 
5.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
เงินลงทุนและสินทรพัยท์างการเงินอืน่ 
 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
 
• สินทรพัย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  (FVPL) หรือด้วยมูลค่ำ

ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
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5 นโยบำยกำรบญัชีใหม่ (ต่อ) 

 

5.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจกำรรบัรู้สินทรพัย์ทำงกำรเงินในวนัซื้อขำยด้วยมูลค่ำยุติธรรม บวกด้วยต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกบักำรได้มำซึ่งสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ยกเว้นสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน  
ซึง่กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

กลุ่มกจิกำรพจิำรณำลกัษณะของกระแสเงนิสดโดยรวมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิซึง่มอีนุพนัธ์แฝง (Embedded derivatives) 
เพื่อพจิำรณำว่ำเขำ้เงื่อนไขกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงนิต้นและดอกเบี้ยหรอืไม่ 
 

ตราสารหนี้ 
 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้จะพจิำรณำจำกโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ
และจำกลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยจะจดัประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำ ดงันี้ 
 

- รำคำทุนตัดจดัหน่ำย: สินทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรบัช ำระกระแสเงินสดตำมสญัญำที่มีลักษณะของเงินต้น 
และดอกเบี้ย (SPPI) จะรบัรู้ด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำยได้ดอกเบี้ยจะรบัรู้ตำมวธิีอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิและ
แสดงรวมอยู่ในรำยได้ทำงกำรเงนิ ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรและก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 
จะรบัรูใ้นรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ส่วนรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 

- มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI): สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรบัช ำระกระแสเงินสด 
ตำมสัญญำที่มีลักษณะของเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) และถือไว้เพื่อขำย จะรับรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์ทำงกำรเงินกลุ่มนี้จะรบัรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ยกเวน้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรู้เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก รำยไดด้อกเบีย้จะรบัรู้
ในส่วนของรำยไดท้ำงกำรเงนิ และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนซึ่งจะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น ก ำไรหรอื
ขำดทุนที่ร ับรู้สะสมอยู่ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่มำยังก ำไรหรือขำดทุนเมื่อมีกำร  
ตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว  

- มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL): สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจกำรถือไว้ที่ไม่เข้ำเงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำแบบรำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย และมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะถูกรบัรู้ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน  
โดยก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำภำยหลงักำรรบัรูเ้ริม่แรกจะแสดงรวมอยู่ในก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 

 

กลุ่มกิจกำรโอนจดัประเภทตรำสำรหนี้เมื่อโมเดลธุรกิจ (Business model) ในกำรจดักำรสินทรพัย์ทำงกำรเงินเปลี่ยนไป
เท่ำนัน้ 
 

ตราสารทุน 
 

กลุ่มกิจกำรจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรทุนเป็น 2 ประเภทตำมกำรวดัมูลค่ำ (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) คอื  
ก) มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน หรอื ข) มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นซึง่จะไม่สำมำรถรบัรู้ไปยงั
ก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงั โดยกลุ่มกิจกำรพจิำรณำกำรวดัมูลค่ำดงักล่ำวในแต่ละตรำสำรทุนแยกต่ำงหำกจำกกนั 
ส ำหรบัเงนิปันผลจำกตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงรวมอยู่ในรำยไดอ้ื่น 
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5 นโยบำยกำรบญัชีใหม่ (ต่อ) 

 
5.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
กำรด้อยค่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรต้องพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยรวม
กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต (Forward looking) ของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่เป็นตรำสำรหนี้ทีว่ดัมูลค่ำด้วยวธิี 
วดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่นและดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ซึ่งวธิกีำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำนัน้ ขึ้นอยู่กบัว่ำมีกำรเพิม่ขึ้นของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสินทรพัย์หรอืไม่ ยกเว้นกำรด้อยค่ำของลูกหนี้
กำรคำ้ และเงนิใหกู้้ยมืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ซึ่งกลุ่มกจิกำรเลอืกใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ 
 
สญัญาค ้าประกนัทางการเงิน 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำค ้ำประกันทำงกำรเงินเป็นหนี้สินทำงกำรเงินเมื่อให้กำรค ้ำประกันด้วยมูลค่ำยุติธรรม และ  
วดัมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำที่สูงกว่ำระหว่ำง ก) จ ำนวนเงนิค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจ ะเกิดขึ้นของ
สญัญำค ้ำประกนัและ ข) จ ำนวนเงนิทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรกหกัดว้ยจ ำนวนเงนิสะสมของรำยไดท้ีร่บัรู้ 
 

5.2 สญัญำเช่ำ  
 
กลุ่มกิจกำรมีสญัญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ โดยก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้จดัประเภทสญัญำเช่ำต่ำง ๆ  
เป็นสญัญำเช่ำประเภทสญัญำเช่ำกำรเงิน และสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยค่ำเช่ำที่จ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำน  
สุทธจิำกเงนิจูงใจตำมสญัญำเช่ำทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ จะรบัรูต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ 
เป็นสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุน
ทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิจะรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบี้ยคงที่จำก
ยอดหนี้สินตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสินทรพัย์สิทธิกำรใช้ตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุ  
ทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมค่ำเช่ำจ่ำย ซึง่ประกอบไปดว้ย 
 
• ค่ำเช่ำคงทีสุ่ทธดิว้ยเงนิจูงใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
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5 นโยบำยกำรบญัชีใหม่ (ต่อ) 

 
5.2 สญัญำเช่ำ (ต่อ) 

 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยขำ้งต้นดว้ยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบีย้โดยนัยได ้
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกู้ยมื เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสนิทรพัย์  
ทีม่มีลูค่ำใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้จะรบัรู้ด้วยจ ำนวนทีร่บัรู้เริม่แรกของ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ รวมถึงค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ด้ช ำระก่อนเริม่ 
หรือ ณ วนัท ำสญัญำ สุทธิจำกเงินจูงใจที่ได้รบัตำมสญัญำเช่ำ ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรก และต้นทุนกำรปรบัสภำพ
สนิทรพัย์ โดยค่ำเช่ำที่จ่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสินทรพัย์ที่มมีูลค่ำต ่ำจะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธี
เส้นตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้คือสญัญำเช่ำที่มีอำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 เดือน สินทรพัย์ที่มีมูลค่ำต ่ำ
ประกอบดว้ย อุปกรณ์ไอท ีและอุปกรณ์ส ำนักงำนขนำดเลก็ 
 

5.3 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่คอือำคำรใหเ้ช่ำ ซึง่กลุ่มกจิกำรถอืไว้ เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้
ค่ำเช่ำในระยะยำว และไม่ไดม้ไีวใ้ชง้ำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร 
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกจดัประเภทสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีด่นิทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นอสงัหำรมิทรพัย์
เพื่อกำรลงทุน เนื่องจำกอสงัหำรมิทรพัยน์ัน้เป็นไปตำมค ำนิยำมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน  
 
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและต้นทุนในกำรกูย้มื 
 
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจะวดัมูลค่ำภำยหลงัจำกกำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม โดยกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำ
ยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

5.4 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินตำมวิธีส่วนได้เสีย (Equity method) 
 
ก) บรษิทัย่อย 

 
บรษิทัย่อยหมำยถงึกจิกำรทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบั
หรอืมสีทิธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รบักำรลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจเหนือผู้ได้รบั  
กำรลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบกำรเงนิรวมตัง้แต่
วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจในกำรควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบรษิัทย่อยบนัทึกด้วยวิธีส่วนได้เสยี  โดยต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวกบั 
กำรซื้อเงนิลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
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5 นโยบำยกำรบญัชีใหม่ (ต่อ) 

 
5.4 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินตำมวิธีส่วนได้เสีย (Equity method) (ต่อ) 

 
ข)  บรษิทัร่วม 

 
บรษิทัร่วมเป็นกจิกำรทีก่ลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี ำนำจควบคุมหรอืมกีำรควบคุมร่วม 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิสี่วนไดเ้สยี  
 

ค) กำรร่วมกำรงำน 
 
เงนิลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัหรอืกำรร่วมคำ้ โดยขึน้อยู่กบัสทิธแิละ
ภำระผกูพนัตำมสญัญำของผูเ้ขำ้ร่วมกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสรำ้งรปูแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน 
 
การด าเนินงานร่วมกนั 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัเมื่อกลุ่มกิจกำรมสีทิธิในสนิทรพัย์และมภีำระผูกพนัใน
หนี้สนิทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรร่วมกำรงำนนัน้ โดยรบัรูส้ทิธโิดยตรงในสนิทรพัย ์หนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยของกำร
ด ำเนินงำนร่วมกนั และแบ่งส่วนสนิทรพัย์ หนี้สนิ รำยได ้และค่ำใชจ้่ำยทีร่่วมกนัถอืครองหรอืก่อขึน้ ซึ่งรำยกำร
ดงักล่ำวจะแสดงรวมกบัรำยกำรแต่ละบรรทดัในงบกำรเงนิ 
 
การร่วมคา้ 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมคำ้เมื่อกลุ่มกจิกำรมสีทิธใินสนิทรพัยส์ุทธขิองกำรร่วมกำรงำนนัน้ เงนิลงทุน
ในกำรร่วมคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้บนัทกึดว้ยวธิสี่วนไดเ้สยี 
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5 นโยบำยกำรบญัชีใหม่ (ต่อ) 

 
5.4 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินตำมวิธีส่วนได้เสีย (Equity method) (ต่อ) 

 
ง) กำรบนัทกึเงนิลงทุนตำมวธิสี่วนไดเ้สยี  

 
กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซื้อรวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลงัวนัทีไ่ดม้ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้
ดว้ยส่วนแบ่งก ำไรหรอืขำดทุนของผู้ได้รบักำรลงทุนตำมสดัส่วนทีผู่้ลงทุนมสี่วนได้เสยีอยู่ในก ำไรขำดทุนและ
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งต้นจะปรบัปรุงกบัรำคำ
ตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้มมีูลค่ำเท่ำกบัหรอืเกนิกว่ำมูลค่ำ
ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจกำรในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำนัน้ซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยำวอื่น  
กลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูส้่วนแบ่งขำดทุนทีเ่กนิกว่ำส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้นัน้ เวน้แต่
กลุ่มกจิกำรมภีำระผกูพนัหรอืไดจ้่ำยเงนิเพื่อช ำระภำระผกูพนัแทนบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืกำรร่วมคำ้ 
 

จ) กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจ
ควบคุมเช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำยจำก
กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนในบรษิทัย่อยกบัรำคำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมทีล่ดลงหรอืเพิม่ขึน้
ตำมสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
สดัส่วนกำรถือครองในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง แต่กลุ่มกิจกำรยงัคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญัหรอื  
ยงัคงมกีำรควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพำะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอน
ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกรบัรู้
ในงบก ำไรขำดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรือกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญัในเงินลงทุนนัน้  
เงินลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  
มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริม่แรกในกำรบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตำม
สดัส่วนกำรถอืครองทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม กำรร่วมคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 

ฉ) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึ้นจรงิ
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิกำรมสี่วนไดเ้สยี  
ในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั 
ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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ตำรำงดงัต่อไปนี้แสดงกำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก 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          
ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำ          
   ทีถ่งึก ำหนดภำยในหนึ่งปี 48,731 - (38,912) - 9,819 48,407 (38,588) - 9,819 
          
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน          
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 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 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - - 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 
ค่ำควำมนิยม 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 
ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำระยะยำว 548,046 - (434,679) - 113,367 579,054 (466,257) - 112,797 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

  
ตำมท่ี 

รำยกำรปรบัปรงุ 
และกำรจดัประเภทรำยกำรใหม ่

 
ตำมท่ี 

 
ตำมท่ี 

รำยกำรปรบัปรงุ 
และกำรจดัประเภทรำยกำรใหม ่

 
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          
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึ 
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   

 
383,141 

 
- 

 
(141) 

 
- 

 
383,000 

 
588,116 

 
(116) 

 
- 

 
588,000 

ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีถ่งึ 
   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 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - 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 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 560,868 - (1,573) - 559,295 561,085 (1,654) - 559,431 
          

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



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 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 

  รำยกำรปรบัปรงุ   รำยกำรปรบัปรงุ  
 ตำมท่ี และกำรจดัประเภทรำยกำรใหม ่ ตำมท่ี ตำมท่ี และกำรจดัประเภทรำยกำรใหม ่ ตำมท่ี 
 รำยงำนไว้เดิม TAS 32 และ TFRS 9 TFRS 16 TAS 27 และTAS 28 ปรบัปรงุใหม่ รำยงำนไว้เดิม TFRS 16 TAS 27 และTAS 28 ปรบัปรงุใหม่ 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
          

สินทรพัย ์          
สินทรพัยห์มุนเวียน          
ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำ          
   ทีถ่งึก ำหนดภำยในหนึ่งปี 23,877 - (16,440) - 7,437 23,553 (16,116) - 7,437 
          
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน          
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 3,534,829 - - (656,281) 2,878,548 3,526,825 - (304,559) 3,222,266 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 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) - 
ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำ          
   ระยะยำว 363,158 - (269,224) - 93,934 369,311 (277,940) - 91,371 

 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 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 
และกำรจดัประเภทรำยกำรใหม ่ ตำมท่ี ตำมท่ี 

รำยกำรปรบัปรงุ 
และกำรจดัประเภทรำยกำรใหม ่ 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          
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึ 
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   

 
383,106 

 
- 

 
(106) 

 
- 

 
383,000 

 
588,006 

 
(6) 

 
- 

 
588,000 

ส่วนของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีถ่งึ 
   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 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - 2,078,409 - 2,078,409 - 2,170,524 - 2,170,524 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี - - (119,843) 323,501 203,658 - - 103,549 103,549 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 269,430 - (1,573) - 267,857 260,122 (1,654) - 258,468 
          
ส่วนของเจ้ำของ          
ก ำไรสะสมยงัไม่จดัสรร 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 ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
ตำรำงดงัต่อไปนี้แสดงกำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก และกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชมีดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

 
ตำมท่ี 

รำยงำนไว้เดิม 
ผลกระทบ 

จำก TFRS 16 
ผลกระทบ 

จำก TAS 40 
ตำมท่ี 

ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
 

    

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (1,702,289) 27,942 14,968 (1,659,379) 

รำยไดอ้ื่น 21,185 1,351 (2,184) 20,352 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (480,011) 9,823 (18,140) (488,328) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (23,515) (34,369) - (57,884) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 75,757 - 82,362 158,119 
ภำษเีงนิได ้ (111,728) (6,979) (10,489) (129,196) 
ก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด 515,234 (2,231) 66,516 579,519 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 0.56 - 0.07 0.64 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

 

 
ตำมท่ี 

รำยงำนไว้เดิม 

 
ผลกระทบ 

จำก TFRS 16 

ผลกระทบ 
จำก TAS 27 
และ TAS 28 

 
ตำมท่ี 

ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
 

    

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (1,123,365) 8,318 - (1,115,047) 
รำยไดอ้ื่น 124,461 1,097 (99,065) 26,493 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (336,226) 914 (17,440) (352,752) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (37,025) (25,103) - (62,128) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย     
   บรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ - - 330,923 330,923 
ภำษเีงนิได ้ (61,461) (6,074) (8,954) (76,489) 
ก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด 341,246 (20,848) 205,464 525,862 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 0.38 0.02 0.23 0.59 

 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
ตำรำงดงัต่อไปนี้แสดงกำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก และกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชมีดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ส ำหรบังวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

 
ตำมท่ี 

รำยงำนไว้เดิม 
ผลกระทบ 

จำก TFRS 16 
ผลกระทบ 

จำก TAS 40 
ตำมท่ี 

ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
 

    

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (3,096,801) 55,188 29,769 (3,011,844) 

รำยไดอ้ื่น 70,073 2,660 (20,692) 52,041 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (958,624) 1,816 (28,628) (985,436) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (49,583) (69,429) - (119,012) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 140,498 - 114,956 255,454 
ภำษเีงนิได ้ (169,512) (921) (11,547) (181,980) 
ก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด 726,916 (10,686) 83,858 800,088 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 0.79 (0.01) 0.10 0.88 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบังวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 

 

 
ตำมท่ี 

รำยงำนไว้เดิม 

 
ผลกระทบ 

จำก TFRS 16 

ผลกระทบ 
จำก TAS 27 
และ TAS 28 

 
ตำมท่ี 

ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
 

    

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (2,007,823) 16,112 - (1,991,711) 
รำยไดอ้ื่น 207,295 2,225 (146,666) 62,854 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (675,956) 1,816 (14,201) (688,341) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (73,450) (50,627) - (124,077) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย     
   บรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ - - 556,569 556,569 
ภำษเีงนิได ้ (81,055) 635 (18,086) (98,506) 
ก ำไรสุทธสิ ำหรบังวด 382,970 (29,839) 377,616 730,747 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 0.43 (0.03) 0.42 0.82 

 
 
 
 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
6.1 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั 

 
การดอ้ยค่า 
 
ข้อก ำหนดทำงบัญชีใหม่เกี่ยวกับกำรรบัรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ท ำให้กลุ่มกิจกำรต้องพิจำรณำและรับรู้  
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกและในรอบระยะเวลำบญัชถีดัไป ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
กลุ่มกจิกำรใช้วธิีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพจิำรณำรบัรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำจ ำนวน  6.38 ล้ำนบำท 
และ 3.53 ล้ำนบำท ในข้อมูลทำงกำรเงินรวม และข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร ตำมล ำดบั และรบัรู้ผลขำดทุน 
จำกกำรด้อยค่ำของเงนิให้กู้ยมืแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันจ ำนวน 64.00 ล้ำนบำท ในข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำร  
โดยรบัรูก้ำรปรบัปรุงเมื่อเริม่น ำมำตรฐำนมำใชค้รัง้แรกในก ำไรสะสมตน้งวด  
 

6.2 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั 
 
กลุ่มกจิกำรไดน้ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิโดยกำรรบัรู้หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทีไ่ด้เคยถูกจดัประเภท
เป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัดิงักล่ำวจะรบัรูด้ว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกู้ยมืส่วนเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีก่ลุ่มกจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว 
คอื รอ้ยละ 4.75 
 
ส ำหรบัสญัญำเช่ำที่เดิมกลุ่มกิจกำรได้รบัรู้เป็นสญัญำเช่ำกำรเงินนัน้ จะรบัรู้ด้วยมูลค่ำคงเหลือของสินทรพัย์ตำม  
สญัญำเช่ำกำรเงนิและหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์
สิทธิกำรใช้และหนี้สินตำมสญัญำเช่ำ ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรจะเริ่มน ำข้อก ำหนดของกำรรบัรู้รำยกำรภำยใต้ TFRS 16  
มำถอืปฏบิตักิบัรำยกำรดงักล่ำวภำยหลงัวนัทีถ่อืปฏบิตัคิรัง้แรก  

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
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ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

31 

 
6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
6.2 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
กำรกระทบยอดของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงิน 

รวม 
ข้อมูลทำงกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   

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

ณ วนัทีน่ ำใชเ้ป็นครัง้แรก 
 

(1,007,392) 
 

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

/ ส่วนของค่ำบรกิำรทีไ่ดร้วมอยู่ในค่ำเช่ำ (7,498,244) (5,403,001) 
บวก/(หกั): รำยกำรปรบัปรุงทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงเน้ือหำ   

ของสญัญำ 
 

106,198 
 

(53,213) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 2,920,174 2,225,154 
   
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีห่มุนเวยีน 228,416 146,745 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 2,691,758 2,078,409 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ที่เป็นกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์เสมอืนหนึ่งว่ำกลุ่มกิจกำรได้น ำ TFRS 16 มำถือ
ปฏบิตัติัง้แต่วนัเริม่ต้นสญัญำเช่ำนัน้ และกลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใชป้ระเภทอื่น ๆ ดว้ยจ ำนวนเดยีวกบัหนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำ ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมำของจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ หรอื ค่ำเช่ำคำ้งช ำระทีแ่สดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกจิกำรไม่มสีญัญำเช่ำทีเ่ป็นสญัญำทีส่รำ้งภำระทีต่อ้งน ำมำปรบัปรุง
กบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ณ วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
6.2 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นกำรเช่ำสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

30 มิถนุำยน 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 132,061 151,197 - - 
ทีด่นิและอำคำร 2,604,793 2,758,096 2,056,544 2,177,959 
รวม 2,736,854 2,909,293 2,056,544 2,177,959 
 
วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช้ 
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเช่ำทีก่จิกำรมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำร
ไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 
• ถือว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่มีอำยุสญัญำเช่ำคงเหลือน้อยกว่ำ 12 เดือนนับจำกวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  

เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 
• ไม่รวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอื

ยกเลกิสญัญำเช่ำ 
• เลอืกทีจ่ะไม่พจิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เขำ้เงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำ

ของมำตรฐำนกำรบญัชแีละกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำ
ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรอืไม่ 

 
6.3 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 เร่ือง อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 

 
กลุ่มกิจกำรประเมนิมูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำรมิทรพัย์โดยผู้ประเมนิอิสระ มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณจำกประมำณกำร
กระแสเงนิสดคดิลดของค่ำเช่ำจำกสญัญำเช่ำในปัจจุบนั รวมถึงค่ำเช่ำในอนำคตภำยใต้เงื่อนไขของตลำดที่มีอยู่ใน
ปัจจุบนั สุทธจิำกกระแสเงนิสดจ่ำยต่ำง ๆ ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึ้นเนื่องจำกอสงัหำรมิทรพัย์ อตัรำคดิลดทีใ่ชส้ะทอ้นถงึกำร
ประเมินสภำวะตลำดปัจจุบันในเรื่องมูลค่ำของเงินและปรับปรุงด้วยปัจจัยควำมเสี่ยงที่เหมำะสม กลุ่มกิจกำรจึง  
จดัประเภทกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยอ์ยู่ในระดบั 3 กำรเปลีย่นแปลงวธิวีดัมลูค่ำโดยใชม้ลูค่ำยุตธิรรมท ำ
ใหม้กี ำไรจำกกำรวดัมลูค่ำของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนทีม่อียู่ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมจ ำนวน 1,106 ลำ้นบำท
โดยปรบัปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
6.4 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
กลุ่มกจิกำรปรบัปรุงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ซึ่งเดมิแสดงไวด้ว้ย
วิธีรำคำทุนเป็นวิธีส่วนได้เสีย กลุ่มกิจกำรปรบัปรุงผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสยี 
จ ำนวน 1,150 ลำ้นบำท กบัก ำไรสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 

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

8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
ผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน เช่น ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรของกลุ่มกิจกำรระบุส่วนงำนที่รำยงำนของธุรกจิ 
เพื่อใชใ้นกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรโดยจ ำแนกตำมสำยผลติภณัฑ ์ดงันี้ 
 
 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
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34 

 
8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนและรำยได ้(ต่อ) 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ธรุกิจ ธรุกิจ ธรุกิจโบวล่ิ์ง ธรุกิจ ธรุกิจ  
 โรงภำพยนตร ์ โฆษณำ และคำรำโอเกะ ให้เช่ำและบริกำร ส่ือภำพยนตร ์ รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563       
รำยได ้       
   -  รำยไดต้ำมส่วนงำนธุรกจิ 1,225 151 95 176 68 1,715 
   -  รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ (138) - (12) (22) (13) (185) 

รำยไดสุ้ทธ ิ 1,087 151 83 154 55 1,530 
       

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (707) 36 (55) (14) (114) (854) 
ขำดทุนจำกกำรขำยเงนิลงทุน      (19) 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได ้      (29) 

ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน      (902) 

       
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้       
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 296 59 26 - 30 411 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 791 92 57 154 25 1,119 

รวมรำยได ้ 1,087 151 83 154 55 1,530 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนและรำยได ้(ต่อ) 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิ มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 ธรุกิจ ธรุกิจ ธรุกิจโบวล่ิ์ง ธรุกิจ ธรุกิจ  
 โรงภำพยนตร ์ โฆษณำ และคำรำโอเกะ ให้เช่ำและบริกำร ส่ือภำพยนตร ์ รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่       
รำยได ้       
   -  รำยไดต้ำมส่วนงำนธุรกจิ 4,547 626 244 265 210 5,892 
   -  รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ (196) - (25) (49) (50) (320) 

รำยไดสุ้ทธ ิ 4,351 626 219 216 160 5,572 
       

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 557 414 10 22 (53) 950 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุน      11 
ตน้ทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได ้      (115) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      846 
       

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้       
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 1,167 182 66 - 102 1,517 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 3,184 444 153 216 58 4,055 

รวมรำยได ้ 4,351 626 219 216 160 5,572 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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9 มูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถึงรำยกำรที่มูลค่ำยุติธรรมใกล้เคยีงกบั
รำคำตำมบญัช ี
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 3 
  (ปรบัปรงุใหม่) 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   

สินทรพัย ์   
สินทรพัยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน   
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 14) 469,071  512,750  

 
10 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 

 
ลูกหนี้กำรคำ้สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ 168,065 335,742 23,160 69,336 
ลูกหนี้กำรคำ้      
   ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 120,689 271,259 55,883 86,155 
   คำ้งช ำระไม่เกนิ 3 เดอืน 93,343 254,777 34,421 188,319 
   3 - 6 เดอืน 52,841 43,134 9,097 4,558 
   6 - 12 เดอืน 57,992 3,741 8,138 690 
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน 5,099 9,468 1,632 2,671 
รวม 498,029 918,121 132,331 351,729 
หกั  ผลขำดทุนดำ้นเครดติ (72,269) (918) (8,486) - 

ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 425,760 917,203 123,845 351,729 

 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 สำมำรถวเิครำะห์ได้
ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 2,878,548 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (74,489) 
ส่วนแบ่งขำดทุน (243,780) 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 2,560,279 

 
กำรด้อยค่ำ 
 
ในระหว่ำงงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยบำงแห่งซึ่งประกอบธุรกจิในส่วนงำนสื่อภำพยนตร์และ
ธุรกจิใหเ้ช่ำและบรกิำร ไดร้บัผลกระทบอย่ำงรุนแรงจำกโรคระบำดโควดิ-19 ท ำใหม้ลูค่ำจำกกำรใช ้(value-in-use) ลดลงอย่ำง
มสีำระส ำคญั กลุ่มกจิกำรจงึพจิำรณำดอ้ยค่ำค่ำควำมนิยมที่เกี่ยวกบัส่วนงำนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนในขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและ
ดอ้ยค่ำเงนิลงทุนจ ำนวน 74.49 ลำ้นบำทในขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
12 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 สำมำรถวเิครำะห์ได้
ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม  ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 5,586,874 5,545,842 
ซื้อเงนิลงทุน 108,958 108,958 
จ ำหน่ำยเงนิลงทุน (61,087) (61,087) 
รบัคนืเงนิลงทุน (2,940) - 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (8,013) (8,013) 
เงนิปันผลรบั (164,642) (164,642) 
ส่วนแบ่งก ำไร 242,812 249,886 
ส่วนแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็ 205 - 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ 5,702,167 5,670,944 

 
กลุ่มบรษิทัมกี ำไรในรำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยใ์หก้บักองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยซ์ึง่จะรบัรู้
ในงบก ำไรขำดทุนรวมดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำอำคำรทีจ่ ำหน่ำยไป ในระหว่ำงงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน 
พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทรบัรู้ก ำไรในรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็นรำยได้จ ำนวน  5.19 ล้ำนบำท ในงบก ำไรขำดทุนรวม  
(30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 : 8.27 ลำ้นบำท)  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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12 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
บริษทั สยำมฟิวเจอร ์ดีเวลล้อปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) ("SF") 
 
เงินลงทุนเพ่ิม 
 
ในระหว่ำงงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้ซื้อเงินลงทุนเพิม่ใน SF จ ำนวน 22.75 ล้ำนหุ้น  
เป็นจ ำนวนเงนิ 108.96 ลำ้นบำท 
 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 
ในระหว่ำงงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดจ้ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทั SF จ ำนวน 9.89 ล้ำนหุน้ใน
รำคำ 41.93 ล้ำนบำท โดยมีขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดงักล่ำวรวมอยู่ใน “ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร” เป็นจ ำนวน  
19.15 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำร  
 
กำรลงทุนเพิม่และจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวท ำใหส้ดัส่วนกำรถอืหุ้นใน SF เปลี่ยนแปลงจำกเดมิในอตัรำรอ้ยละ 28.09 เป็น
รอ้ยละ 28.70 
 
บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั 
 
กำรรบัคืนเงินลงทุน 
 
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ำกัดได้รบัคืนเงินลงทุนจำก “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์แสงกระสือ” จ ำนวน 2.94 ล้ำนบำท เมื่อวนัที่  
1 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 
 

13 กำรร่วมกำรงำน  
 

ก) กำรร่วมค้ำ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 สำมำรถวเิครำะห์
ไดด้งัต่อไปนี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

  พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่)  67,395 
ส่วนแบ่งขำดทุน  (5,547) 
ส่วนแบ่งก ำไรเบด็เสรจ็  53 

รำคำตำมบญัชสีิน้งวด - สุทธ ิ  61,901 

 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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13 กำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
ข) กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัมดีงันี้ 
 
กำรลงทุนเพ่ิม 
 
บรษิทั เอม็ เทอร์ตี้ไนน์ จ ำกดั ไดล้งทุนใน “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์สำมเกลอหวัแขง็และจ๊วดกระเทยบัง้ไฟ” โดยบรษิทั 
มสี่วนไดเ้สยีในกำรด ำเนินงำนร่วมกนั รอ้ยละ 64.72 ตำมสญัญำร่วมลงทุน โดยช ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 10.85 ล้ำนบำท  
เมื่อวนัที ่8 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
กำรรบัคืนเงินลงทุน 
 
บรษิทั เอม็ เทอรต์ีไ้นน์ จ ำกดั ไดร้บัคนืเงนิลงทุนจำกกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ดงันี้ 
 
1. “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรไ์บคแ์มน 2” จ ำนวน 4.13 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่21 มกรำคม พ.ศ. 2563 
2. “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์แก๊งตำลซิง่ และหลำน 25 น้ำ 24” จ ำนวน 3.50 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่3 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 

 
14 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 

 พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สุทธิ (ปรบัปรงุใหม่) 512,750 
กำรจดัประเภทใหม่ 8,332 
ขำดทุนสุทธจิำกกำรปรบัมลูค่ำยุตธิรรม (52,011) 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 469,071 

 
ในกำรวดัมูลค่ำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน กลุ่มกิจกำรได้จดัให้มผีู้ประเมนิรำคำอิสระท ำกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรม  กลุ่ม
กิจกำรใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสงัเกตได้เป็นตัวแปรส ำคญัในเทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ กลุ่มกิจกำรจงึจดัประเภทกำรวดัมูลค่ำ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนอยู่ในระดบั 3 ของมลูค่ำยุตธิรรม  
 
กลุ่มกจิกำรไม่ได้น ำขอ้มูลอื่นที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน  
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 ตำมมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำว ทีป่ระกำศโดยสภำวชิำชพีบญัช ี
 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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15 ท่ีดิน อำคำร อปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  

 

กำรเปลี่ยนแปลงของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563  
มดีงันี้ 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์  ไม่มีตวัตน  และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สุทธิ (ปรบัปรงุใหม่) 5,958,838 137,367 4,176,297 78,996 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 9,366 81 - - 
ซื้อสนิทรพัย์ 88,922 34,567 34,358 31,837 
รบัโอนจำกภำพยนตร์ระหว่ำงผลติ - 53,561 - - 
โอนไปอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน (8,332) - - - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย์ (491) - (2,517) - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ (3,045) (4) (2,539) (4) 
ค่ำเสื่อมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย (455,950) (57,791) (305,512) (10,280) 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ (13,654) - - - 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 5,575,654 167,781 3,900,087 100,549 
 

16 เงินกู้ยืม   

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

รำยกำรหมุนเวียน     
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร 283 276 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 2,592,658 2,118,302 2,547,658 2,096,302 
รวมเงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรและเงนิกูย้มืระยะสัน้     
   จำกสถำบนักำรเงนิ 2,592,941 2,118,578 2,547,658 2,096,302 
     
ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 
   ของเงนิกู้ยมืระยะยำว 

    

   -  เงนิกูย้มืจำกธนำคำร 360,000 383,000 360,000 383,000 
     

รำยกำรไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืจำกธนำคำร 750,000 - 750,000 - 
หุน้กู้ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

รวมเงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีน 2,250,000 1,500,000 2,250,000 1,500,000 
     

รวมเงนิกูย้มื 5,202,941 4,001,578 5,157,658 3,979,302 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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17 ภำษีเงินได้ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 
   30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั (919) (118,080) - (65,113) 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (12,143) (11,116) (491) (11,376) 
 (13,062) (129,196) (491) (76,489) 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 
   30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั (53) (168,401) - (74,349) 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 18,128 (13,579) 8,517 (24,157) 
 18,075 (181,980) 8,517 (98,506) 
 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิไดร้ะหว่ำงกำลไดต้ัง้คำ้งจ่ำยจำกกำรประมำณกำรของฝ่ำยบรหิำรโดยใชอ้ตัรำภำษีเดยีวกนักบัทีใ่ชก้บัอตัรำ
ของก ำไรรวมทัง้ปีทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ คอื อตัรำรอ้ยละ 2.38 และ 1.27 ต่อปี ส ำหรบัขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิ 
เฉพำะกจิกำร 

 
18 ก ำไรต่อหุ้น 

 
ก ำไรต่อหุน้ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรบังวดส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักตำม
จ ำนวนหุน้ทีอ่อกอยู่ในระหว่ำงงวด 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 
30 มิถนุำยน  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (พนับำท) (475,017) 569,474 (477,527) 525,862 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
   ทีช่ ำระแล้วและออกจ ำหน่ำย (พนัหุน้) 

 
894,668 

 
894,668 

 
894,668 

 
894,668 

     

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำท) (0.53) 0.64 (0.53) 0.59 
 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

42 

 
18 ก ำไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 
30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (พนับำท) (730,016) 783,769 (661,933) 730,747 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
   ทีช่ ำระแล้วและออกจ ำหน่ำย (พนัหุน้) 

 
894,668 

 
894,668 

 
894,668 

 
894,668 

     

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำท) (0.82) 0.88 (0.74) 0.82 
 
19 เงินปันผล 

 
พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที ่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ของงวดเดอืนกรกฎำคมถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.35 บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิ 313.13 ลำ้นบำท โดยจ่ำยใหก้บั 
ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่ 15 เมษำยน พ.ศ. 2563 และไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่ 30 เมษำยน  
พ.ศ. 2563 
 
พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่10 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตัจิ่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของงวดเดอืน
กรกฎำคมถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 0.70 บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิ 626.27 ลำ้นบำท โดยจ่ำยใหก้บัผูถ้อืหุน้ทัง้หมด
ทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่24 เมษำยน พ.ศ. 2562 และไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่3 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 

 
20  ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้น  

 
ก) หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำรและเลตเตอรอ์อฟเครดิต  

 
ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิัทมภีำระผูกพนัจำกกำรค ้ำประกนัโดยธนำคำรและเลตเตอร์ออฟเครดิต  
ออกใหก้บับุคคลภำยนอกจ ำนวน 229.12 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 230.52 ลำ้นบำท) 
 

ข) กำรค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัไดค้ ้ำประกนัเงนิกู้ยมืจำกธนำคำรใหแ้ก่บรษิทัย่อยเป็นจ ำนวน 45.00 ล้ำนบำท 
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 22.00 ลำ้นบำท) 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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20  ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้น (ต่อ) 

 
ค) ภำระผกูพนัตำมสญัญำบริกำร 

 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีำระผูกพนัตำมสญัญำบรกิำรระยะยำวที่ท ำกบับุคคลภำยนอก โดยมยีอดรวมของจ ำนวนเงิน
ค่ำบรกิำรขัน้ต ่ำภำยใตส้ญัญำทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 
 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ไม่เกนิ 1 ปี 704 677 422 412 
เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,291 2,372 1,478 1,525 
เกนิกว่ำ 5 ปี 3,862 4,449 3,015 3,466 

 6,857 7,498 4,915 5,403 

 
นอกจำกจ ำนวนเงินค่ำบริกำรขัน้ต ่ำข้ำงต้น กลุ่มบรษิัทมภีำระผูกพนัตำมสญัญำบริกำร ซึ่งคดิตำมเกณฑ์กำรแบ่งรำยได้
ใหก้บัผูใ้หบ้รกิำร 
 

ง) ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนทีถ่อืเป็นภำระผกูพนั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ แต่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบกำรเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สกลุเงิน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
  พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ บำท 54,145 57,446 54,145 57,446 
 ดอลลำรส์หรฐัฯ 848 296 - - 
รวม บำท 54,145 57,446 54,145 57,446 
 ดอลลำรส์หรฐัฯ 848 296 - - 
รวมเป็นเงนิบำท  80,500 66,435 54,145 57,446 

 
จ) ภำระผกูพนัในกำรผลิตภำพยนตร ์

 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในกำรช ำระเงินแก่ผู้ก ำกับภำพยนตร์เป็นจ ำนวนเงิน   
60.93 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 90.85 ลำ้นบำท) 
 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และกำรร่วมกำรงำนทีส่ ำคญั เปิดเผยในหมำยเหตุ 11,12 และ 13 
 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่นเป็นบรษิทัของกรรมกำรและครอบครวัของกรรมกำร ดงันัน้จงึถอืเป็นกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  
 
รำยกำรคำ้ทีส่ ำคญักบักจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 
ก) รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และอ่ืน ๆ  

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 
   และกำรให้บริกำร     
บรษิทัย่อย - - 111,550 183,057 
บรษิทัร่วม 1,425 5,058 - - 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 22,329 30,789 15,948 18,403 
กำรร่วมคำ้ 1,593 7,097 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 757 198 - - 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 33,392 27,848 8,473 5,638 

 59,496 70,990 135,971 207,098 

 
ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร และอ่ืน ๆ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร     
บรษิทัย่อย - - 60,737 126,211 
บรษิทัร่วม 7,467 26,395 5,416 11,310 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 95,484 73,319 72,753 51,761 
กำรร่วมคำ้ 228 1,778 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 2,978 - - - 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 46,770 60,566 43,015 62,710 

 152,927 162,058 181,921 251,992 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ทีส่ ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งันี้ (ต่อ) 

 
ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีกำรค้ำ  
   (รวมรำยไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็)     
บรษิทัย่อย - - 48,506 143,733 
บรษิทัร่วม 8,356 20,219 - 4,501 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 2,236 1,582 452 32 
กำรร่วมคำ้ 880 7,877 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 2,278 2,150 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,930 36,370 1,177 17,061 

 28,680 68,198 50,135 165,327 

     
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัย่อย - - 175,520 176,848 
บรษิทัร่วม 8,469 9,167 - 1,267 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 2,862 7,548 2,862 7,548 
กำรร่วมคำ้ 30 407 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั - 11 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12,204 11,834 10,049 10,516 
 23,565 28,967 188,431 196,179 

     
เงินมดัจ ำ     
   (รวมอยู่ใน “สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น”)     
บรษิทัร่วม 421 2,221 389 389 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 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 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

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

 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
บรษิทัย่อย - - 29,879 85,799 
บรษิทัร่วม 7,022 3,809 211 1 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 67,720 - 52,019 - 
กำรร่วมคำ้ 12,315 19,408 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 2,327 1,841 - - 
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 33,904 864 5,510 7,051 

 123,288 25,922 87,619 92,851 

     
เจ้ำหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย - - 12,943 65,433 
บรษิทัร่วม 7,694 76,804 7,603 59,190 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 64 447 - 27 
กำรร่วมคำ้ 34 355 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั - 50 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 18,133 20,585 8,626 11,441 
กรรมกำร 2,358 5,033 2,019 3,931 

 28,283 103,274 31,191 140,022 

     
เงินรบัล่วงหน้ำจำกกำรให้เช่ำและบริกำร     
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 21,295 21,819 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,762 6,517 - - 

 27,057 28,336 - - 
 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

รำยกำรคำ้ทีส่ ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งันี้ (ต่อ) 
 

ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินมดัจ ำรบั     
บรษิทัย่อย - - 1,403 1,403 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ 123,503 123,503 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,531 5,531 - - 

 129,034 129,034 1,403 1,403 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - ปรบัปรงุใหม่     
บรษิทัร่วม 8,843 9,183 8,843 9,183 
กองทุนรวมสทิธเิช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 123,479 143,292 123,479 143,292 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 402,399 407,159 310,563 314,962 

 534,721 559,634 442,885 467,437 
 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 
และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

มลูค่ำตำมบญัชตีน้งวด 463 1,304 239,714 289,277 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 3,763 963 88,089 418,287 
รบัช ำระคนืเงนิใหกู้ย้มื - (1,804) (78,717) (467,850) 

มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด 4,226 463 249,086 239,714 
 

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

ดอกเบี้ยรบัที่เกี่ยวข้องมีจ ำนวนเงิน 4.61 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 5.57 ล้ำนบำท) ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 
บรษิทัมดีอกเบีย้คำ้งรบัจ ำนวน 0.78 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 0.83 ลำ้นบำท)  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ทีส่ ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งันี้ (ต่อ) 

 
จ) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันส ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน  
พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บริษทัย่อยและบริษทัร่วมและ 
   พนักงำน 

 
 

 
 

มลูค่ำตำมบญัชตีน้งวด - ปรบัปรุงใหม่ 3,202 1,802 163,985 271,585 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ - 1,900 - 1,900 
รบัช ำระคนืเงนิใหกู้ย้มื - (500) - (45,500) 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติ - - (7,000) - 

มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด 3,202 3,202 156,985 227,985 

 
เงนิให้กู้ยมืแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัมอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 2.00 ถึง ร้อยละ 4.00 ต่อปี) 
และไม่ระบุก ำหนดช ำระคนื 
 
เงนิให้กู้ยมืแก่พนักงำนจ ำนวน 3.20 ล้ำนบำท และจ ำนวน 2.98 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 1.30 ล้ำนบำท และจ ำนวน 
1.08 ล้ำนบำท) ในขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมและขอ้มูลทำงกำรเงนิเฉพำะกิจกำรตำมล ำดบั ไม่มกีำรคดิดอกเบี้ย (พ.ศ. 2562 : 
ไม่มกีำรคดิดอกเบีย้) 
 
ดอกเบี้ยรบัที่เกี่ยวข้องมจี ำนวนเงนิ 2.24 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 2.67 ล้ำนบำท) ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 
บรษิทัมดีอกเบีย้คำ้งรบัจ ำนวน 108.14 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 108.15 ลำ้นบำท) 
 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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21 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ทีส่ ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งันี้ (ต่อ) 
 
ฉ) เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัส ำหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 
และวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม     
มลูค่ำตำมบญัชตีน้งวด 12,800 14,500 967,425 1,411,026 
เงนิกูย้มืเพิม่ - - 827,293 3,105,688 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มื - (1,700) (606,512) (3,549,289) 

มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด 12,800 12,800 1,188,206 967,425 

 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมจำกบริษัทย่อย  ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันจ ำนวน  
1,175.41 ล้ำนบำท มกี ำหนดช ำระคนืภำยใน 1 เดอืน มอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.00 ต่อปี และตัว๋สญัญำใชเ้งนิชนิดช ำระคนื
เมื่อทวงถำมจำกบรษิทัร่วม จ ำนวน 12.80 ลำ้นบำท ซึง่มดีอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 2.25 ต่อปี 
 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ทีเ่กี่ยวขอ้งในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมและขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมจี ำนวน 0.14 ลำ้นบำท และ  
22.03 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 0.16 ล้ำนบำท และ 25.42 ล้ำนบำท) ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563  
บริษัทมีดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยในข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 0.25 ล้ำนบำท และ  
4.04 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (31 ธนัวำคม พ.ศ. พ.ศ. 2562 : 0.10 ลำ้นบำท และ 4.06 ลำ้นบำท) 

 
ช) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกิจกำร 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   30 มิถนุำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 11,664 30,808 9,187 22,902 
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน 364 425 276 341 

 12,028 31,233 9,463 23,243 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ในปี พ.ศ. 2560 บรษิทัประกนัภยัของผูเ้สยีหำยจำกเหตุเพลงิไหมท้ีเ่กดิขึน้ภำยในอำคำรโครงกำรเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ ป่ินเกล้ำ 
ฟ้องร้องให้บรษิัทรบัผดิชอบค่ำเสยีหำยจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำว กระทัง่ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ศำลแพ่งได้มคี ำพพิำกษำให้
บรษิทัชดเชยแก่บรษิทัประกนัภยัเป็นจ ำนวนเงนิ 413.00 ลำ้นบำทพรอ้มดอกเบีย้จำกเงนิตน้ดงักล่ำวจำกเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ 
 
เมื่อวนัที ่15 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ศำลอุทธรณ์ไดม้คี ำพพิำกษำใหบ้รษิทัชดเชยแก่บรษิทัประกนัภยัรำยหนึ่งเป็นจ ำนวนเงิน 
365.00 ลำ้นบำท พรอ้มดอกเบี้ยจำกเงนิตน้ดงักล่ำวจำกเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ บรษิทัอยู่ในระหว่ำงกำรยื่นฎกีำส ำหรบัคดนีี้ต่อไป 
ในขณะนี้ บรษิทัเชื่อว่ำจะไม่มคีวำมเสยีหำยทีส่ ำคญัจำกคดดีงักล่ำวและตัง้ส ำรองเผื่อไวบ้ำงส่วน 
 

23 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 
 
ก) เมื่อวนัที ่16 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2563 ของบรษิทั ไท เมเจอร ์จ ำกดั (บรษิทัย่อย) ได้

มมีติอนุมตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 30.00 ล้ำนบำท (300,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) เป็น 45.00 ล้ำนบำท 

(450,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 100 บำท) โดยออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 150,000 หุน้ รำคำหุน้ละ 100 บำท ไม่มี

ผลกระทบต่อสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อยดงักล่ำว 

 

ข) วนัที ่10 สงิหำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนทัง้หมดทีบ่รษิทัถอือยู่ใน

อตัรำร้อยละ 55 ในบรษิัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จ ำกดั (บรษิัทย่อย) เป็นหุ้นจ ำนวน 16,499 หุ้น ที่รำคำตำมบญัช ีณ 

วนัทีท่ ำกำรซื้อขำย ทัง้นี้บรษิทัจะด ำเนินกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวทัง้หมดภำยใน 31 สงิหำคม พ.ศ. 2563 
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