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ควำมเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั เมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
(บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุด 
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
• งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิ้นสุด  

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบญัชทีี่ส าคญัและหมายเหตุ 

เรื่องอื่นๆ 
 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ  
จากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชีในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบัญชทีี่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์  
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
 



 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื่องการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 
มาปฏบิตัใิชค้รัง้แรกเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ และไดน้ าเรื่องนี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องนี้ 
 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ กำรจดักำรเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 
สญัญำเช่ำ มำปฏิบติัใช้ครัง้แรก 

 

  

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 สญัญาเช่า มผีล
บงัคบัใชก้บังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอื
หลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563  
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติก่อให้เกิดสินทรพัย์สิทธิการใช้
จ านวน 2,663 ล้านบาท ลูกหนี้สญัญาเช่าการเงินจ านวน 14 
ล้านบาท และหนี้สินตามสญัญาเช่าจ านวน 2,482 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 15.14 ของสินทรัพย์รวม และร้อยละ 24.93 
ของหนี้สนิรวม 
 

กลุ่มกจิการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอื
ปฏิบัติ ในช่ วงเปลี่ ยนแปลงโดยการปรับปรุงย้อนหลัง  
(Full retrospective approach) เมื่อสญัญาเขา้เงื่อนไขการรบัรู้
รายการของสญัญาเช่า กลุ่มกิจการรบัรู้สินทรพัย์สิทธิการใช้
และหนี้สนิตามสญัญาเช่า ดว้ยจ านวนเงนิทีป่ระกอบดว้ยมลูค่า
ปัจจุบันของค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าที่ยังไม่จ่ายช าระ  
ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล 
 

นอกจากนี้กลุ่มกิจการได้น าข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีา
ปฏิบัติ โดยเมื่อได้รับการลดค่าเช่า กลุ่มกิจการจะปรับลด
หนี้สนิตามสญัญาเช่าที่ครบก าหนด และกลบัรายการค่าเสื่อม
ราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สินตาม
สัญญาเช่าที่ร ับรู้ในระหว่างงวดตามสัดส่วนค่าเช่าที่ลดลง  
แทนการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้และวัดมูลค่า
หนี้สนิตามสญัญาเช่าจากการเปลีย่นแปลงสญัญาเช่าใหม่ 

วธิกีารตรวจสอบของขา้พเจา้ มดีงันี้ 
• ประเมนิความเหมาะสมของกระบวนการการปรบัใช้

มาตรฐานของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการพิจารณา 
ความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่กลุ่มกิจการ
น ามาถือปฏิบัติว่าเหมาะสมตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ หรอืไม่ 

• ท าความเข้าใจในวิธีการของผู้บริหารในการระบุ
สญัญาเช่า และการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรพัย์
สทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่าว่ามคีวามครบถว้น 
และความถูกตอ้ง 

• ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลน าเข้าโดยการ
เปรยีบเทยีบขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ลอืกกบัสญัญา
เช่าต้นฉบบัหรอืเอกสารหลกัฐานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง และ
การตรวจสอบความถูกต้องโดยการทดสอบการ
ค านวณมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สทิธกิารใชแ้ละ
หนี้สนิตามสญัญาเช่าของกลุ่มตวัอย่าง การตรวจสอบ
ความถูกต้องดังกล่าวรวมถึงข้อมูลในการค านวณ
ส่วนลดค่าเช่าตามข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

• ประเมินความครบถ้วนของข้อมูลน าเข้าโดยการ
ทดสอบการกระทบยอดหนี้สินตามสัญญาเช่ากับ
ภาระผูกพันตามสญัญาเช่าด าเนินงานที่เปิดเผยใน
งบการเงนิส าหรบัปีพ.ศ. 2562 รวมถงึการพจิารณา
จากข้อมูลอื่นที่ได้รับระหว่างการตรวจสอบในเรื่อง
อื่นๆว่ามีสัญญาใดที่อาจมีลักษณะเป็นสัญญาเช่า
หรอืไม่  

 
 
 



 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ กำรจดักำรเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
  
 

ขา้พเจ้าให้ความส าคญักบัการตรวจสอบการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตั ิเนื่องจากผลกระทบ
ทีเ่กิดขึ้นมสีาระส าคญัต่องบการเงนิ ขัน้ตอนในการระบุสญัญา
เช่าและการน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่ามาใช้มีความ
ซบัซ้อน นอกจากนี้การวดัมูลค่าของสนิทรพัย์สทิธิการใช้และ
หนี้สนิตามสญัญาเช่าตอ้งอาศยัการประมาณการ และดุลยพนิิจ
ที่ส าคญัของผู้บริหารในการก าหนดสมมุติฐาน เช่น อัตราการกู้
กู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่าและ อายุสญัญาเช่าซึ่งรวมถงึการพจิารณา
สทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่า และสทิธเิลอืกในการยกเลิก
สญัญาเช่า 

 

• ทดสอบกลุ่มตวัอย่างเพื่อประเมนิความเหมาะสมของ
สมมุติฐานของผูบ้รหิาร โดยเฉพาะสมมุตฐิานเกี่ยวกบั 
อตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ทีใ่ชใ้นการค านวณ
รายการ และสมมุติฐานเกี่ยวกับสิทธิเลือกในการ
ขยายอายุสัญญาเช่า และสิทธิเลือกในการยกเลิก
สญัญาเช่า 

• ประเมินความถูกต้องและความครบถ้วนของการ
เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัสญัญาเช่า (รวมถงึผลกระทบ
จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 
มาถือปฏิบัติครัง้แรก ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 6) ในงบการเงินรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
จากการปฏบิตังิานขา้งตน้ ขา้พเจา้ไม่พบขอ้สงัเกตทีม่สีาระส าคญั 
จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 มาถอื
ปฏบิตั ิและสมมุตฐิานหลกัทีผู่บ้รหิารใชใ้นการค านวณสนิทรพัย์ 
สทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญามคีวามสมเหตุสมผล 

  

 

ข้อมูลและเหตุกำรณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 ถงึขอ้ 6 ทีอ่ธบิายถงึเรื่องต่างๆ ดงันี้ 
 
1. การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่เกี่ยวกบัเรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และสญัญาเช่า มาถอืปฏบิตั ิและผลกระทบ

จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัิ 
2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชใีนการวดัมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนตามวธิีราคาทุนเป็นวธิีมูลค่ายุติธรรม และ

การบนัทกึราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เงนิลงทุนในการร่วมคา้ และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมทีเ่ปลี่ยนจากวธิรีาคาทุน 
เป็นวธิสี่วนไดเ้สยี รวมถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าว 

3. นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการน าข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบัญช ีมาถือปฏิบตัิส าหรบัรอบระยะเวลารายงานที่สิ้นสุด
ภายในระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

 
ทัง้นี้ ความเหน็ของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากเรื่องทีข่า้พเจา้ขอใหส้งัเกตนี้ 



 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขดัแย้งที่มีสาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืกับความรู้ที่ได้รบัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 



 

ควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูง  
แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิ  
อนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคัญ 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ  หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตัดสนิใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบ
ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจาก
การทุจรติอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล 
ทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีการตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐาน 
การสอบบญัชทีี่ได้รบั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด  
ข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่  ถ้าข้าพเจ้าได ้
ข้อสรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั  ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย 
ทีเ่กี่ยวขอ้งในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของขา้พเจ้า 
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของขา้พเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบัญชขีอง
ขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกจิการและบรษิทัต้องหยุดการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าใหม้กีารน าเสนอขอ้มูลโดยถูกต้อง
ตามทีค่วรหรอืไม่  

• ได้รบัหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรอืกิจกรรม  
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ขา้พเจ้ารบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแล
และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้  



 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆที่ส าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากขา้พเจา้
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง  
สมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ขจรเกียรติ  อรณุไพโรจนกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445 
กรุงเทพมหานคร 
16 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

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

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 12 1,557,306,217 961,742,096 596,315,184 1,378,292,980 715,064,915 390,590,766

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 13 591,588,073 1,054,935,388 1,161,281,382 381,095,558 585,477,277 1,204,345,331

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการ

ทเีกยีวขอ้งกนั 44 2,251,390 463,000 1,304,000 213,020,297 239,714,396 289,276,725

สนิคา้คงเหลอื 15 117,979,325 121,393,978 128,739,103 76,873,734 73,107,179 84,149,350

ภาพยนตรร์ะหวา่งผลติ 131,854,769 117,417,458 192,191,178 - - -

ค่าบรกิารจ่ายล่วงหน้าทถีงึกําหนด

ภายในหนงึปี 26 1,875,600 2,875,600 2,875,600 1,875,600 1,875,600 1,875,600

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 16 160,121,931 115,557,487 121,241,529 44,947,725 37,780,292 40,108,809

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,562,977,305 2,374,385,007 2,203,947,976 2,096,105,894 1,653,019,659 2,010,346,581

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในตราสารหนี 14 27,094,220 - - - - -

ลูกหนีตามสญัญาเชา่การเงนิ 13,943,761 10,417,760 10,973,930 - - -

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 17 - - - 2,419,039,799 2,878,548,424 3,222,266,141

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 18 6,249,303,017 5,586,874,407 4,795,178,209 6,204,746,784 5,545,841,629 4,784,713,598

ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ 19 49,582,698 67,394,947 75,176,404 - - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคล

หรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 44 1,900,000 3,201,603 1,801,603 160,400,000 227,984,900 271,584,900

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 20 480,954,379 489,817,268 567,414,135 - - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ ์ 21 5,160,804,349 5,954,215,424 6,488,686,082 3,641,473,912 4,176,297,431 4,412,614,574

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 22 2,662,503,000 2,870,698,939 3,110,133,410 2,024,469,780 2,246,427,837 2,409,368,517

ค่าความนิยม 23 - 75,140,624 130,140,624 - - -

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 24 149,649,215 137,367,243 122,236,134 97,833,109 78,995,901 50,222,754

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 25 109,906,737 69,983,355 49,501,131 - - -

ค่าบรกิารจ่ายล่วงหน้าระยะยาว 26 54,790,976 35,262,735 27,749,447 54,325,680 31,026,700 22,902,300

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 27 154,805,205 192,985,459 188,061,805 105,719,922 143,403,061 146,747,748

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 15,115,237,557 15,493,359,764 15,567,052,914 14,708,008,986 15,328,525,883 15,320,420,532

รวมสินทรพัย์ 17,678,214,862 17,867,744,771 17,771,000,890 16,804,114,880 16,981,545,542 17,330,767,113

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

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

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มื

ระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 29 1,782,313,730 2,118,578,162 1,418,172,442 1,747,038,674 2,096,302,035 1,398,179,689

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื 28 1,395,315,736 1,744,687,540 2,059,744,621 898,799,165 1,247,391,241 1,532,868,000

หนีสนิทเีกดิจากสญัญาทถีงึกําหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 37 632,628,408 545,327,921 392,922,428 475,066,444 435,376,465 338,727,500

เงนิกูย้มืระยะยาวส่วนทถีงึกําหนด

ชําระภายในหนึงปี  29 845,000,000 383,000,000 588,000,000 845,000,000 383,000,000 588,000,000

หนีสนิตามสญัญาเชา่ส่วนทถีงึกําหนด

ชําระภายในหนึงปี  29 272,671,139 247,698,188 209,335,742 172,890,778 162,209,429 129,983,755

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลหรอืกจิการ

ทเีกยีวขอ้งกนั 44 12,800,000 12,800,000 14,500,000 990,113,962 967,425,066 1,411,026,429

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 17,846,400 79,539,863 95,316,900 - 9,489,503 46,879,805

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 30 50,491,996 116,034,933 101,978,503 19,986,000 53,985,159 51,415,638

รวมหนีสินหมุนเวียน 5,009,067,409 5,247,666,607 4,879,970,636 5,148,895,023 5,355,178,898 5,497,080,816

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 29 2,505,000,000 1,500,000,000 1,883,000,000 2,505,000,000 1,500,000,000 1,883,000,000

หนีสนิตามสญัญาเชา่ 29 2,481,909,304 2,672,475,726 2,859,460,385 1,889,954,037 2,062,944,942 2,170,523,656

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 25 241,580,572 310,243,580 223,792,422 128,620,994 203,658,282 103,548,735

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 31 75,060,299 77,394,360 61,376,737 52,711,807 54,457,229 41,977,548

หนีสนิทเีกดิจากสญัญา 37 15,854,692 20,667,803 27,435,096 - - -

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 32 723,707,614 559,295,030 559,431,225 431,100,884 267,856,934 258,467,953

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 6,043,112,481 5,140,076,499 5,614,495,865 5,007,387,722 4,088,917,387 4,457,517,892

รวมหนีสิน 11,052,179,890 10,387,743,106 10,494,466,501 10,156,282,745 9,444,096,285 9,954,598,708

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

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

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญัจํานวน 894,667,502 หุน้ 

      มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท

   (1 มกราคม พ.ศ. 2562: หุน้สามญัจํานวน 

      894,667,502 หุน้ มูลค่าทตีราไว้

      หุน้ละ 1 บาท) 33 894,667,502 894,667,502 896,266,347 894,667,502 894,667,502 896,266,347

ทุนทอีอกและชาํระแลว้เตม็มูลค่า

   หุน้สามญัจํานวน 894,667,502 หุน้ 

      มูลค่าทชีําระแลว้หุน้ละ 1 บาท 33 894,667,502 894,667,502 894,667,502 894,667,502 894,667,502 894,667,502

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 33 4,055,609,113 4,055,609,113 4,055,609,113 4,055,609,113 4,055,609,113 4,055,609,113

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้จากการขายหุน้ทุนซอืคนื 288,424,625 288,424,625 288,424,625 288,424,625 288,424,625 288,424,625

ใบสําคญัแสดงสทิธซิอืหุน้สามญั 34 - 4,537,662 4,537,662 - - -

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสํารองตามกฎหมาย 35 90,600,000 90,600,000 90,600,000 90,600,000 90,600,000 90,600,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,547,166,007 2,399,518,144 2,203,629,426 1,340,682,975 2,236,329,382 2,057,296,549

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (394,084,733) (399,710,070) (381,362,198) (22,152,080) (28,181,365) (10,429,384)

รวมส่วนของบรษิทัใหญ่ 6,482,382,514 7,333,646,976 7,156,106,130 6,647,832,135 7,537,449,257 7,376,168,405

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 36 143,652,458 146,354,689 120,428,259 - - -

รวมส่วนของเจ้าของ 6,626,034,972 7,480,001,665 7,276,534,389 6,647,832,135 7,537,449,257 7,376,168,405

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 17,678,214,862 17,867,744,771 17,771,000,890 16,804,114,880 16,981,545,542 17,330,767,113

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

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

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2,868,055,583 8,276,935,407 1,713,359,391 5,044,637,395

รายไดจ้ากการขาย 897,171,688 2,420,165,966 552,938,788 1,590,399,880

รวมรายได้ 3,765,227,271 10,697,101,373 2,266,298,179 6,635,037,275

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (2,683,729,829) (5,856,669,150) (1,687,486,495) (3,842,746,220)

ตน้ทุนขาย (480,185,500) (992,385,272) (214,569,920) (528,572,134)

รวมต้นทุน (3,163,915,329) (6,849,054,422) (1,902,056,415) (4,371,318,354)

กาํไรขนัต้น 601,311,942 3,848,046,951 364,241,764 2,263,718,921

รายไดอ้นื 38 171,206,242 132,944,105 160,033,064 141,056,311

ค่าใชจ่้ายในการขาย (325,935,213) (542,366,533) (195,197,656) (347,163,355)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (1,574,299,775) (2,094,981,805) (1,141,106,706) (1,299,978,223)

ขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (70,140,609) - (14,749,885) -

ตน้ทุนทางการเงนิ 40 (174,635,193) (234,372,850) (193,283,497) (246,292,199)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม และการร่วมคา้ 17, 18, 19 739,785,322 679,677,560 446,063,920 1,087,478,994

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (632,707,284) 1,788,947,428 (573,998,996) 1,598,820,449

ภาษเีงนิได้ 41 92,501,154 (354,979,356) 71,750,063 (209,856,080)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี (540,206,130) 1,433,968,072 (502,248,933) 1,388,964,369

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ (527,492,608) 1,406,933,008 (502,248,933) 1,388,964,369

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (12,713,522) 27,035,064 - -

(540,206,130) 1,433,968,072 (502,248,933) 1,388,964,369

กาํไรต่อหุ้น 42

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (0.59) 1.57 0.56 1.55

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม)่ (ปรบัปรงุใหม)่

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

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี (540,206,130) 1,433,968,072 (502,248,933) 1,388,964,369

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนั

   ผลประโยชน์พนกังาน - (3,980,389) - (2,667,822)

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสรจ็อนืของ

   บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ตามวธิี

   ส่วนไดเ้สยี - (62,932) - -

ภาษเีงนิไดท้เีกยีวกบัรายการขา้งตน้ - 796,078 - 533,564

- (3,247,243) - (2,134,258)

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการ

  แปลงค่างบการเงนิ 7,787,968 (30,208,409) 6,029,285 (17,751,981)

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อนืของ

   บรษิทัร่วมและการร่วมคา้ตามวธิี

   ส่วนไดเ้สยี 48,999 (450,216) - -

7,836,967 (30,658,625) 6,029,285 (17,751,981)

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อนืสาํหรบัปี - สุทธจิากภาษี 7,836,967 (33,905,868) 6,029,285 (19,886,239)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (532,369,163) 1,400,062,204 (496,219,648) 1,369,078,130

การปันส่วนของกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ (521,867,271) 1,385,980,673 (496,219,648) 1,369,078,130

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 36 (10,501,892) 14,081,531 - -

(532,369,163) 1,400,062,204 (496,219,648) 1,369,078,130

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

การเปลียนแปลง กาํไร(ขาดทุน) รวม

ส่วนเกิน ใบสาํคญั จดัสรรแล้ว สดัส่วนของ เบด็เสรจ็อืน องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น แสดงสิทธิ ทุนสาํรอง ผูถื้อหุ้นใหญ่ การแปลงค่า ของส่วนของ ผูเ้ป็นเจา้ของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหคุ เรียกชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนซือคืน ซือหุ้นสามญั ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ในบริษทัย่อย งบการเงิน เจา้ของ บริษทัใหญ่ ควบคมุ เจา้ของ

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

ผลกระทบของการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชโีดยการปรบัปรุงยอ้นหลงั 6 - - - - - 646,157,443 - - - 646,157,443 (2,105,583) 644,051,860

ยอดยกมา ณ ต้นปี วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่ 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 4,537,662 90,600,000 2,203,629,426 (370,932,814) (10,429,384) (381,362,198) 7,156,106,130 120,428,259 7,276,534,389

การเปลียนแปลงในส่วนของเจา้ของสาํหรบัปี

การจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 36 - - - - - - (642,549) - (642,549) (642,549) (155,101) (797,650)

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุมจากการลงทุน

ในบรษิทัยอ่ย 36 - - - - - - - - - - 12,000,000 12,000,000

เงนิปันผลจา่ย 43 - - - - - (1,207,797,278) - - - (1,207,797,278) - (1,207,797,278)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - 1,403,685,996 - (17,705,323) (17,705,323) 1,385,980,673 14,081,531 1,400,062,204

ยอดคงเหลือ ณ สินปี วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 4,537,662 90,600,000 2,399,518,144 (371,575,363) (28,134,707) (399,710,070) 7,333,646,976 146,354,689 7,480,001,665

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

ผลกระทบของการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชโีดยการปรบัปรุงยอ้นหลงั 6 - - - - - 883,062,397 - (5,049,465) (5,049,465) 878,012,932 (4,755,855) 873,257,077

ยอดยกมา ณ สินปี วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่ 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 4,537,662 90,600,000 2,399,518,144 (371,575,363) (28,134,707) (399,710,070) 7,333,646,976 146,354,689 7,480,001,665

ผลกระทบของการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชโีดยการปรบัปรุงกาํไรสะสมตน้งวด 6 - - - - - (16,271,478) - - - (16,271,478) - (16,271,478)

ยอดยกมา ณ ต้นปี วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 4,537,662 90,600,000 2,383,246,666 (371,575,363) (28,134,707) (399,710,070) 7,317,375,498 146,354,689 7,463,730,187

การเปลียนแปลงในส่วนของเจา้ของสาํหรบัปี

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุมจากการลงทุนในบรษิทัยอ่ย 36 - - - - - - - - - - 6,000,000 6,000,000

การจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 36 - - - - - 283 - - - 283 1,799,661 1,799,944

เงนิปันผลจา่ย 43 - - - - - (313,125,996) - - - (313,125,996) - (313,125,996)

ใบสาํคญัแสดงสทิธซิอืหุน้สามญั - - - (4,537,662) - 4,537,662 - - - - - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - - (527,492,608) - 5,625,337 5,625,337 (521,867,271) (10,501,892) (532,369,163)

ยอดคงเหลือ ณ สินปี วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 - 90,600,000 1,547,166,007 (371,575,363) (22,509,370) (394,084,733) 6,482,382,514 143,652,458 6,626,034,972

งบการเงินรวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนงึของงบการเงนินี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

กาํไร(ขาดทุน) รวม

ส่วนเกิน จดัสรรแล้ว เบด็เสรจ็อืน องคป์ระกอบอืน

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น ทุนสาํรอง การแปลงค่า ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ เรียกชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนซือคืน ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร งบการเงิน เจ้าของ เจ้าของ

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

ผลกระทบของการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชโีดยการปรบัปรุงยอ้นหลงั 6 - - - - 853,281,390 (10,429,384) (10,429,384) 842,852,006

ยอดยกมา ณ ต้นปี วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่ 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 90,600,000 2,057,296,549 (10,429,384) (10,429,384) 7,376,168,405

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

เงนิปันผลจ่าย 43 - - - - (1,207,797,278) - - (1,207,797,278)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 1,386,830,111 (17,751,981) (17,751,981) 1,369,078,130

ยอดคงเหลือ ณ สินปี วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 90,600,000 2,236,329,382 (28,181,365) (28,181,365) 7,537,449,257

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

ผลกระทบของการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชโีดยการปรบัปรุงยอ้นหลงั 6 - - - - 881,593,262 (28,181,365) (28,181,365) 853,411,897

ยอดยกมา ณ ต้นปี วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่ 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 90,600,000 2,236,329,382 (28,181,365) (28,181,365) 7,537,449,257

ผลกระทบของการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชโีดยการปรบัปรุงกาํไรสะสมตน้งวด 6 - - - - (80,271,478) - - (80,271,478)

ยอดยกมา ณ ต้นปี วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 90,600,000 2,156,057,904 (28,181,365) (28,181,365) 7,457,177,779

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

เงนิปันผลจ่าย 43 - - - - (313,125,996) - - (313,125,996)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - (502,248,933) 6,029,285 6,029,285 (496,219,648)

ยอดคงเหลือ ณ สินปี วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 894,667,502 4,055,609,113 288,424,625 90,600,000 1,340,682,975 (22,152,080) (22,152,080) 6,647,832,135

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

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

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (632,707,284) 1,788,947,428 (573,998,996) 1,598,820,449

รายการปรบัปรงุ

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 1,241,744,229 1,579,025,094 742,533,160 915,229,524

ขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ 14 70,140,609 - 14,749,886 -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยอ์นื 22,259,429 32,879,037 12,782,666 18,172,499

กลบัรายการขาดทุนจากสนิคา้รบัคนื 39 (150,000) (1,795,057) - -

ขาดทุนจากการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 39 8,982,916 3,409,242 1,300,000 491,363

ประมาณการหนีสนิจากคดคีวาม 159,350,000 - 159,350,000 -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของภาพยนตรร์ะหวา่งผลติ 39 33,410,822 10,000,000 - -

ขาดทุนจากการปรบัมลูคา่อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 39 6,911,695 77,864,951 - -

(กําไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (1,396,233) 13,232,070 1,115,265 1,767,340

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน อุปกรณ์

   และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 39 6,694,701 12,799,210 2,544,813 7,498,678

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของอาคาร อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 39 41,284,126 66,364,359 - -

การลดคา่เชา่ 28,584,100 - 26,118,952 -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 39 75,140,624 55,000,000 - -

(กําไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

   บรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้ 23,604,471 (11,580,936) 18,988,650 (11,577,410)

สว่นแบ่งกําไรในบรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วมและกจิการรว่มคา้ 17, 18, 19 (739,785,322) (679,677,560) (446,063,920) (1,087,478,994)

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย

   บรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้ 17, 18, 19 15,313,250 15,647,623 81,911,426 4,575,695

รายไดร้บัล่วงหน้า - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ (169,338) (180,164) (169,338) (180,164)

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 31 6,742,468 18,829,261 4,381,753 13,861,301

ขาดทุน(กําไร)จากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ 2,369,818 2,070,680 144,521 (239,205)

ดอกเบยีรบั (14,884,156) (7,583,832) (25,491,303) (31,007,191)

ตน้ทุนทางการเงนิ 174,635,193 234,372,850 193,283,497 246,292,199

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงาน

   และหนีสนิดาํเนินงาน

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 371,788,971 97,338,029 155,172,439 221,228,530

- สนิคา้คงเหลอื (13,926,524) 2,448,613 (5,066,555) 10,550,808

- ภาพยนตรร์ะหวา่งผลติ (149,063,506) (158,367,490) - -

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (11,515,932) 6,970,832 12,984,096 (724,220)

- ลูกหนีตามสญัญาเชา่การเงนิ 1,325,930 1,297,293 - -

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื (18,326,655) (15,424,571) (18,522,131) (11,491,729)

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (238,522,564) (92,385,019) (259,871,613) (53,632,005)

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื (56,733,261) 23,583,495 (25,768,651) 2,775,016

- หนีสนิทเีกดิจากสญัญา 90,439,015 145,638,200 31,628,808 96,648,965

- หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื (12,437,414) (18,884,844) (13,606,048) (2,692,374)

- ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนกังาน (9,072,133) (6,769,434) (6,127,175) (4,049,442)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 482,032,045 3,195,069,360 84,304,202 1,934,839,633

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

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

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 482,032,045 3,195,069,360 84,304,202 1,934,839,633

จา่ยดอกเบยี (159,059,307) (212,476,462) (178,448,749) (240,719,949)

จา่ยภาษเีงนิได้ (120,545,284) (325,240,637) (32,022,267) (146,603,271)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 202,427,454 2,657,352,261 (126,166,814) 1,547,516,413

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 44 (6,276,000) (963,000) (167,517,896) (418,287,161)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการ

   ทเีกยีวขอ้งกนั 44 4,024,610 1,804,000 193,748,996 467,849,490

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 44 - (1,900,000) - (1,900,000)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคล

   หรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 44 - 500,000 29,500,000 45,500,000

เงนิสดจา่ยเพอืลงทุนในบรษิทัยอ่ย 17 - - (9,000,000) (18,000,000)

เงนิสดรบัจากการลดทุนในบรษิทัยอ่ย - - - 9,996,000

เงนิสดจา่ยเพอืลงทุนในบรษิทัรว่ม 18 (171,453,793) (362,904,765) (151,328,793) (305,427,465)

เงนิสดจา่ยเพอืลงทุนในการร่วมคา้ 19 - (1,304,000) - -

เงนิสดรบั(จา่ย)จากการจาํหน่ายบรษิทัยอ่ยสุทธิ

   จากเงนิสดในบรษิทัยอ่ย (5,361,369) 1,061,142 164,990 -

เงนิสดรบัคนืจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 18 5,337,000 7,350,000 - -

เงนิสดรบัจากการชาํระบญัชขีองบรษิทัยอ่ย 17 - - 17,009,062 -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 41,933,726 83,777,100 41,933,726 83,777,100

เงนิสดจา่ยเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (247,284,507) (790,805,670) (132,065,947) (636,946,317)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,305,933 10,505,424 2,332,629 2,449,445

เงนิสดจา่ยสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (337,555) (1,431,560) (114,601) (1,431,560)

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (68,395,987) (63,440,419) (43,911,880) (48,818,359)

เงนิสดจา่ยเพอืซอืเงนิลงทุนในตราสารหนี (27,094,220) - - -

ดอกเบยีรบั 14,185,116 6,703,495 22,476,302 24,559,607

เงนิปันผลรบั 17,18 175,531,614 164,551,123 240,492,514 1,288,982,779

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (281,885,432) (946,497,130) 43,719,102 492,303,559

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการ

   ทเีกยีวขอ้งกนั 44 - - 1,431,187,693 3,105,688,132

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการ

   ทเีกยีวขอ้งกนั 44 - (1,700,000) (1,408,498,797) (3,549,289,495)

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - (4,716,626) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 7,840,652,322 5,356,147,090 7,805,652,322 5,179,147,090

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 29 (6,992,000,000) (4,670,000,000) (6,970,000,000) (4,500,000,000)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิตน้ของสญัญาเช่า 29 (137,904,791) (237,906,751) (66,509,445) (155,094,272)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 29 800,000,000 - 800,000,000 -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 29 (533,000,000) (588,000,000) (533,000,000) (588,000,000)

เงนิสดรบัจากสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุมจาก

   การลงทุนในบรษิทัยอ่ย 6,000,000 12,000,000 - -

เงนิสดจา่ยปันผล (313,125,996) (1,208,077,278) (313,125,996) (1,207,797,278)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 670,621,535 (1,342,253,565) 745,705,777 (1,715,345,823)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสทุธิ 591,163,557 368,601,566 663,258,065 324,474,149

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

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลยีนบนเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 4,400,564 (3,174,654) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินปี 1,557,306,217 961,742,096 1,378,322,980 715,064,915

รายการทีไม่ใช่เงินสด

การเพมิขนึของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนีสนิตามสญัญาเช่าหกัสงิจงูใจ

   จากสญัญาเชา่ 94,364,734 93,265,237 - 82,243,004

การเปลยีนแปลงสญัญาเชา่และการประเมนิหนีสนิตามสญัญาเช่าใหม่ 597,146 - - -

การจาํหน่ายอุปกรณ์โดยยงัมไิดร้บัชาํระ 20,411 4,674 - 288,126

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตำมที่ได ้
จดทะเบยีนดงันี้ 
 
1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
 
บรษิัทเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูลจงึรวมเรยีกบริษัท  
และบรษิทัย่อยว่ำ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร์ และใหบ้รกิำรเกี่ยวกบัควำมบนัเทงิ กำรประกอบธุรกจิหลกั
ของกลุ่มกจิกำรสำมำรถสรุปไดด้งันี้  
 
• ธุรกจิโรงภำพยนตร ์ 
• กำรใหบ้รกิำรสื่อและโฆษณำ 
• กำรใหบ้รกิำรโบวล์ิง่และคำรำโอเกะ 
• ธุรกจิใหเ้ช่ำพื้นทีแ่ละบรกิำร 
• ธุรกจิสื่อภำพยนตร ์
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทัเมื่อวนัที่ 16 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงปีท่ีรำยงำน 
 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุกำรณ์
ดงักล่ำวส่งผลในเชงิลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรส ำหรบัปี 2563  
 
ตัง้แต่วนัที ่18 มนีำคม พ.ศ. 2563 โรงภำพยนตรท์ัง้หมดในกลุ่มกจิกำรตอ้งปิดลงชัว่ครำว รวมถงึสถำนโบวล์ิ่ง คำรำโอเกะ และ
ไอซ์สเกต็ตำมค ำสัง่ภำยใต้พระรำชก ำหนดฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคระบำด รำยไดข้องกลุ่มกจิกำรในทุกกลุ่มธุรกจิลดลงอย่ำงมี
สำระส ำคญั ถงึแมว่้ำโรงภำพยนตร์และสถำนทีใ่หบ้รกิำรอื่นทัง้หมดไดร้บัอนุมตัใิหเ้ปิดอกีครัง้หนึ่งตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 
แต่กลุ่มกิจกำรยงัไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้เต็มประสิทธิภำพ สำเหตุใหญ่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค  
ที่ยงัคงรุนแรงในประเทศที่เป็นผู้ผลิตภำพยนตร์ กลุ่มกิจกำรได้มมีำตรกำรในกำรลดค่ำใช้จ่ำยต่ำง  ๆ เท่ำที่เป็นไปได้ และ
ประเมนิผลกระทบ รวมทัง้วำงแผนเพื่อรบัมอืกบัสถำนกำรณ์เพื่อใหม้ผีลต่อธุรกจิน้อยทีสุ่ด 
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3 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดมิในกำรวดัมลูค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงนิ 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดให้ใชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีี่ส ำคญั
และกำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิกำรเปิดเผย
เรื่องกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรหรือรำยกำรที่มีควำมซับซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มี
นัยส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 10 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณี  
ทีม่เีน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 
4.1 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร  
 
ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมดีงันี้ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธ ิ

   ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19 กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิได้ก ำหนดหลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภท
และกำรวดัมลูค่ำของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ใหแ้นวทำงปฏบิตัสิ ำหรบักำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงนิ 
และใหท้ำงเลอืกกิจกำรในกำรเลือกถอืปฏิบตัิกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งเพื่อลดผลกระทบจำกควำมแตกต่ำง  
ในหลกักำรรบัรู้รำยกำรระหว่ำงรำยกำรที่ถูกป้องกนัควำมเสี่ยงและเครื่องมอืป้องกนัควำมเสี่ยง (Accounting 
mismatch) และใหแ้นวปฏบิตัใินรำยละเอยีดเกี่ยวกบักำรจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีอ่อกโดยกจิกำรว่ำ
เป็นหนี้สนิหรอืทุน และก ำหนดใหก้จิกำรเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิและควำมเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้ง
ในรำยละเอยีด 
 

  

http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_16_revised_2563.pdf
http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_16_revised_2563.pdf
http://eservice.tfac.or.th/get_file/index.php?file=TFRIC_19_revised_2563.pdf
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 
 

4.1 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
หลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนินัน้ กิจกำรต้องพจิำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกิจ
ส ำหรบักำรถอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิต้น
และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ซึง่กำรจดัประเภทนัน้จะมผีลต่อกำรวดัมลูค่ำของรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิด้วย 
หลกักำรใหม่ยงัรวมถงึกำรพจิำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิรวมทัง้สนิทรพัยท์ี่เกิด
จำกสญัญำ ซึง่กจิกำรจะตอ้งพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก  
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ
มำถือปฏิบัติ โดยผลกระทบที่เกิดจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำวได้อธิบำยไว้  
ในหมำยเหตุ 6 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำ
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิ  
อีกต่อไป กลุ่มกิจกำรต้องรบัรู้สนิทรพัย์สทิธิกำรใช้ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 
และสญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำ  
 
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัสญัญำเช่ำฉบบัใหม่
มำถือปฏิบัติ โดยผลกระทบที่เกิดจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดงักล่ำวได้อธิบำยไว้  
ในหมำยเหตุ 6 
 

ค) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได้ ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำกำรรับรู้ผลกระทบทำง
ภำษเีงนิไดข้องเงนิปันผลจำกตรำสำรทุน ใหร้บัรูภ้ำษีเงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบักำรรบัรูร้ำยกำรหรอืเหตุกำรณ์
ในอดตีทีท่ ำใหเ้กดิก ำไรทีน่ ำมำจดัสรรเงนิปันผล  
 

ง) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลด
ขนำดโครงกำร หรือกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์) ได้อธิบำยให้ชดัเจนเกี่ยวกับวิธีกำรบัญชีส ำหรบักรณีทีม่ ี
กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้  
โดยเมื่อกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรไดเ้กดิขึน้ กลุ่มกจิกำรจะต้องใชข้อ้สมมตทิีเ่ป็นปัจจุบนั ณ วนัทีท่ีม่กีำรแก้ไข
โครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ในกำรค ำนวณต้นทุนบรกิำรในปัจจุบันและ
ดอกเบีย้สุทธสิ ำหรบัระยะเวลำทีเ่หลอืของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 
 
4.1 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
จ) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 23 เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำหำกสนิทรพัย์ที่เข้ำ

เงื่อนไขทีเ่กดิจำกเงนิทีกู่้มำโดยเฉพำะนัน้อยู่ในสภำพพรอ้มใชไ้ดต้ำมประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขำย ยอดคงเหลอื
ของเงนิทีกู่ม้ำโดยเฉพำะดงักล่ำว กลุ่มกจิกำรตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงนิกูย้มืทีม่วีตัถุประสงคท์ัว่ไปด้วย 

 
ฉ) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ (ส่วนได้เสียระยะ

ยำวในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ) ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนยิง่ขึน้เกี่ยวกบัส่วนไดเ้สยีระยะยำวในบรษิทัร่วมและกำร
ร่วมคำ้ซึง่โดยเน้ือหำแล้วถอืเป็นส่วนหนึ่งของเงนิลงทุนสุทธใินบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ แต่ไม่ไดน้ ำวธิีส่วน
ไดเ้สยีมำถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิกำรจะต้องถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอื
ทำงกำรเงนิ ก่อนรบัรูก้ำรปันส่วนผลขำดทุนและกำรดอ้ยค่ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนใน
บรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

 
ช) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ได้อธิบำยให้ชัดเจนว่ำ  

เมื่อกจิกำรไดม้ำซึ่งกำรควบคุมของธุรกจิทีเ่ป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ทีถ่อืเป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ 
ส่วนไดเ้สยีเดมิทีม่อียู่ก่อนหน้ำจะถูกวดัมลูค่ำใหม่ 

 
ซ) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 เรื่อง กำรร่วมกำรงำน ได้อธิบำยให้ชดัเจนว่ำ  

เมื่อกจิกำรไดม้ำซึง่กำรควบคุมร่วมของธุรกจิทีเ่ป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ส่วนไดเ้สยีเดมิทีม่อียู่ก่อนหน้ำจะต้อง
ไม่วดัมลูค่ำใหม่ 

 
ฌ) กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 23 เร่ือง ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงภำษีเงินได้ 

ไดอ้ธบิำยวธิกีำรรบัรูร้ำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละสนิทรพัย์และ
หนี้สนิภำษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวำมไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีำรทำงภำษีเงนิได ้ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

 
- กจิกำรต้องสมมตว่ิำหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีจะตรวจสอบวธิกีำรทำงภำษีทีม่คีวำมไม่แน่นอน และมคีวำมรู้

เกี่ยวกบัขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดอย่ำงครบถ้วน โดยไม่น ำเหตุผลว่ำจะตรวจพบหรอืไม่มำเป็นขอ้ในกำร
พจิำรณำ 

- หำกกลุ่มกจิกำรสรุปว่ำไม่มคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีจะยอมรบัวธิกีำรทำงภำษี  
ทีม่คีวำมไม่แน่นอน กลุ่มกจิกำรต้องสะทอ้นผลกระทบของควำมไม่แน่นอนในกำรค ำนวณบญัชภีำษีเงนิได้
ดว้ย 

- กลุ่มกจิกำรตอ้งประเมนิกำรใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมำณกำรใหม่ เมื่อขอ้เทจ็จรงิและสถำนกำรณ์ทีเ่คยอ้ำงองิ
ในกำรใช ้ดุลยพนิิจหรอืประมำณกำรมกีำรเปลี่ยนแปลงไป หรอืขอ้มูลใหม่ทีส่่งผลกระทบต่อกำรใช้ดุลยพินิจ
หรอืประมำณกำร 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ (ต่อ) 
 
4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
ก) กำรปรบัปรุงกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพิ่มเติมหลักกำรใหม่และ 

แนวปฏบิตัใินเรื่องต่อไปนี้ 
 
- กำรวดัมลูค่ำ ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิำรณำในกำรเลอืกเกณฑก์ำรวดัมลูค่ำ 
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึกำรจดัประเภทรำยกำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็นกิจกำรเดียวหรือส่วนของกิจกำรหรือประกอบด้วยกิจกำรมำกกว่ำ  

1 แห่ง ซึง่ไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นกจิกำรตำมกฎหมำย และ 
- กำรตดัรำยกำรสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 
กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงค ำนิยำมของสินทรัพย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในกำรรวมสินทรัพย์และหนี้สินใน  
งบกำรเงิน รวมทัง้ได้อธิบำยให้ชัดเจนขึ้นถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ำยบริหำรในกำรดูแลรักษำ
ทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิของกจิกำร ควำมระมดัระวงั และควำมไม่แน่นอนของกำรวดัมลูค่ำในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

ข) กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธรุกิจ ไดใ้หค้ ำนิยำมของ “ธุรกจิ” ใหม่ 
ซึ่งก ำหนดให้กำรได้มำซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัยน ำเข้ำและกระบวนกำรที่ส ำคัญเป็นอย่ำงน้อย  
ซึง่เมื่อน ำมำรวมกนัมสี่วนอย่ำงมนีัยส ำคญัท ำใหเ้กดิควำมสำมำรถในกำรสรำ้งผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค ำนิยำม
ของ “ผลผลติ” โดยใหค้วำมสนใจในตวัของสนิคำ้และบรกิำรทีใ่หก้บัลูกคำ้ และตดัเรื่องกำรอ้ำงองิควำมสำมำรถ
ในกำรลดตน้ทุนออกไป 
 

ค) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ปรบัเปลีย่นขอ้ก ำหนดกำรบญัชี
ป้องกนัควำมเสีย่งโดยเฉพำะ เพื่อบรรเทำผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมไม่แน่นอนทีเ่กดิจำกกำรปฏริปูอตัรำ
ดอกเบี้ยอ้ำงอิง เช่น อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงที่ก ำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยืม ( Interbank offer rates - IBORs) 
นอกจำกนี้ กำรปรบัปรุงไดก้ ำหนดใหก้จิกำรใหข้อ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ของกำรป้องกนัควำมเสี่ยง  
ทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกควำมไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 
 

ง) กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 
เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและข้อผิดพลำด ปรบัปรุงค ำนิยำมของ 
“ควำมมสีำระส ำคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทำงเดยีวกนักบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกรอบแนวคดิ 
และอธบิำยถงึกำรน ำควำมมสีำระส ำคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่1 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

22 

5 กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีและข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำว 
 
5.1 กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

 
เพื่อให้งบกำรเงินสะท้อนมูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทัง้ที่มีอยู่ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  
ซึง่เป็นสนิทรพัยท์ีม่สีำระส ำคญัของกลุ่มกจิกำร กลุ่มกจิกำรจงึไดเ้ปลีย่นนโยบำยกำรบญัชใีนเรื่องต่อไปนี้ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 เร่ือง อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน (TAS 40)  
 
ภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีเรื่องอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (TAS 40) กลุ่มกิจกำรเปลี่ยนแปลงกำรวัดมูลค่ำ
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจำกวธิรีำคำทุนเป็นวธิมีูลค่ำยุตธิรรมตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัปรุง
ยอ้นหลงั (Full retrospective approach) และท ำกำรปรบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบส ำหรบังวดก่อนทีน่ ำเสนอ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (TAS 27)   
 
ภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่27 เรื่อง งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (TAS 27) กลุ่มกจิกำรเปลี่ยนแปลงกำรบนัทกึบญัชี
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม และเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ จำกวธิรีำคำทุน เป็นวธิสี่วนไดเ้สยีตำมที่
ก ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (TAS 28) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ  ในงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำรตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัปรุงยอ้นหลงั (Full retrospective approach) และท ำกำร
ปรบัปรุงขอ้มลูเปรยีบเทยีบส ำหรบังวดก่อนทีน่ ำเสนอ 
 
นโยบำยกำรบญัชใีหม่ไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 7 รำยกำรปรบัปรุงจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำย
กำรบญัชเีปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 6 
 

5.2 ข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 
สภำวชิำชพีบญัชไีด้ประกำศเมื่อวนัที่ 22 เมษำยน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกบัข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลด
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส ำหรบักจิกำรทีม่รีอบระยะเวลำ
รำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำ
และเลอืกใชข้อ้ยกเวน้ส ำหรบัเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้นโดยวิธีอย่างง่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9  
เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ 
 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่ต้องน ำข้อมูลที่มีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้ในกำร 
วดัมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น กลุ่มกจิกำรสำมำรถเลือกใช้วิธีกำร
อย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณ โดยใช้ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตในอดีต (Historical credit loss) ประกอบกับดุลยพินิจของ
ผูบ้รหิำรในกำรประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ กำรดอ้ยค่ำทีร่บัรูต้ำมวธิดีงักล่ำวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 13 
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5 กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีและข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำว (ต่อ) 
 
5.2 ข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพ่ือลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสั

โคโรนำ 2019 (COVID-19) (ต่อ) 
 
การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า 
 
ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกจิกำรไดร้บักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผูใ้หเ้ช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวโดยกำรปรบัลดหนี้สินตำมสญัญำเช่ำที่ครบก ำหนด  
ตำมสดัส่วนทีไ่ดล้ดตลอดช่วงเวลำทีไ่ดร้บักำรลดค่ำเช่ำ และกลบัรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำจำกสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละดอกเบี้ย
จำกหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีร่บัรูใ้นระหว่ำงงวด ตำมสดัส่วนของค่ำเช่ำที่ลดลง โดยรบัรูผ้ลต่ำงทีเ่กิดขึ้นเป็นรำยกำรต้นทุน
กำรให้บริกำร แทนกำรปรับปรุงมูลค่ำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้และวัดมูลค่ำหนี้สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรเปลี่ยนแปลง  
สญัญำเช่ำใหม่ 
 
การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์  COVID-19 มำถือเป็นข้อบ่งชี้กำรด้อยค่ำในกำรพิจำรณำว่ำ
สนิทรพัยข์องกลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยค่ำหรอืไม่  
 
การวดัมลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน  
 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่เกี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่มผีลต่อกำรคำดกำรณ์ทำงกำรเงนิในอนำคตมำใช้
ประกอบเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทีว่ดัด้วยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัที่  31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

 

6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
 

หมำยเหตุนี้อธบิำยถงึผลกระทบจำกกำรทีก่ลุ่มกจิกำรและบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 (TAS 32) เรื่อง กำรแสดงรำยกำร
เครื่องมอืทำงกำรเงนิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 (TFRS 7) เรื่อง และกำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 (TFRS 16) 
เรื่อง สญัญำเช่ำ มำถือปฏิบัติเป็นครัง้แรก และอธิบำยถึงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีภำยใต้มำตรฐำน 
กำรบญัชฉีบบัที ่40 เรื่อง อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน (TAS 40) และมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่27 เรื่อง งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
(TAS 27) โดยนโยบำยกำรบญัชใีหม่ทีน่ ำมำถอืปฏบิตัไิดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 7 
 
กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรบญัช ีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32, 
TFRS 7 และ TFRS 9) มำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) โดยไม่ปรบัปรุงข้อมูล
เปรยีบเทยีบ ดงันัน้ กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรบัปรุงทีเ่กดิจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชจีะรบัรูใ้นงบ
แสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
กลุ่มกิจกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับสญัญำเช่ำ (TFRS 16) มำถือปฏิบัติตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 โดยกำรปรบัปรุงยอ้นหลงั (Full retrospective approach) และท ำกำรปรบัปรุงขอ้มูลเปรยีบเทยีบส ำหรบังวดก่อน 
ทีน่ ำเสนอ  
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
ตำรำงดงัต่อไปนี้แสดงกำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบกำรเงนิรวมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่  
มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก และกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชมีดีงันี้  
 
  หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินรวม 

  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2561 

 
 

กำรปรบัปรงุย้อนหลงั 

ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

(ปรบัปรงุใหม)่  หมำยเหตุ TFRS 16 TAS 40 

      
งบแสดงฐำนะกำรเงิน      
      
สินทรพัย ์      
สินทรพัยห์มุนเวียน      
ค่ำบรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำ      
   ทีถ่งึก ำหนดภำยในหนึ่งปี ข 48,407,379 (45,531,779) - 2,875,600 
      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จ 3,375,388,805 - 1,419,789,404 4,795,178,209 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ข, ค, ง - 215,283,424 352,130,711 567,414,135 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ข, ค 7,241,647,000 (201,155,093) (551,805,825) 6,488,686,082 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ ก - 3,110,133,410 - 3,110,133,410 
ค่ำควำมนิยม ง 152,930,716 - (22,790,092) 130,140,624 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี ญ 77,463,585 69,512,132 (97,474,586) 49,501,131 
ค่ำบรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำระยะยำว ข 579,054,153 (551,304,706) - 27,749,447 
รวมรำยกำรสินทรพัยท่ี์ปรบัปรงุ  11,474,891,638 2,596,937,388 1,099,849,612 15,171,678,638 

 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
ตำรำงดงัต่อไปนี้แสดงกำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบกำรเงนิรวมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่  
มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก และกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 
  หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินรวม 

 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

 
 

กำรปรบัปรงุย้อนหลงั 

ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

(ปรบัปรงุใหม)่  หมำยเหตุ TFRS 16 TAS 40 

      
งบแสดงฐำนะกำรเงิน      
      
หน้ีสิน      
หน้ีสินหมุนเวียน      
เงนิกูย้มืระยะยำวส่วนทีถ่งึ 
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   

 
ข 

 
588,116,355 

 
(116,355) 

 
- 

 
588,000,000 

หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึ 
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
ก 

 
- 

 
209,335,742 

 
- 

 
209,335,742 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ข 1,905,519,289 (22,519,289) - 1,883,000,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ก - 2,859,460,385 - 2,859,460,385 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี ญ 215,563,528 (32,500,345) 40,729,239 223,792,422 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น ข 561,085,462 (1,654,237) - 559,431,225 
รวมรำยกำรหน้ีสินท่ีปรบัปรงุ  3,270,284,634 3,012,005,901 40,729,239 6,323,019,774 

      
ส่วนของเจ้ำของ      
ก ำไรสะสมยงัไม่จดัสรร  1,557,471,983 (412,962,930) 1,059,120,373 2,203,629,426 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม  122,533,842 (2,105,583) - 120,428,259 
รวมรำยกำรส่วนของเจ้ำของท่ีปรบัปรงุ  1,680,005,825 (415,068,513) 1,059,120,373 2,324,057,685 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
ตำรำงดงัต่อไปนี้แสดงกำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบกำรเงนิรวมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก และกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 
  หน่วย : บำท 

  งบกำรเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

กำรปรบัปรงุย้อนหลงั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 (ปรบัปรงุใหม่) 

กำรปรบัปรงุก ำไรสะสมต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563  หมำยเหตุ TFRS 16 TAS 40 TFRS 16 TAS 32 และ TFRS 9 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน         
         

สินทรพัย ์         
สินทรพัยห์มุนเวียน         
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น ช 1,054,935,388 - - 1,054,935,388 - (7,971,075) 1,046,964,313 
ค่ำบรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำทีถ่งึก ำหนดภำยในหน่ึงปี ข 48,731,139 (45,855,539) - 2,875,600 - - 2,875,600 
         

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน         
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ ข 10,417,760 - - 10,417,760 6,382,600 - 16,800,360 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จ, ซ 3,817,685,862 - 1,769,188,545 5,586,874,407 - (9,402,523) 5,577,471,884 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ข, ค, ง, ฌ - 170,857,951 318,959,317 489,817,268 (6,110,713) 215,569 483,922,124 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ข, ค 6,620,301,600 (175,774,909) (490,311,267) 5,954,215,424 (271,887) - 5,953,943,537 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ ก, ฌ - 2,870,698,939 - 2,870,698,939 - 24,084,059 2,894,782,998 
ค่ำควำมนิยม ง 97,930,716 - (22,790,092) 75,140,624 - - 75,140,624 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี ญ 90,176,759 (20,193,404) - 69,983,355 - 780,644 70,763,999 
ค่ำบรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำระยะยำว ข, ฌ 548,046,489 (512,783,754) - 35,262,735 - 8,488,949 43,751,684 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น ฌ 192,985,459 - - 192,985,459 - (35,754,326) 157,231,133 
รวมรำยกำรสินทรพัยท่ี์ปรบัปรงุ  12,481,211,172 2,286,949,284 1,575,046,503 16,343,206,959 - (19,558,703) 16,323,648,256 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

ตำรำงดงัต่อไปนี้แสดงกำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบกำรเงนิรวมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก และกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 

  หน่วย : บำท 

  งบกำรเงินรวม 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  กำรปรบัปรงุย้อนหลงั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  กำรปรบัปรงุก ำไรสะสมต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
 หมำยเหตุ พ.ศ. 2562 TFRS 16 TAS 40 พ.ศ. 2562 (ปรบัปรงุใหม่) TFRS 16 TAS 32 และ TFRS 9 พ.ศ. 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน         
         

หน้ีสิน         
หน้ีสินหมุนเวียน         
เงนิกูย้มืระยะยำวส่วนที่ถงึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ข 383,141,527 (141,527) - 383,000,000 - - 383,000,000 
หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ 
ภำยในหน่ึงปี 

 
ก 

 
- 

 
247,698,188 

 
- 

 
247,698,188 

 
- 

 
- 

 
247,698,188 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน         
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ข 1,522,343,634 (22,343,634) - 1,500,000,000 - - 1,500,000,000 
หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ ก - 2,672,475,726 - 2,672,475,726 - - 2,672,475,726 
หน้ีสนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี ญ 217,620,742 (122,093,035) 214,715,873 310,243,580 - (3,287,225) 306,956,355 
หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น ข 560,867,911 (1,572,881) - 559,295,030 - - 559,295,030 
รวมรำยกำรหน้ีสินท่ีปรบัปรงุ  2,683,973,814 2,774,022,837 214,715,873 5,672,712,524 - (3,287,225) 5,669,425,299 
         

ส่วนของเจ้ำของ         
ก ำไรสะสมยงัไม่จดัสรร  1,516,455,747 (477,268,233) 1,360,330,630 2,399,518,144 - (16,271,478) 2,383,246,666 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ  (394,660,605) (5,049,465) - (399,710,070) - - (399,710,070) 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม  151,110,544 (4,755,855) - 146,354,689 - - 146,354,689 
รวมรำยกำรส่วนของเจ้ำของท่ีปรบัปรงุ  1,272,905,686 (487,073,553) 1,360,330,630 2,146,162,763 - (16,271,478) 2,129,891,285 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
ตำรำงดงัต่อไปนี้แสดงกำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบกำรเงนิรวมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่  
มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก และกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 ตำมท่ี กำรปรบัปรงุย้อนหลงั ตำมท่ี 

 รำยงำนไว้เดิม TFRS 16 TAS 40 ปรบัปรงุใหม่ 
 

    

งบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็     
     
ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (6,014,057,657) 103,471,939 53,916,568 (5,856,669,150) 
รำยไดอ้ื่น 150,174,494 3,461,144 (20,691,533) 132,944,105 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (2,018,422,984) (35,317,792) (41,241,029) (2,094,981,805) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (98,078,890) (136,293,960) - (234,372,850) 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 
   และกำรร่วมคำ้ 

 
293,939,263 

 
(35,793,008) 

 
421,531,305 

 
679,677,560 

ภำษเีงนิได ้ (278,354,462) (112,846) (76,512,048) (354,979,356) 
ก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี 1,197,549,332 (100,584,523) 337,003,263 1,433,968,072 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 1.31 (0.11) 0.38 1.57 

 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
ตำรำงดังต่อไปนี้แสดงกำรปรับปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน  
ทำงกำรเงนิใหม่มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก และกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชมีดีงันี้  
 
  หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 

 
กำรปรบัปรงุย้อนหลงั 

ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

(ปรบัปรงุใหม)่ 
 

หมำยเหตุ TFRS 16 
TAS 27 และ 

TAS 28 

      
งบแสดงฐำนะกำรเงิน      
      
สินทรพัย ์      
สินทรพัยห์มุนเวียน      
ค่ำบรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำ      
   ทีถ่งึก ำหนดภำยในหนึ่งปี ข 23,553,389 (21,677,789) - 1,875,600 
      
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ฉ 3,526,824,770 - (304,558,629) 3,222,266,141 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ฉ 3,099,847,264 - 1,684,866,334 4,784,713,598 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ข 4,560,161,309 (147,546,735) - 4,412,614,574 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ ก - 2,409,368,517 - 2,409,368,517 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี ญ 49,915,515 76,798,290 (126,713,805) - 
ค่ำบรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำ      
   ระยะยำว ข 369,311,227 (346,408,927) - 22,902,300 
รวมรำยกำรสินทรพัยท่ี์ปรบัปรงุ  11,629,613,474 1,970,533,356 1,253,593,900 14,853,740,730 

 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

30 

6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
ตำรำงดงัต่อไปนี้แสดงกำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิใหม่มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก และกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 
  หน่วย : บำท 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2561 

 
กำรปรบัปรงุย้อนหลงั 

ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2562 

(ปรบัปรงุใหม)่ 
  

หมำยเหตุ 
 

TFRS 16 
TAS 27 และ 

TAS 28 

      
งบแสดงฐำนะกำรเงิน      
      
หน้ีสิน      
หน้ีสินหมุนเวียน      
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึ 
   ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี   ข 

 
588,006,493 

 
(6,493) 

 
- 

 
588,000,000 

ส่วนของหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำทีถ่งึ 
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ก 

 
- 

 
129,983,755 

 
- 

 
129,983,755 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน      
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ข 1,904,120,166 (21,120,166) - 1,883,000,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ก - 2,170,523,656 - 2,170,523,656 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี ญ - - 103,548,735 103,548,735 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น ข 260,122,190 (1,654,237) - 258,467,953 
รวมรำยกำรหน้ีสินท่ีปรบัปรงุ  2,752,248,849 2,277,726,515 103,548,735 5,133,524,099 

      
ส่วนของเจ้ำของ      
ก ำไรสะสมยงัไม่จดัสรร  1,204,015,159 (307,193,159) 1,160,474,549 2,057,296,549 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ  - - (10,429,384) (10,429,384) 
รวมรำยกำรส่วนของเจ้ำของท่ีปรบัปรงุ  1,204,015,159 (307,193,159) 1,150,045,165 2,046,867,165 

 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

31 

6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

ตำรำงดงัต่อไปนี้แสดงกำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถอืปฏบิตัเิป็นค รัง้แรก และกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชมีดีงันี้  
(ต่อ) 
 
  หน่วย : บำท 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

กำรปรบัปรงุย้อนหลงั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 (ปรบัปรงุใหม่) 

กำรปรบัปรงุก ำไรสะสมต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563  หมำยเหตุ TFRS 16 TAS 27 และ TAS 28 TAS 32 และ TFRS 9 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
        

สินทรพัย ์        
สินทรพัยห์มุนเวียน        
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอื่น ช 585,477,277 - - 585,477,277 (4,413,120) 581,064,157 
ค่ำบรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำ        
   ทีถ่งึก ำหนดภำยในหน่ึงปี ข 23,877,149 (22,001,549) - 1,875,600 - 1,875,600 
        

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน        
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ฉ, ซ 3,534,828,770 - (656,280,346) 2,878,548,424 (3,122,577) 2,875,425,847 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ฉ, ซ 3,347,707,431 - 2,198,134,198 5,545,841,629 (9,402,523) 5,536,439,106 
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ช 227,984,900 - - 227,984,900 (64,000,000) 163,984,900 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ข 4,308,548,487 (132,251,056) - 4,176,297,431 - 4,176,297,431 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ ก, ฌ - 2,246,427,837 - 2,246,427,837 22,474,120 2,268,901,957 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี ญ 42,366,730 (42,366,730) - - - - 
ค่ำบรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำระยะยำว ข, ฌ 363,157,552 (332,130,852) - 31,026,700 8,146,131 39,172,831 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น ฌ 143,403,061 - - 143,403,061 (33,240,734) 110,162,327 
รวมรำยกำรสินทรพัยท่ี์ปรบัปรงุ  12,577,351,357 1,717,677,650 1,541,853,852 15,836,882,859 (83,558,703) 15,753,324,156 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

ตำรำงดงัต่อไปนี้แสดงกำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถอืปฏบิตัเิป็นค รัง้แรก และกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชมีดีงันี้  
(ต่อ) 
  หน่วย : บำท 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

กำรปรบัปรงุย้อนหลงั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 (ปรบัปรงุใหม่) 

กำรปรบัปรงุก ำไรสะสมต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563  หมำยเหตุ TFRS 16 TAS 27 และ TAS 28 TAS 32 และ TFRS 9 

        

งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
        

หน้ีสิน        
หน้ีสินหมุนเวียน        
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึ 
   ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   

ข  
383,105,982 

 
(105,982) 

 
- 

 
383,000,000 

 
- 

 
383,000,000 

ส่วนของหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำทีถ่งึก ำหนด 
ช ำระภำยในหน่ึงปี 

ก  
- 

 
162,209,429 

 
- 

 
162,209,429 

 
- 

 
162,209,429 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ข 1,521,014,184 (21,014,184) - 1,500,000,000 - 1,500,000,000 
หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ ก - 2,062,944,942 - 2,062,944,942 - 2,062,944,942 
หน้ีสนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี ญ - (119,842,952) 323,501,234 203,658,282 (3,287,225) 200,371,057 
หน้ีสนิไม่หมุนเวยีนอื่น ข 269,429,816 (1,572,882) - 267,856,934 - 267,856,934 
รวมรำยกำรหน้ีสินท่ีปรบัปรงุ  2,173,549,982 2,082,618,371 323,501,234 4,579,669,587 (3,287,225) 4,576,382,362 
        

ส่วนของเจ้ำของ        
ก ำไรสะสมยงัไม่จดัสรร  1,354,736,120 (364,940,721) 1,246,533,983 2,236,329,382 (80,271,478) 2,156,057,904 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ  - - (28,181,365) (28,181,365) - (28,181,365) 
รวมรำยกำรส่วนของเจ้ำของท่ีปรบัปรงุ  1,354,736,120 (364,940,721) 1,218,352,618 2,208,148,017 (80,271,478) 2,127,876,539 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
ตำรำงดงัต่อไปนี้แสดงกำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิใหม่มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรก และกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 ตำมท่ี กำรปรบัปรงุย้อนหลงั ตำมท่ี 

 รำยงำนไว้เดิม TFRS 16 TAS 28 ปรบัปรงุใหม่ 
 

    

งบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็     
     

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (3,882,271,207) 39,524,987 - (3,842,746,220) 
รำยไดอ้ื่น 1,054,864,221 2,897,261 (916,705,171) 141,056,311 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (1,307,446,546) (1,055,982) 8,524,305 (1,299,978,223) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (146,500,438) (99,791,761) - (246,292,199) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย     
   บรษิทัร่วม และกำรร่วมคำ้ - - 1,087,478,994 1,087,478,994 
ภำษเีงนิได ้ (117,295,319) 677,933 (93,238,694) (209,856,080) 
ก ำไรสุทธสิ ำหรบัปี 1,360,652,497 (57,747,562) 86,059,434 1,388,964,369 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 1.52 (0.06) 0.10 1.55 
 
หมำยเหตุ 
ก) กำรรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 (หมำยเหตุ 6.2) 
ข) กำรโอนจดัประเภทใหม่ในสนิทรพัย์และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (หมำยเหตุ 6.2) 
ค) กำรจดัประเภทใหม่ของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 6.3) 
ง) ปรบัปรุงมลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 6.3) 
จ) ปรบัปรุงเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจำกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัช ี(หมำยเหตุ 6.3) 
ฉ) ปรบัปรุงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเป็นวธิสี่วนไดเ้สยี (หมำยเหตุ 6.4) 
ช) ปรบัปรุงค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ (หมำยเหตุ 6.1) 
ซ) ปรบัปรุงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมจำกผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนใหม่มำถอืปฏบิตั ิ(หมำยเหตุ 6.1) 
ฌ) กำรโอนจดัประเภทใหม่และปรบัปรุงสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีนดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (หมำยเหตุ 6.1) 
ญ) ปรบัปรุงภำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีำกผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชแีละน ำมำตรฐำนใหม่มำถอืปฏบิตัิ 
 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

6.1 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั 
 
ผลกระทบทีม่ตี่อก ำไรสะสมของกลุ่มกจิกำรและของบรษิทั ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มดีงัต่อไปนี้ 
 
 หน่วย : บำท 
  งบกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
   

ก ำไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
   (หลงักำรปรบัปรุงผลกระทบจำกกำรปรบัปรุงยอ้นหลงั) 2,399,518,144 2,236,329,382 
รบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้ (7,971,075) (4,413,120) 
รบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของเงนิใหกู้ย้มืแก่ 
   กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - (64,000,000) 
ปรบัปรุงส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตำมวธิสี่วนไดเ้สยี (9,402,523) (12,525,100) 
ปรบัปรุงสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิส่วนไม่หมุนเวยีนดว้ยวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (2,965,749) (2,620,483) 
รบัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช/ีหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชี 
   จำกรำยกำรปรบัปรุงขำ้งต้น 4,067,869 3,287,225 

รวมผลกำรปรบัปรุงก ำไรสะสมต้นปีจำกกำรน ำ TFRS 9 มำถอืปฏบิตั ิ (16,271,478) (80,271,478) 
   

ก ำไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
   หลงัปรบัปรุงผลกระทบจำก TFRS 9  2,383,246,666 2,156,057,904 

 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.1 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (วนัที่ถือปฏิบตัิ TFRS 9 เป็นครัง้แรก) ผู้บรหิำรได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จัดกำร
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิ และจดัประเภทรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิตำม TFRS 9 ดงันี้ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 961,742,096 715,064,915 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 999,183,010 563,838,335 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 463,000 239,714,396 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 2,839,698 2,090,165 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว 3,201,603 163,984,900 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 143,882,796 106,857,422 
   
หน้ีสินทำงกำรเงิน   
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จำกสถำบนักำรเงนิ 2,118,578,162 

 
2,096,302,035 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,734,678,283 1,247,391,241 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12,800,000 967,425,066 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - สุทธ ิ 383,000,000 383,000,000 
หุน้กู้ - สุทธ ิ 1,500,000,000 1,500,000,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - สุทธ ิ 2,920,173,914 2,225,154,371 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีสินทรพัย์และหนี้สินทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนและมูลค่ำยุติธรรม  
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.1 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 

กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีเ่ขำ้เงื่อนไขทีต่อ้งพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ดงันี้ 
 

• เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
• ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
 

กลุ่มกิจกำรและบริษัทได้ปรบัวิธีในกำรค ำนวณและพิจำรณำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  
ใหเ้ป็นไปตำม TFRS 9 และไดร้บัรูผ้ลกระทบของกำรเปลี่ยนวธิกีำรพจิำรณำผลขำดทุนดงักล่ำวในก ำไรสะสม ณ วนัที ่
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 7.97 ลำ้นบำท และ 68.41 ลำ้นบำท ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั 
 

ทัง้นี้ผูบ้รหิำรได้พจิำรณำว่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ไม่เป็นจ ำนวนเงนิ 
ทีม่สีำระส ำคญั 
 

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
 

กลุ่มกิจกำรได้ปฏิบัติตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวัดมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ 
จะเกดิขึน้ตลอดอำยุของลูกหนี้กำรคำ้ 
 

ในกำรพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิำรไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นตำมควำมเสีย่ง
ด้ำนเครดติที่มลีกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กินก ำหนดช ำระ อตัรำขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้
พจิำรณำจำกลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดตี ขอ้มลูผลขำดทุนดำ้นเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยั
ในอนำคตทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของลูกหนี้  
 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรและบรษิทัไดร้บัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนของลูกหนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้จ ำนวน 7.97 ล้ำนบำท 
และ 4.41 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
 

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำ
จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ำงหน้ำส ำหรบัลูกหนี้ที่ไม่ได้มีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มีนัยส ำคญั และรบัรู้ 
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุลูกหนี้ส ำหรบัลูกหนี้ที่มีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต  
ทีม่นีัยส ำคญั 
 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทรบัรู้ผลกระทบจำกกำรพจิำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของ  
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัจ ำนวน 64 ลำ้นบำท 
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6 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
6.2 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั 

 
กลุ่มกจิกำรได้น ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตั ิโดยกำรรบัรู้หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำที่ไดเ้คยถูกจดัประเภท
เป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ส ำหรบัสญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำร
สิง่ปลูกสร้ำง และเครื่องจกัร ที่มอีำยุสญัญำเช่ำมำกกว่ำ 12 เดอืน ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น ำ TFRS 16  
มำถอืปฏบิตัดิงักล่ำวจะรบัรูด้ว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะตอ้งช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่ำ 
ณ วนัทีส่ญัญำเช่ำเริม่มผีล โดยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ทีก่ลุ่มกจิกำรน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำว คอื รอ้ยละ 2.60 - 9.01  
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นกำรเช่ำสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
 หน่วย : บำท 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2563 
31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 

     

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 88,531,243 128,264,582 - - 
อำคำรและอุปกรณ์ 2,662,503,000 2,870,698,939 2,024,469,780 2,246,427,837 
รวม 2,751,034,243 2,998,963,521 2,024,469,780 2,246,427,837 
 
วธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัทิีก่ลุ่มกจิการเลอืกใช้ 
 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญำเช่ำทีก่จิกำรมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำร
ไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
 
• เลอืกทีจ่ะไม่พจิำรณำใหม่ว่ำสญัญำต่ำง ๆ เขำ้เงื่อนไขของสญัญำเช่ำตำม TFRS 16 หรอืไม่ โดยยดึตำมกำรพจิำรณำ

ของมำตรฐำนกำรบญัชแีละกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัเดมิ คอื TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำ
ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรอืไม่ 

 
6.3 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 40 เร่ือง อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 

 
กลุ่มกิจกำรประเมนิมูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำรมิทรพัย์โดยผู้ประเมนิอิสระ มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณจำกประมำณกำร
กระแสเงินสดคิดลดของค่ำเช่ำจำกสัญญำเช่ำในปัจจุบัน รวมถึงค่ำเช่ำในอนำคตภำยใต้เงื่อนไขของตลำดที่มีอยู่ 
ในปัจจุบนั สุทธจิำกกระแสเงนิสดจ่ำยต่ำง ๆ ทีค่ำดว่ำจะเกิดขึ้นเนื่องจำกอสงัหำรมิทรพัย์ อตัรำคดิลดทีใ่ชส้ะท้อนถึง
กำรประเมนิสภำวะตลำดปัจจุบนัในเรื่องมูลค่ำของเงนิและปรบัปรุงด้วยปัจจยัควำมเสี่ยงที่เหมำะสม กลุ่มกิจกำรจึง  
จดัประเภทกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์อยู่ในระดบั 3 กำรเปลี่ยนแปลงวธิวีดัมูลค่ำโดยใชมู้ลค่ำยุติธรรม 
ท ำใหม้กี ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนที่มอียู่ในบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วมสุทธิจำกภำษีจ ำนวน 
1,059.12 ลำ้นบำท โดยปรบัปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 
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6.4 รำยกำรปรบัปรงุจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
กลุ่มกิจกำรเปลี่ยนวธิีบนัทกึบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และกำรร่วมค้ำในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร  
ซึ่งเดมิแสดงไว้ด้วยวิธีรำคำทุนเป็นวธิีส่วนได้เสยี กลุ่มกิจกำรปรบัปรุงผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุน 
ตำมวธิสี่วนไดเ้สยีสุทธจิำกภำษีจ ำนวน 1,160.47 ลำ้นบำท กบัก ำไรสะสม ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

 

กลุ่มกิจกำรไม่ได้เปิดเผยผลกระทบต่องบกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 จำกกำรน ำมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำมำถอืปฏบิตั ิเนื่องจำกระบบบญัชไีดถู้กปรบัปรุงใหก้ำรบนัทกึขอ้มลูเป็นไป
ตำมวธิกีำรบญัชปัีจจุบนัแลว้ 
  

7 นโยบำยกำรบญัชี  
 
7.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม  

 
ก) บรษิทัย่อย 

 
บรษิทัย่อยหมำยถงึกิจกำรทัง้หมดที่กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำร  
รบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บั
กำรลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบกำรเงนิรวมตัง้แต่
วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจในกำรควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสญูเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้ 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิสี่วนไดเ้สยี 
 

ข)  บรษิทัร่วม 
 
บรษิทัร่วมเป็นกจิกำรทีก่ลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี ำนำจควบคุมหรอืมกีำรควบคุมร่วม 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในกำรแสดงในงบกำรเงนิรวม 
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิสี่วนไดเ้สยี 
 

ค) กำรร่วมกำรงำน 
 
เงนิลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัหรอืกำรร่วมคำ้ โดยขึน้อยู่กบัสทิธแิละ
ภำระผกูพนัตำมสญัญำของผูเ้ขำ้ร่วมกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสรำ้งรปูแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน 
 

การด าเนินงานร่วมกนั 
 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันเมื่อกลุ่มกิจกำรมีสทิธิในสินทรพัย์และมภีำระผูกพนั  
ในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับกำรร่วมกำรงำนนัน้ โดยรบัรู้สิทธิโดยตรงในสินทรพัย์ หนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำย  
ของกำรด ำเนินงำนร่วมกนั และแบ่งส่วนสนิทรพัย์ หนี้สนิ รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยที่ร่วมกนัถือครองหรอืก่อขึ้น  
ซึง่รำยกำรดงักล่ำวจะแสดงรวมกบัรำยกำรแต่ละบรรทดัในงบกำรเงนิ 
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7 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

7.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม (ต่อ) 
 

ค) กำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 
 

การร่วมคา้ 
 

กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมค้ำเมื่อกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรพัย์สุทธิของกำรร่วมกำรงำนนัน้  
เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 

ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้บนัทกึดว้ยวธิสี่วนไดเ้สยี 
 

ง) กำรบนัทกึเงนิลงทุนตำมวธิสี่วนไดเ้สยี  
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูเ้งนิลงทุนเมื่อเริม่แรกดว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีจ่่ำยซื้อรวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงนิลงทุน 
 

กลุ่มกจิกำรจะรบัรูมู้ลค่ำภำยหลงัวนัที่ไดม้ำของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ด้วยส่วนแบ่งก ำไรหรอื
ขำดทุนของผูไ้ดร้บักำรลงทุนตำมสดัส่วนทีผู่้ลงทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
ผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุน 
 

เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกจิกำรในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำมมีูลค่ำเท่ำกบัหรอืเกนิกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสีย
ของกลุ่มกจิกำรในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้นัน้ซึง่รวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยำวอื่น กลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูส้่วนแบ่ง
ขำดทุนที่เกินกว่ำส่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำนัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัหรอืได้จ่ำยเงนิ
เพื่อช ำระภำระผกูพนัแทนบรษิทัร่วมหรอืกำรร่วมคำ้ 
 

จ) กำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำรถอืครองกจิกำร 
 

ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัติ่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจ
ควบคุมเช่นเดยีวกันกับรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของของกลุ่มกิจกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซื้อหรอืรำคำขำย  
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสดัส่วนในบรษิัทย่อยกบัรำคำตำมบญัชขีองส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมทีล่ดลงหรอื
เพิม่ขึน้ตำมสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 

ถ้ำสดัส่วนกำรถือครองในบรษิัทร่วมและกำรร่วมค้ำลดลง แต่กลุ่มกิจกำรยงัคงมอีทิธิพลอย่ำงมนีัยส ำคญัหรอื
ยงัคงมกีำรควบคุมร่วม ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพำะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอน
ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน ก ำไรหรอืขำดทุนจำกกำรลดสดัส่วนกำรถอืครองในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกรบัรู้
ในงบก ำไรขำดทุน 
 

เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรือกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญัในเงินลงทุนนัน้  
เงินลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริ่มแรกในกำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ 
ตำมสดัส่วนกำรถอืครองทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม, กำรร่วมคำ้ หรอืสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ  
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7 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
7.1 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม (ต่อ) 

 
ฉ) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงนิรวม 

 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออก ก ำไรทีย่งัไม่เกิดขึ้น
จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรกบับรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้จะถูกตดัออกตำมสดัส่วนทีก่ลุ่มกจิกำรมสี่วนไดเ้สยี
ในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั 
ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมหีลกัฐำนว่ำเกดิจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ีโ่อน 

 
7.2 กำรรวมธรุกิจ 

 
กลุ่มกจิกำรถอืปฏบิตัติำมวธิซีื้อส ำหรบักำรรวมธุรกจิทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั สิง่ตอบแทนทีโ่อนให้
ส ำหรบักำรซื้อธุรกจิประกอบดว้ย 
 
• มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีโ่อนไป 
• หนี้สนิทีก่่อขึน้เพื่อจ่ำยช ำระใหแ้ก่เจำ้ของเดมิ 
• ส่วนไดเ้สยีในส่วนของจำ้ของทีอ่อกโดยกลุ่มกจิกำร 
 
สนิทรพัย์ทีร่ะบุได้ทีไ่ดม้ำ หนี้สนิ และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่ำเริม่แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
ณ วนัทีซ่ื้อ 
 
ในกำรรวมธุรกจิแต่ละครัง้ กลุ่มกจิกำรมทีำงเลอืกทีจ่ะวดัมลูค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อดว้ยมูลค่ำ
ยุตธิรรมหรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธขิองผูถู้กซื้อ 
 
ผลรวมของมูลค่ำสิง่ตอบแทนทีโ่อนใหแ้ละมูลค่ำของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมในผูถู้กซื้อและมูลค่ำยุตธิรรมของ
ส่วนไดเ้สยีในผู้ได้รบักำรลงทุนซึ่งถอือยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ (ในกรณีทีเ่ป็นกำรรวมธุรกจิจำกกำรทยอยซื้อ) ในจ ำนวน  
ที่เกินกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์สุทธิทีร่ะบุได้ที่ได้มำต้องรบัรู้เป็นค่ำควำมนิยม แต่หำกน้อยกว่ำมูลค่ำยุติธรรม
ของสนิทรพัยส์ุทธทิีร่ะบุไดท้ีไ่ดม้ำ จะรบัรูส้่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรหรอืขำดทุน 
 
ตน้ทุนทางตรงทีเ่กีย่วกบัการซื้อธุรกจิ 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรซื้อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุนในงบกำรเงนิรวม 
 
การรวมธุรกจิทีด่ าเนินการส าเรจ็จากการทยอยซื้อ 
 
หำกกำรรวมธุรกิจด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซื้อ มูลค่ำส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ได้รบักำรลงทุนก่อนหน้ำ  
กำรรวมธุรกจิจะถูกวดัมูลค่ำใหม่ดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัทีซ่ื้อ ก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้
ในก ำไรหรอืขำดทุน 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

41 

7 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

7.2 กำรรวมธรุกิจ (ต่อ) 
 

การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั 
 

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยและ/หรอืไดร้บัทีร่บัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ 
จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน สิง่ตอบแทนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซึง่จดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของจะไม่มกีำรวดัมลูค่ำใหม่ 
 

การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยกำรกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิของกจิกำรทีถู่กน ำมำรวม
ดว้ยมลูค่ำตำมบญัชขีองกจิกำรทีถู่กน ำมำรวมตำมมลูค่ำทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิรวมของบรษิทัใหญ่ในล ำดบัสงูสุดทีต่้อง
จัดท ำงบกำรเงินรวม โดยกลุ่มกิจกำรต้องปรับปรุงรำยกำรเสมือนว่ำกำรรวมธุรกิจได้เกิดขึ้นตัง้แต่วันต้นงวดใ น 
งบกำรเงินงวดก่อนที่น ำมำแสดงเปรียบเทียบหรือตัง้แต่วันที่กิจกำรดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับ  
กลุ่มกจิกำร (หำกเกดิขึน้หลงัจำกวนัตน้งวดของงบกำรเงนิเปรยีบเทยีบ) 
 

ตน้ทุนกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีใ่หไ้ป หนี้สนิทีเ่กดิขึน้หรอืรบัมำ 
และตรำสำรทุนทีอ่อกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัทีม่กีำรแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่กำรควบคุม 
 

ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนของกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกบัส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่ำตำมบญัชี ของ
กิจกำรที่ถูกน ำมำรวมแสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจ้ำของ 
โดยกลุ่มกจิกำรจะตดัรำยกำรนี้ออกเมื่อขำยเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 
 

7.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 
 

งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของกจิกำรและเป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนอ
งบกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรและบรษิทั 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 

รำยกำรที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน  
ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร 
 

รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กดิจำกกำร
แปลงค่ำสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 

เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไว้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น องค์ประกอบ
ของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงข้ำม
กำรรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องค์ประกอบของอตัรำแลกเปลีย่น
ทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
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7.3 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ (ต่อ) 

 
ค) กลุ่มกจิกำร 

 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิของบรษิทัในกลุ่มกิจกำร (ทีม่ใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิทีม่ภีำวะ 
เงนิเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมสีกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิไดถู้กแปลงค่ำ
เป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิดงันี้ 
 
• สินทรพัย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำด้วยอัตรำปิด ณ วนัที่ในงบแสดงฐำนะ

กำรเงนิ 
• รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็แปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉลีย่ และ 
• ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 
7.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ  
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของของหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

7.5 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงถึงจ ำนวนเงนิที่ลูกค้ำจะต้องช ำระซึ่งเกิดจำกกำรขำยสนิค้ำและ/หรอืให้บรกิำรตำมปกติของธุรกจิ  
ซึง่ลูกหนี้โดยส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลำสนิเชื่อ 30 วนั ดงันัน้ลูกหนี้กำรคำ้จงึแสดงอยู่ในรำยกำรหมุนเวยีน 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูลู้กหนี้กำรคำ้เมื่อเริม่แรกด้วยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรไดร้บัช ำระ ยกเวน้ 
ในกรณีทีเ่ป็นรำยกำรที่มอีงค์ประกอบด้ำนกำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญั กลุ่มกจิกำรจะรบัรูลู้กหนี้ด้วยมูลค่ำปัจจุบันของ  
สิง่ตอบแทน และจะวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกจิกำรตั ้งใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงินสด
ตำมสญัญำ 
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 7.7(ฉ) 
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7 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

7.6 สินค้ำคงเหลือและภำพยนตรร์ะหว่ำงผลิต 
 
สนิคำ้คงเหลอืประกอบดว้ย อำหำรและเครื่องดื่ม และวสัดุสิน้เปลอืงทีใ่ชใ้นโรงภำพยนตร ์ 
 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงด้วยรำคำทุนหรอืมูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของอำหำรและเครื่องดื่มและ
วสัดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงภำพยนตร์ค ำนวณตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน ต้นทุนของกำรซื้อประกอบด้วยรำคำซื้อและ
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
 
ภำพยนตร์ระหว่ำงผลติ แสดงถงึต้นทุนของกำรผลติและถ่ำยท ำภำพยนตร์ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรผลิตและจะตดัจ ำหน่ำยเป็น
ตน้ทุนเมื่อมกีำรจ ำหน่ำยหรอืจดัฉำยภำพยนตร ์โดยตดัจ ำหน่ำยตำมอตัรำส่วนของกำรใชง้ำนในช่องทำงกำรตลำดต่ำง ๆ 
ต้นทุนกำรผลิตภำพยนตร์ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบักำรผลิตและถ่ำยท ำภำพยนตร์ และ
แสดงดว้ยรำคำทุน 
 

7.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรจดัประเภทสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลักษณะ
กำรวดัมูลค่ำ โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกิจในกำรบรหิำรสนิทรพัย์ดงักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสด  
ตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ดงันี้ 
 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
กลุ่มกิจกำรจะสำมำรถจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจ  
ในกำรบรหิำรสนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน กลุ่มกจิกำรสำมำรถเลอืก (ซึง่ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได)้ ทีจ่ะวดัมลูค่ำเงนิลงทุน
ในตรำสำรทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้จะวดัมลูค่ำดว้ย FVPL เท่ำนัน้ 
 

ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
ในกำรซื้อหรอืได้มำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกติ กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยกำร ณ วนัที่ท ำรำยกำรคำ้  
ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มกิจกำรเข้ำท ำรำยกำรซื้อหรือขำยสินทรัพย์นัน้  โดยกลุ่มกิจกำรจะตัดรำยกำรสินทรัพย์  
ทำงกำรเงนิออกเมื่อสทิธใินกำรไดร้บักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัยน์ัน้สิน้สุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิกำรได้
โอนควำมเสีย่งและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
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7.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
ค) กำรวดัมลูค่ำ 

 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรก กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรมบวกต้นทุน  
กำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกบักำรได้มำซึ่งสนิทรพัย์นัน้ ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ย 
FVPL กลุ่มกจิกำรจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 
กลุ่มกจิกำรจะพจิำรณำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิซึ่งมอีนุพนัธ์แฝงในภำพรวมว่ำลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำ  
ว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ 
 

ง) ตรำสำรหนี้ 
 
กำรวดัมลูค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้ขึน้อยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิกำรในกำรจดักำรสนิทรัพยท์ำงกำรเงนิ 
และลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ กำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิประเภท
ตรำสำรหนี้สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี้ 
 
• รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย - สินทรพัย์ทำงกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรบัช ำระกระแสเงินสดตำมสญัญำ 

ซึ่งประกอบดว้ยเงนิต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ จะวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และรบัรูร้ำยไดด้อกเบี้ย
จำกสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำวตำมวธิอีตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิและแสดงในรำยกำรรำยไดอ้ื่น ก ำไรหรอื
ขำดทุนทีเ่กดิขึน้จำกกำรตดัรำยกำรจะรบัรูโ้ดยตรงในก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร(ขำดทุน)
อื่นพร้อมกับก ำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำแสดงเป็นรำยกำร  
แยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุน 

• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรพัย์ทำงกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อ  
ก) รับช ำระกระแสเงินสดตำมสัญญำซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย  
จะวดัมูลค่ำด้วย FVOCI  และรบัรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงินผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รำยกำรขำดทุน/ก ำไรจำกกำรด้อยค่ำ 2) รำยได้ดอกเบี้ยที่ค ำนวณตำมวธิีอัตรำ
ดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ และ 3) ก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยน จะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน เมื่อกลุ่มกจิกำร
ตดัรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่บัรูส้ะสมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นจะถูก
โอนจดัประเภทใหม่เขำ้ก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงในรำยกำรก ำไร(ขำดทุน)อื่น  รำยไดด้อกเบี้ยจะแสดง 
ในรำยกำรรำยไดอ้ื่น รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุน  

• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงินอื่นที่ไม่เข้ำ
เงื่อนไขกำรวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรอื FVOCI ขำ้งตน้ ดว้ย FVPL โดยก ำไรหรอืขำดทุนที่เกดิ
จำกกำรวดัมลูค่ำยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและแสดงเป็นรำยกำรสุทธใินก ำไร(ขำดทุน)อื่นในรอบ
ระยะเวลำทีเ่กดิรำยกำร 
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7.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
จ) ตรำสำรทุน 

 
กลุ่มกจิกำรวดัมูลค่ำตรำสำรทุนดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเลอืกรบัรูก้ ำไร/ขำดทุนจำกมูลค่ำยุตธิรรม
ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจกำรจะไม่โอนจัดประเภทก ำไร/ขำดทุนที่รบัรู้สะสมดังกล่ำว 
ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรตดัรำยกำรเงนิลงทุนในตรำสำรทุนดงักล่ำวออกไป ทัง้นี้ เงนิปันผลจำกเงนิลงทุน 
ในตรำสำรทุนดงักล่ำวจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน และแสดงในรำยกำรรำยได้อื่น เมื่อกลุ่มกิจกำรมสีทิธิ ไดร้บั 
เงนิปันผลนัน้ 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนในตรำสำรทุนที่วดัมูลค่ำด้วย FVPL จะรบัรู้ในรำยกำรก ำไร/
ขำดทุนอื่นในงบก ำไรขำดทุน  
 
ขำดทุน/กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะแสดงรวมอยู่ในกำรเปลี่ยนแปลงในมลูค่ำยุตธิรรม 
 

ฉ) กำรดอ้ยค่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรบัรู้
กำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ตำมประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตตลอดอำยุของสินทรัพย์
ดงักล่ำวตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรเริม่รบัรูลู้กหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
 
ในกำรพจิำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ผูบ้รหิำรได้จดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดติ  
ที่มีลักษณะร่วมกันและตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกินก ำหนดช ำระ ทัง้นี้เนื่องจำกสินทรพัย์ที่เกิดจำกสญัญำนัน้  
เป็นงำนทีส่่งมอบแต่ยงัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ซึ่งมลีักษณะควำมเสีย่งใกลเ้คยีงกบัลูกหนี้ส ำหรบัสญัญำประเภทเดยีวกนั 
ผู้บริหำรจึงได้ใช้อัตรำผลขำดทุนด้ำนเครดิตของลูกหนี้กับสินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำที่เกี่ยวข้องด้วย  
อตัรำขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นพจิำรณำจำกลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดตี ข้อมูลผลขำดทุนด้ำน
เครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยัในอนำคตทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของลูกหนี้ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออก 
โดยสภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่มีกำรคำดกำรณ์ 
ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
ตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น แต่กลุ่มกิจกำรเลือกใช้ข้อมูล 
ผลขำดทุนดำ้นเครดติในอดตี มำประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิำร ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติ  
ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ กำรดอ้ยค่ำทีร่บัรูต้ำมวธิดีงักล่ำวไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 13 
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7 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
7.7 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
ฉ) กำรดอ้ยค่ำ (ต่อ) 

 
ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ FVOCI กลุ่มกิจกำรใช้วธิีกำรทัว่ไป 
(General approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่งก ำหนดให้
พจิำรณำผลขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย์ ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึ้นของ
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตอย่ำงมีนัยส ำคัญหรือไม่ และรบัรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำตัง้แต่เริ่มรบัรู้สินทรัพย์  
ทำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 
กลุ่มกจิกำรประเมนิควำมเสี่ยงด้ำนเครดติของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  
ว่ำมกีำรเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทยีบควำมเสีย่งของกำร
ผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก) 

 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยพจิำรณำถงึกำรคำดกำรณ์ในอนำคต
มำประกอบกบัประสบกำรณ์ในอดตี  โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของ
ผลขำดทุนด้ำนเครดติถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบัทัง้หมด 
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก) โดยจ ำนวนเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไม่ได้รบั หมำยถงึผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำ
ทัง้หมดและกระแสเงนิสดซึง่กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
 
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัถ่วงน ้ำหนักตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
• มลูค่ำเงนิตำมเวลำ 
• ข้อมูลสนับสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัที่รำยงำน เกี่ยวกับประสบกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์  

ในปัจจุบนั และกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 
 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ไดส้รุปไว ้
ในหมำยเหตุ 6.1 

 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

47 

7 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

7.8 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 

อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่คอือำคำรส ำนักงำนใหเ้ช่ำและสนิทรพัย์สทิธกิำรใชข้องอำคำร
ส ำนักงำนรบัรูภ้ำยใต้สญัญำเช่ำ ซึ่งกลุ่มกจิกำรถอืไว ้เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำในระยะยำว และไม่ไดม้ไีว้ใช้
งำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร 
 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนรบัรูร้ำยกำรเริม่แรกดว้ยรำคำทุน รวมถงึตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรและตน้ทุนในกำรกูย้มื 
 
กลุ่มกจิกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเป็นส่วนหนึ่งของมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์กต็่อเมื่อมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่
ทีก่ลุ่มกจิกำรจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ เมื่อมกีำรเปลีย่นแทนชิ้นส่วนของอสงัหำรมิทรพัย์
เพื่อกำรลงทุน กลุ่มกจิกำรจะตดัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 
อสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนจะวัดมูลค่ำภำยหลังจำกกำรรบัรู้รำยกำรด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยกำรเปลี่ยนแปลง  
ในมลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนจะถูกรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 

 
ทัง้นี้ กลุ่มกิจกำรเลือกน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัชมีำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 ทีม่ผีลต่อกำร
พยำกรณ์ทำงกำรเงนิในอนำคตมำใชป้ระกอบเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนทีว่ดัดว้ย
มลูค่ำยุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 
7.9 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิทรพัย์นัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกิดประ โยชน์ 
เชงิเศรษฐกจิในอนำคต มลูค่ำตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
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7.9 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 
ที่ดนิไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใช้วธิีเส้นตรง เพื่อลดรำคำทุน ตลอดอำยุ  
กำรใหป้ระโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี้ 
 
อำคำร 20 ปี 
โรงภำพยนตรส์่วนปรบัปรุง 10, 20, 25 ปี 
 หรอืตำมอำยุสญัญำเช่ำ 
ระบบสำธำรณูปโภค 5, 10, 15, 25 ปี 
 หรอืตำมอำยุสญัญำเช่ำ 
เครื่องมอือุปกรณ์และเครื่องตกแต่งทีใ่ชด้ ำเนินงำน 5, 7, 10, 15, 20 ปี 
อุปกรณ์ส ำนักงำน 3, 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 
กลุ่มกิจกำรได้มีกำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรพัย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำก
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์และแสดงในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

7.10 ค่ำควำมนิยม  
 
กลุ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปี และเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงในเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้ว่ำ
ค่ำควำมนิยมอำจจะดอ้ยค่ำ โดยค่ำควำมนิยมจะแสดงดว้ยรำคำทุนหกักำรดอ้ยค่ำสะสม 
 
เพื่อวตัถุประสงค์ของกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกิดเงนิสดหรอื
กลุ่มของหน่วยสินทรพัย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คำดว่ำจะได้รบัประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจที่ก่อให้เกิดค่ำควำมนิยม
ดงักล่ำวขึ้น โดยหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือกลุ่มของหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดนัน้จะต้องเป็นหน่วย 
ทีเ่ลก็ทีสุ่ดทีก่ลุ่มกจิกำรทีใ่ชใ้นกำรประเมนิค่ำควำมนิยมเพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรภำยในกจิกำร  
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7.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
ค่าลขิสทิธิภ์าพยนตร ์
 
ลิขสทิธิภ์ำพยนตร์ บนัทกึตำมรำคำทุนที่รำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยทำงตรงที่เกี่ยวข้องในกำรซื้อลิขสทิธิ ์ต้นทุนลิขสทิธิ  ์
ตดัจ ำหน่ำยเป็นต้นทุนโดยตรงของกำรแสดงภำพยนตร์ วซีดีแีละดวีดี ีและกำรถ่ำยทอดทำงโทรทศัน์ ตำมอตัรำส่วน
ของกำรใชง้ำนในช่องทำงเหล่ำนัน้ตลอดระยะเวลำของลิขสทิธิ ์ซึ่งโดยทัว่ไปอยู่ระหว่ำง 2 ปี ถงึ 10 ปี ในกรณีทีค่ำดว่ำ 
มีกำรขำดทุนเกิดขึ้นในแต่ละลิขสิทธิ ์กลุ่มกิจกำรจะตัดจ่ำยขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นออกจำกมูลค่ำทำงบัญชขีอง
ลขิสทิธิน์ัน้ ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนทนัท ี
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
สทิธกิำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีซ่ื้อมำจะถูกบนัทกึด้วยรำคำทุน และถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรกำรให้
ประโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 5 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ 
 

7.12 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกจิกำรไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีำยุกำรใหป้ระโยชน์ที่ไม่ทรำบได้แน่นอน แต่จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำ
เป็นประจ ำทุกปี และเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัย์อื่น 
กลุ ่มกจิกำรจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ 
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนื โดยมูลค่ำ  
ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืหมำยถงึจ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรจ ำหน่ำยและมูลค่ำจำกกำรใช้ 
 
เมื่อมเีหตุใหเ้ชื่อว่ำสำเหตุทีท่ ำให้เกิดกำรดอ้ยค่ำในอดตีได้หมดไป กลุ่มกจิกำรจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ส ำหรบัสนิทรพัย์อื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่ำควำมนิยม 
 
ทัง้นี้ กลุ ่มกจิกำรเลอืกน ำขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดย 
สภำวชิำชพีบญัช ีมำถือปฏิบตัิส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถอืเป็น
ขอ้บ่งชี้กำรดอ้ยค่ำ ในกำรพจิำรณำว่ำสนิทรพัย์ของกลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยค่ำหรอืไม่  
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7.13 สญัญำเช่ำ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้สญัญำเช่ำเมื่อกลุ่มกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้และหนี้สนิ  
ตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยตน้ทุนทำงกำรเงนิจะรบัรู้
ในก ำไรหรือขำดทุนตลอดระยะเวลำสัญญำเช่ำด้วยอัตรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่คงเหลืออยู่  
กลุ่มกจิกำรคดิค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัย์และระยะเวลำกำรเช่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญำไปยงัส่วนประกอบของสัญญำที่เป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสัญญำ  
ที่ไม่เป็นกำรเช่ำตำมรำคำเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำที่ประกอบด้วยส่วนประกอบ  
ของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำ  

 
สนิทรพัย์และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกด้วยมูลค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบด้วยมูลค่ำปัจจุบันของ
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ ดงันี้ 
 
• ค่ำเช่ำคงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิกำรจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีก่ลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มกจิกำร 
มคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเช่ำ  
 
กลุ่มกจิกำรจะคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยได้ 
กลุ่มกิจกำรจะคดิลดด้วยอตัรำกำรกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่ำ ซึ่งก็คอือตัรำที่สะท้อนถึงกำรกู้ยมืเพื่อให้ได้มำซึ่งสนิทรัพย์  
ทีม่มีลูค่ำใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
กลุ่มกิจกำรมีสัญญำเช่ำซึ่งก ำหนดค่ำเช่ำจ่ำยผันแปรตำมดัชนีหรืออัตรำ ซึ่งยังไม่รวมอยู่ในกำรวัดมูลค่ำหนี้สิน  
ตำมสญัญำเช่ำจนกระทัง่ดชันีหรืออัตรำนัน้มีผลต่อกำรจ่ำยช ำระ กลุ่มกิจกำรปรบัปรุงหนี้สินตำมสญัญำเช่ำไปยัง
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชท้ีเ่กีย่วขอ้งเมื่อกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำดงักล่ำวเปลีย่นแปลงไป  
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7.13 สญัญำเช่ำ (ต่อ) 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ  (ต่อ) 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
• ค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 
ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวธิเีส้นตรง สญัญำเช่ำ
ระยะสัน้คอืสญัญำเช่ำทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ทีม่มีูลค่ำต ่ำประกอบดว้ย อุปกรณ์ไอท ี
และอุปกรณ์ส ำนักงำนขนำดเลก็ 

 
ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบญัช ีกลุ่มกจิกำรไดร้บักำรลดค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำจำกผูใ้หเ้ช่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 
กลุ่มกิจกำรเลือกที่จะไม่ปฏบิตัติำม TFRS 16 เกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำทุกสญัญำทีไ่ดร้บั
กำรลดค่ำเช่ำ แต่เลือกที่จะน ำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัช ีมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 โดยกำรปรับลดหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ครบก ำหนดตำมสัดส่วนที่ได้รับส่วนลด  
ตลอดช่วงเวลำที่ได้รบักำรลดค่ำเช่ำ และกลบัรำยกำรค่ำเสื่อมรำคำจำกสินทรพัย์สิทธิกำรใช้และดอกเบี้ยจำกหนี้สิน  
ตำมสญัญำเช่ำทีร่บัรูใ้นระหว่ำงงวดตำมสดัส่วนของค่ำเช่ำทีล่ดลง โดยรบัรูผ้ลต่ำงที่เกิดขึ้นเป็นรำยกำรต้นทุนกำรให้บริกำร 
แทนกำรปรบัปรุงมลูค่ำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละวดัมลูค่ำหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำใหม่ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้ให้เช่ำ 
 
สนิทรพัย์ที่ให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิบนัทกึเป็นลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิ  
ที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้คิดลดกับมูลค่ำปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรับรู้  
เป็นรำยไดท้ำงกำรเงนิโดยใชว้ธิเีงนิลงทุนสุทธซิึ่งสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงที ่ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกทีร่วมอยู่ในกำรวดั
มลูค่ำลูกหนี้สญัญำเช่ำทำงกำรเงนิเริม่แรกและจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุของสญัญำเช่ำ 
 
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รบัรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลำกำรให้เช่ำ กลุ่มกจิกำรต้องรวมต้นทุนทำงตรงเริม่แรกที่เกิดขึน้จำกกำรไดม้ำซึ่งสญัญำเช่ำด ำเนินงำนในมูลค่ำ
ตำมบญัชขีองสนิทรพัยอ์้ำงองิ และรบัรูต้น้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดยใชเ้กณฑ์เดยีวกนักบัรำยได้
จำกสญัญำเช่ำ สนิทรพัยท์ีใ่หเ้ช่ำไดร้วมอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิตำมลกัษณะของสนิทรพัย ์ 
 
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนให้เช่ำแก่ผู้เช่ำภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนโดยจ่ำยค่ำเช่ำเป็นรำยเดอืน ค่ำเช่ำจ่ำยตำม
สญัญำส ำหรบับำงสญัญำจะรวมถงึกำรเพิม่ขึ้นของดชันีรำคำผู้บรโิภค แต่ไม่มกีำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรตวัแปรอื่น ๆ  
ที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรำ ในกรณีที่จ ำเป็นเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตกลุ่มกิจกำรอำจได้รับหนังสือค ้ำประกัน 
จำกธนำคำรส ำหรบัระยะเวลำของสญัญำเช่ำ   
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7.14 หน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ก) กำรจดัประเภท 

 
กลุ่มกิจกำรจะพิจำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิที่กลุ่มกิจกำรเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทำงกำรเงินหรือ  
ตรำสำรทุนโดยพจิำรณำภำระผูกพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
 
• หำกกลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัตำมสญัญำทีจ่ะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นใหก้บักจิกำรอื่น 

โดยไม่สำมำรถปฏเิสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้
จะจดัประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงิน เว้นแต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของ  
กลุ่มกจิกำรเองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที่ 

• หำกกลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพนัตำมสญัญำหรือสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได้ 
เครื่องมอืทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 
 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิกำรไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีก
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข) กำรวดัมลูค่ำ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกกลุ่มกิจกำรต้องวดัมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำ
หนี้สนิทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

 
ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำ 

 
กลุ่มกจิกำรตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแล้ว หรอืไดม้กีำร
ยกเลกิไป หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 
หำกกลุ่มกจิกำรมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ กลุ่มกจิกำรจะต้องพจิำรณำ
ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร กลุ่มกจิกำรจะตอ้ง
รบัรูห้นี้สนิทำงกำรเงนิใหม่ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ดว้ยมูลค่ำ
ตำมบญัชทีีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกกลุ่มกิจกำรพิจำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรตัดรำยกำร กลุ่มกิจกำร 
จะปรบัปรุงมูลค่ำของหนี้สนิทำงกำรเงนิโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิเดมิ 
(Original effective interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรู้ส่วนต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่น 
ในก ำไรหรอืขำดทุน 
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7.15 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 
ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงนิกู้ยมืทีกู่ม้ำโดยทัว่ไปและทีกู่ม้ำเป็นกำรเฉพำะทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสรำ้ง หรอื
กำรผลติสนิทรพัย์ทีเ่ขำ้เงื่อนไข (สนิทรพัย์ทีต่้องใชร้ะยะเวลำนำนในกำรท ำใหพ้รอ้มใชห้รอืพรอ้มขำยไดต้ำมประสงค์) 
ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์ หกัด้วยรำยได้จำกกำรลงทุนที่เกิดจำกกำรน ำเงินกู้ยมืที่กู้มำ
โดยเฉพำะ กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยืมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์สิ้นสุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำรที่จ ำเป็นในกำรเตรียม
สนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สร็จสิน้ลง  
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

7.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ส ำหรบังวดประกอบด้วยภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ีภำษีเงนิได้  
จะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิไดท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัรำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่นหรอืรำยกำร  
ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมี
ผลบงัคบัใชภ้ำยในสิ้นรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ 
ในกรณีทีก่ำรน ำกฎหมำยภำษีไปปฏบิตัขิ ึน้อยู่กบักำรตคีวำม กลุ่มกจิกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยภำษีทีเ่หมำะสม
จำกจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษี 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชรีบัรู้เมื่อเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัช ี
ทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำก
เหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
• กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบ

ต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
• ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุม

จงัหวะเวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่
ว่ำจะไม่เกดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยใน
สิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง
ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
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7.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(ต่อ) 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีจะรบัรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอ  
ทีจ่ะน ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชีและหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชีจะแสดงหกักลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิ  
ตำมกฎหมำยทีจ่ะน ำสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงินไดร้อกำรตดับญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภำษีเงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงำนจดัเกบ็
ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

7.17 ผลประโยชน์ของพนักงำน 
 
ก) ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืน หลงัจำกวนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำบญัช ีเช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน ลำประจ ำปีและลำป่วยทีม่กีำรจ่ำยค่ำแรง และโบนัสของพนักงำนปัจจุบนั
รบัรู้ตำมช่วงเวลำกำรให้บริกำรของพนักงำนไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรจะบันทึก
หนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 
 

ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนส ำรองเลี้ยงชพีตำมสญัญำ กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพันทีต่้องจ่ำยช ำระ
เพิม่เตมิเมื่อไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ 
 

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รบัเมื่อเกษียณอำยุ  
โดยมกัขึน้อยู่กบัปัจจยัหลำยประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพันผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธี คิดลดแต่ละหน่วย 
ที่ประมำณกำรไว้ ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำย  
ในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำร
กระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของหุน้กู้ใกล้เคยีงกบัระยะเวลำที่ต้องช ำระภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์
เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กิดขึ้น 
และรวมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
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7.17 ผลประโยชน์ของพนักงำน (ต่อ) 
 

ง) ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน 
 
กลุ่มกจิกำรใหเ้งนิเป็นรำงวลัแก่พนักงำน เมื่อพนักงำนท ำงำนใหก้ลุ่มกจิกำรเป็นเวลำ 10 ปี 
 
หนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนจะถูกบนัทกึเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ยกเว้นกำรรบัรู้ก ำไรและ
ขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่ทีบ่นัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

จ) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้ง 
 
กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำงก่อนถึงก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจกำรไม่สำมำรถยกเลิกข้อเสนอให้
ผลประโยชน์ และ 2) กจิกำรรบัรูต้้นทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสร้ำงทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ทีม่กี ำหนดช ำระ
เกนิกว่ำ 12 เดอืนภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่ำปัจจุบนั 

 
7.18 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

 
กลุ่มกจิกำรไดร้บับรกิำรจำกพนักงำน เป็นสิง่ตอบแทนส ำหรบัตรำสำรทุนของกจิกำรในกลุ่มกจิกำร (สทิธซิื้อหุน้) มลูค่ำ
ยุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้นของพนักงำนจะรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมระยะเวลำได้รบัสิทธิ โดยรบัรู้พร้อมกับกำรเพิ่มขึ้น  
ของตรำสำรทุน ทัง้นี้ มลูค่ำยุตธิรรมของสทิธซิื้อหุน้ทีอ่อกให ้จะถูกก ำหนดโดย 
 
• เงื่อนไขกำรด ำเนินกำรทำงดำ้นกำรตลำด เช่น รำคำหุน้ของกจิกำร และ 
• ผลกระทบของเงื่อนไขกำรได้รบัสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขกำรบริกำรหรือผลงำน (ตัวอย่ำงเช่น ข้อก ำหนดในเรื่อง  

กำรออมของพนักงำนหรอืกำรถอืหุน้ในช่วงระยะเวลำทีก่ ำหนด) 
• ไม่รวมผลกระทบของกำรบริกำร และเงื่อนไขกำรได้รบัสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขกำรด ำเนินกำรทำงด้ำนกำรตลำด 

(ตวัอย่ำงเช่น ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร กำรเติบโตของยอดขำยตำมทีก่ ำหนดไว้ และกำรคงสภำพกำรเป็น
พนักงำนของกจิกำรในช่วงเวลำทีก่ ำหนด)  

 
เงื่อนไขผลงำนที่ไม่ใช่กำรด ำเนินกำรทำงด้ำนกำรตลำดและเงื่อนไขกำรบรกิำร จะรวมอยู่ในข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับ
จ ำนวนของสทิธซิื้อหุน้ทีค่ำดว่ำจะไดร้บั 
 
ณ วนัทีส่ิน้รอบระยะเวลำกำรรำยงำน กลุ่มกจิกำรจะทบทวนกำรประเมนิจ ำนวนของสทิธซิื้อหุน้ทีค่ำดว่ำจะไดร้บั และจะ
รบัรู้ผลกระทบของกำรปรบัปรุง (หำกมี) จำกกำรประมำณกำรเริ่มแรกในก ำไรหรือขำดทุน พร้อมกับกำรปรบัปรุง
รำยกำรไปยงัส่วนของเจำ้ของ  
 
บรษิทัจะออกหุน้ใหม่เมื่อมกีำรใชส้ทิธ ิสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัสุทธจิำกตน้ทุนในกำรท ำรำยกำรทำงตรงจะบนัทกึไปยงัทุนเรอืนหุน้
และส่วนเกนิมลูค่ำหุน้ 
 
กรณีทีบ่รษิทัใหส้ทิธซิื้อตรำสำรทุนแก่พนักงำนของบรษิทัย่อยในกลุ่มกจิกำรจะปฏบิตัเิหมอืนเป็นเงนิทุนสนับสนุนจำก
บรษิทัใหญ่ 
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7.19 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 

กลุ่มกิจกำรมภีำระผูกพนัในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรอืตำมข้อตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์  
ในอดตีซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหบ้รษิทัต้องสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และ
ประมำณกำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 

กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระ
ภำระผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจ่ำย 

 

7.20 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สำมญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ   
 

ต้นทุนทีเ่พิม่ขึน้เกี่ยวกบักำรออกหุน้ใหม่หรอืสทิธใินกำรซื้อขำยหุ้นซึ่งสุทธจิำกภำษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน
ของเจำ้ของ 
 

หุน้ทุนซื้อคนื 
 

กรณีทีบ่รษิทัใดก็ตำมในกลุ่มกิจกำรซื้อคนืหุน้สำมญัของบรษิทักลบัคนื (หุน้ทุนซื้อคนื) สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยออกไปและ
เกี่ยวข้องโดยตรง (สุทธิจำกภำษีเงนิได้) จะรบัรูเ้ป็นหุ้นทุนซื้อคนืและแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกยอดรวมของส่วนของ
เจำ้ของของบรษิทัจนกว่ำหุน้ทุนซื้อคนืดงักล่ำวจะถูกยกเลกิไปหรอืจ ำหน่ำยใหม่ สิง่ตอบแทนใด ๆ ทีไ่ดร้บัจำกกำรขำย
หรอืน ำหุน้ทุนซื้อคนืออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธจิำกต้นทุนเพิม่เตมิที่จ่ำยออกไปภำยนอกสุทธจิำกผลกระทบของภำษีเงนิได้
ทีเ่กีย่วขอ้ง จะแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 

7.21 กำรรบัรู้รำยได้ 
 

รำยไดห้ลกัของกลุ่มกจิกำร คอื รำยไดจ้ำกกำรเขำ้ชมภำพยนตร ์ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโบวล์ิง่และคำรำโอเกะ รำยได้
จำกกำรให้เช่ำพื้นที่และบริกำร รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโฆษณำและกำรสนับสนุนธุรกจิ รำยได้จำกกำรผลิตและ 
กำรจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร์ รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยวซีดีแีละดวีดี ีและรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม  
 

กลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดสุ้ทธจิำกภำษีมูลค่ำเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดเ้มื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีจ่ะ
ไดร้บัช ำระเมื่อส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 

ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองค์ประกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะตอ้งส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรตอ้งแยกเป็น
แต่ละภำระทีต่้องปฏบิตัทิี่แยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปันส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระ  
ทีต่้องปฏบิตัติำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้รำยได้
ของแต่ละภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แล้ว 
 

รำยไดจ้ำกกำรเข้ำชมภำพยนตร์: กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำของกำรฉำยภำพยนตร์ กลุ่มกจิกำรมีสทิธิ  
ในกำรไดร้บัช ำระเงนิทนัททีีผู่ช้มเขำ้ชมภำพยนตร์ 
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7 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

7.21 กำรรบัรู้รำยได้ (ต่อ) 
 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโบว์ลิง่และคำรำโอเกะ: กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดต้ลอดช่วงเวลำของกำรใหบ้รกิำร กลุ่มกจิกำร
มสีทิธใินกำรไดร้บัช ำระเงนิทนัททีีผู่เ้ล่นเขำ้รบับรกิำร  
 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำพื้นทีแ่ละบรกิำร: กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดต้ำมวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลำของสญัญำ โดยทีไ่ม่ได้
ค ำนึงถงึรอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ 
 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรโฆษณำและกำรสนับสนุนธุรกจิ: กลุ่มกจิกำรจะรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรในรอบระยะเวลำ
บญัชทีีใ่หบ้รกิำร ในกรณีทีส่ญัญำมหีลำยภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิกลุ่มกจิกำรจะปันส่วนรำคำของรำยกำรใหแ้ต่ละภำระทีต่้อง
ปฏิบตัิตำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศ ในกรณีที่รำคำขำยแบบเอกเทศไม่สำมำรถหำได้โดยตรง กลุ่มกิจกำร  
จะท ำกำรประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศโดยใชว้ธิตีน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพิม่ 
 
รำยไดจ้ำกกำรผลติและกำรจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร์: รำยไดจ้ำกกำรผลติและจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร์เป็นรำยได้
จำกกำรใหส้ทิธใินกำรใชท้รพัยส์นิทำงปัญญำของกลุ่มกจิกำร รำยไดจ้ะรบัรูท้ ัง้จ ำนวนเมื่อผูซ้ื้อลขิสทิธสิำมำรถใชส้ทิธิได้
ตำมสญัญำ ยกเวน้ส ำหรบักำรรบัรูร้ำยไดค้่ำสทิธทิีก่ ำหนดจำกยอดขำยจะรบัรูร้ำยไดต้ำมยอดขำยทีเ่กิดขึน้ของลูกคำ้ 
 
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยวซีีดแีละดีวดี:ี กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยได้เมื่อโอนกำรควบคุมในสนิค้ำนัน้ไปยงัลูกค้ำ ซึ่งก็คอื  
เมื่อส่งมอบสินค้ำ กำรส่งมอบจะเกิดขึ้นเมื่อสินค้ำได้ถูกส่งไปยงัสถำนที่ที่ก ำหนด ควำมเสี่ยงของกำรล้ำสมัยและ  
กำรสญูเสยีไดถู้กโอนไปยงัผูข้ำยส่ง และเมื่อผูข้ำยส่งไดย้อมรบัสนิคำ้ตำมสญัญำขำยแลว้ซึง่ภำระผูกพนัของกลุ่มกจิกำร
สิน้สุดลงหรอืกลุ่มกจิกำรมขีอ้บ่งชีว่้ำเกณฑ์ในกำรยอมรบัทัง้หมดเป็นทีน่่ำพอใจ 
 
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม: กลุ่มกิจกำรจะรบัรู้รำยได้เมื่อมกีำรส่งมอบอำหำรและเครื่องดื่ม ให้กบั
ลูกคำ้ กลุ่มกจิกำรมสีทิธใินกำรไดร้บัช ำระเงนิทนัททีีส่่งมอบอำหำรและเครื่องดื่มให้ 
 
การขายสนิคา้ - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 
 
กลุ่มกจิกำรใหโ้ปรแกรมสทิธิพเิศษแก่ลูกค้ำทีเ่ป็นสมำชกิบตัร เอม็-เจนเนอเรชัน่โดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของรำยกำรขำย
หรอืบรกิำร โดยลูกคำ้จะไดร้บัคะแนนสะสมเพื่อสำมำรถน ำไปใชส้ทิธิได้ในอนำคตเพื่อรบัสนิค้ำหรอืบรกิำรโดยไม่ต้องจ่ำย
ค่ำตอบแทนตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดในบตัร เอม็-เจนเนอเรชัน่ หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำส ำหรบัคะแนนสะสมจะรบัรู ้ณ จุดทีม่ี
กำรขำย และรำยได้จะรบัรู้เมื่อลูกค้ำน ำคะแนนมำแลกหรอืเมื่อคะแนนหมดอำยุ (12 เดอืนนับจำกวนัที่ลูกค้ำเติมเงนิ 
ลงบนบตัรครัง้แรก) 
 
ตน้ทุนส่วนเพิม่ในการไดม้าซึง่สญัญา 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้ต้นทุนส่วนเพิ่มในกำรได้มำซึ่งสญัญำ ซึ่งส่วนใหญ่คือค่ำนำยหน้ำที่จ่ำยให้แก่บุคคลภำยนอกและ
พนักงำน และตดัจ ำหน่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยตำมรปูแบบเดยีวกบักำรรบัรูร้ำยไดข้องสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง 
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7 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

7.21 กำรรบัรู้รำยได้ (ต่อ) 
 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้หนี้สินที่เกิดจำกสญัญำเมื่อได้รบัช ำระจำกลูกค้ำหรือถึงก ำหนดช ำระตำมสญัญำก่อนที่กลุ่มกิจกำร  
จะปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัิ 
 

7.22 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงินปันผลที่จ่ำยไปยงัผู้ถือหุ้นของกิจกำรจะรบัรู้เป็นหนี้สินในงบกำรเงินเมื่อกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้รับ  
กำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

7.23 สญัญำค ำ้ประกนัทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้หนี้สนิทำงกำรเงนิจำกสญัญำค ้ำประกนัเมื่อกลุ่มกิจกำรให้กำรค ้ำประกนัทำงกำรเงนิทีมู่ลค่ำยุตธิรรม  
ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรก และรบัรูม้ลูค่ำในภำยหลงัดว้ยจ ำนวนทีส่งูกว่ำระหว่ำง 
 
• จ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ทีค่ ำนวณตำมขอ้ก ำหนดของ TFRS 9 และ 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกหกัดว้ยรำยไดท้ีร่บัรูต้ำมกำรรบัรูร้ำยไดภ้ำยใต ้TFRS 15 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำค ้ำประกนัทำงกำรเงนิก ำหนดจำกมลูค่ำปัจจุบนัของผลต่ำงในกระแสเงนิสดระหว่ำง ก) กระแส
เงนิสดตำมสญัญำของหนี้สนิทีเ่กี่ยวขอ้ง และ ข) กระแสเงนิสดทีจ่ะต้องจ่ำยช ำระในกรณีที่ไม่มกีำรค ้ำประกนัดงักล่ำว 
หรอืกำรประมำณจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยใหแ้ก่บุคคลภำยนอกส ำหรบัเพื่อโอนภำระผกูพนัดงักล่ำวออกไป 
 
สญัญำค ้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับเงนิกู้ยืมหรือค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่นๆที่ไม่ได้รบัผลตอบแทน มูลค่ำยุติธรรมจะแสดง  
รวมเป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนของเงนิลงทุน 
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8 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
8.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสี่ยงทำงกำรเงนิที่หลำกหลำยซึ่งได้แก่ ควำมเสีย่งจำกตลำด (รวมถงึควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน
และควำมเสี่ยงอัตรำดอกเบี้ย) ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต และควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำมเสี่ยง
โดยรวมของกลุ่มกจิกำรจงึมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิีกำรลดผลกระทบทีท่ ำให้เสยีหำยต่อ  
ผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้
 
8.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 

 
ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
เน่ืองจำกกลุ่มกจิกำรด ำเนินงำนระหว่ำงประเทศจงึมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ 
และมีรำยกำรที่ต้องแลกเปลี่ยนเงินตรำจำกกำรซื้อลิขสิทธิภ์ำพยนตร์จำกต่ำงประเทศในสกุลเงิน 
ที่หลำกหลำย โดยส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ กลุ่มกิจกำรไม่ได้ใช้อนุพันธ์ทำงกำรเงิน 
เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ  
 
กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมคีวำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ซึ่งสรุปเป็น
สกุลเงนิบำท ดงันี้ 
 
 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 ดอลลำร์

สหรฐั 
 

บำท 
ดอลลำร ์

สหรฐั 
 

บำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 21,493 - 15,503 - 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 24,114 33,075 14,070 34,756 

 
 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 ดอลลำร์

สหรฐั 
 

บำท 
ดอลลำร ์

สหรฐั 
 

บำท 
     

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 816 - 7,315 - 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 24,114 - 14,070 - 
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8 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
8.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (ต่อ) 

 
8.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด (ต่อ) 

 
ข) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
รำยไดแ้ละกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่ไม่ขึน้กบักำรเปลีย่นแปลงของอตัรำ
ดอกเบี้ยในตลำด กลุ่มกิจกำรมคีวำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ยจำกเงนิฝำกสถำบันกำรเงิน เงนิให้กู้ยืม 
แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน และเงนิกู้ยมืจำกสถำบันกำรเงิน สนิทรพัย์และหนี้สินทำงกำรเงนิส่วนใหญ่  
ของกลุ่มกิจกำรมีอตัรำดอกเบี้ยลอยตวัหรืออตัรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอตัรำตลำดในปัจจุบนั  
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ยไม่เป็นนัยส ำคญัเนื่องจำกสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและ
หนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่ดีอกเบีย้จ ำนวนใกลเ้คยีงกนั   

 
8.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

 
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจำกรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด รวมถึงควำมเสี่ยง  
ดำ้นสนิเชื่อแก่ลูกคำ้และลูกหนี้คงคำ้ง 

 
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 
กลุ่มกิจกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตโดยกำรจัดกลุ่มของควำมเสี่ยง ส ำหรบัเงินฝำกธนำคำรและสถำบัน
กำรเงนิ กลุ่มกจิกำรจะเลอืกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิที่น่ำเชื่อถอื ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกคำ้ กลุ่มกจิกำร 
จะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลูกคำ้ โดยพจิำรณำจำกฐำนะทำงกำรเงนิ ประสบกำรณ์ทีผ่่ำนมำ และ
ปัจจยัอื่นๆ และก ำหนดกำรให้วงเงินสินเชื่อจำกผลกำรประเมินดังกล่ำว กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรกระจุกตัวของ 
ควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีเ่ป็นสำระส ำคญั 
 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรมสีนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีต่้องมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำ 
จะเกดิขึน้ดงันี้ 
 
• เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
• ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
• เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
แม้ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึ่งเข้ำเงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรด้อยค่ำภำยใต้ 
TFRS 9 แต่บรษิทัพจิำรณำว่ำกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่ม่มนีัยส ำคญั 
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8 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
8.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (ต่อ) 

 
8.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต (ต่อ) 

 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ (ต่อ) 
 
กำรประเมนิกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น บรษิทัใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 
ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ซึ่งค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้
ตลอดอำยุลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น ในกำรพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิำรไดจ้ดักลุ่ม
ลูกหนี้ตำมควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่ลีกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ รำยละเอยีดของค่ำ
เผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติแสดงไวใ้นหมำยเหตุ 13 
 
กลุ่มกจิกำรจะตดัจ ำหน่ำยลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นเมื่อคำดว่ำจะไม่ได้รบัช ำระคนื ขอ้บ่งชี้ทีค่ำดว่ำจะไม่ได้รบั
ช ำระคนื เช่น กำรไม่ยอมปฏิบตัิตำมแผนกำรช ำระหนี้หรอืทยอยช ำระหนี้ ไม่มกีำรช ำระเงนิตำมสญัญำหรือไม่
สำมำรถตดิต่อได ้ 
 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นจะแสดงเป็นผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสุทธใินก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำน กำรไดร้บัช ำระหนี้คนืจำกจ ำนวนทีไ่ดต้ดัจ ำหน่ำยไปจะถูกบนัทกึกลบัรำยกำรในรำยกำรเดียวกัน
กบัทีไ่ดบ้นัทกึผลขำดทุนไป 
 
ส ำหรบัปี พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรไดพ้จิำรณำรบัรูค้่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของลูกหนี้กำรคำ้เมื่อมขีอ้บ่งชี้ว่ำมกีำรผล
ขำดทุนที่เกิดขึ้น เช่น กำรที่ไม่สำมำรถเรยีกให้ช ำระหนี้ได้ โดยที่ไม่ได้มกีำรพจิำรณำถึงควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
ทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระ ดงันัน้จ ำนวนผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นและผลขำดทุนจำกหนี้สงสยัจะสูญ 
จงึไม่สำมำรถเปรยีบเทยีบกนัได ้
 
กำรประเมนิกำรด้อยค่ำของเงินให้กู้ยมืแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บรษิัทมเีงนิให้กู้ยมืแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่ 
วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยรบัรูผ้ลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ใน 12 เดอืนขำ้งหน้ำส ำหรบั
เงนิให้กู้ยมืที่ไม่ได้มกีำรเพิม่ขึ้นของควำมเสี่ยงด้ำนเครดติที่มนีัยส ำคญั และรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำ 
จะเกดิขึน้ตลอดอำยุส ำหรบัเงนิใหกู้ย้มืทีม่กีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่นีัยส ำคญั 

 
8.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 
กำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคอืกำรมจี ำนวนเงนิสดและหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในควำมตอ้งกำร
ของตลำดอย่ำงเพยีงพอ และกำรมแีหล่งเงนิทุนทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดจ้ำกวงเงนิดำ้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อกำรช ำระ
ภำระผูกพนัเมื่อถึงก ำหนด ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลำบญัช ีผู้บรหิำรได้พจิำรณำประมำณกำรกระแสเงนิสดของ
กลุ่มกจิกำรอย่ำงสม ่ำเสมอโดยพจิำรณำจำก ก) เงนิส ำรองหมุนเวยีน (จำกวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บิกใช้) และ 
ข) เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
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8 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
8.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (ต่อ) 

 
8.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (ต่อ) 

 
ก) กำรจดักำรด้ำนกำรจดัหำเงิน 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบรษิัทมวีงเงนิสนิเชื่อที่ได้รบัจำกสถำบนักำรเงินซึ่ง 
ยังมิได้ใช้เป็นจ ำนวน 4,627.64 ล้ำนบำท และจ ำนวน 4,412.64 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (พ.ศ. 2562 : 
จ ำนวน 4,553.46 ลำ้นบำท และจ ำนวน 4,325.46 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) วงเงนิสนิเชื่อส่วนใหญ่สิน้สุดอำยุ
ภำยใน 3 ปี และจะมกีำรทบทวนตำมวำระ วงเงนิสนิเชื่อส่วนใหญ่มไีวใ้ชส้ ำหรบักำรสร้ำงโรงภำพยนตร์
และใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน 
 

ข) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงใหเ้หน็ถงึหนี้สนิทำงกำรเงนิทีจ่ดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ 
ซึง่แสดงดว้ยจ ำนวนเงนิตำมสญัญำทีไ่ม่ไดม้กีำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืทีค่รบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 
12 เดอืน จะเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กี่ยวขอ้งเนื่องกำรกำรคดิลดไม่มนีัยส ำคญั กระแสเงนิสด
ที่แสดงภำยใต้สญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยนัน้เป็นกระแสเงนิสดโดยประมำณจำกอตัรำดอกเบี้ย
ล่วงหน้ำทีเ่กีย่วขอ้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน  
 
 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

 
ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกวำ่  
5 ปี 

 
รวม 

มูลค่ำตำม
บญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จำกสถำบนักำรเงนิ 1,782,314 - - 

 
1,782,314 

 
1,782,314 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,375,654 - - 1,375,654 1,375,654 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12,800 - - 12,800 12,800 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  345,000 1,505,000 - 1,850,000 1,850,000 
หุน้กู ้ 500,000 1,000,000 - 1,500,000 1,500,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 391,133 1,246,001 2,013,341 3,650,475 2,754,580 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 4,406,901 3,751,001 2,013,341 10,171,243 9,275,384 
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8 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
8.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (ต่อ) 

 
8.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (ต่อ) 

 
ข) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

 
ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกวำ่  
5 ปี 

 
รวม 

มูลค่ำตำม
บญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จำกสถำบนักำรเงนิ 2,118,578 - - 2,118,578 2,118,578 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,734,678 - - 1,734,678 1,734,678 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 12,800 - - 12,800 12,800 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  383,000 - - 383,000 383,000 
หุน้กู ้ - 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 385,913 1,329,809 2,211,842 3,927,564 2,920,174 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 4,634,969 2,829,809 2,211,842 9,676,620 8,669,230 

 
 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

 
ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกวำ่  
5 ปี 

 
รวม 

มูลค่ำตำม
บญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จำกสถำบนักำรเงนิ 1,747,039 - - 1,747,039 1,747,039 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 898,799 - - 898,799 898,799 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 990,114 - - 990,114 990,114 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  345,000 1,505,000 - 1,850,000 1,850,000 
หุน้กู ้ 500,000 1,000,000 - 1,500,000 1,500,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 260,944 920,831 1,584,724 2,766,499 2,062,845 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 4,741,896 3,425,831 1,584,724 9,752,451 9,048,797 

 
 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
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8 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
8.1 ปัจจยัควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (ต่อ) 

 
8.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง (ต่อ) 

 
ข) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

 
ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกวำ่  
5 ปี 

 
รวม 

มูลค่ำตำม
บญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
   จำกสถำบนักำรเงนิ 2,096,302 - - 2,096,302 2,096,302 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,247,391 - - 1,247,391 1,247,391 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 967,425 - - 967,425 967,425 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  383,000 - - 383,000 383,000 
หุน้กู ้ - 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 258,196 963,391 1,803,208 3,024,795 2,225,154 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงิน 4,952,314 2,463,391 1,803,208 9,218,913 8,419,272 

 
8.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 

 
วต้ถุประสงคข์องกำรบรหิำรส่วนของทุน คอื 
 
• รกัษำไวซ้ึ่งกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและเพื่อทีจ่ะสำมำรถก่อใหเ้กิดผลตอบแทนแก่ผู้ถอืหุ้นและยงัประโยชน์ให้แก่  

ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ และ 
• รกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดตน้ทุนเงนิทุน 
 
ในกำรทีจ่ะรกัษำหรอืปรบัระดบัโครงสรำ้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิกำรอำจตอ้งปรบัจ ำนวนเงนิปันผลจ่ำย  
 
กลุ่มกจิกำรพจิำรณำระดบัเงนิทุนอย่ำงสม ่ำเสมอจำกอตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุน ซึ่งค ำนวณจำกหนี้สนิสุทธิ  ไม่รวมหนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำ หำรส่วนของเจำ้ของ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม กลุ่มกจิกำรมอีตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุน ดงันี้ 
 

 หน่วย : บำท 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

หนี้สนิสุทธ ิ 8,297,599,447 7,467,569,192 
ส่วนของเจำ้ของ (รวมส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม) 6,626,034,972 7,480,001,665 
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน ร้อยละ 1.25 ร้อยละ 1.00 
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9 มูลค่ำยุติธรรม 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่อีำยุคงเหลอืต ่ำกว่ำหนึ่งปี มมีลูค่ำใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำทำงบญัช ี
เน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไม่มสีำระส ำคญั 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมลูค่ำยุตธิรรมหนี้สนิทำงกำรเงนิ แต่ไม่รวมถงึกรณีทีม่ลูค่ำยุตธิรรมใกลเ้คียงรำคำตำมบญัช ี
 
 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 รำคำตำมบญัชี 
- รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม 

รำคำตำมบญัชี 
- รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม 
     

หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วย 
   มูลค่ำยุติธรรม 

    

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 1,505,000,000 1,612,175,958 - - 
หุน้กู้ 1,000,000,000 1,004,400,000 1,500,000,000 1,529,800,000 
 
 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 รำคำตำมบญัชี 
- รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม 

รำคำตำมบญัชี 
- รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม 
     

หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วย 
   มูลค่ำยุติธรรม 

    

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 1,505,000,000 1,612,175,958 - - 
หุน้กู้ 1,000,000,000 1,004,400,000 1,500,000,000 1,529,800,000 
 
มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นกู้ค ำนวณจำกรำคำตลำดของหุ้นกู้ใน Thai Bond Market Association ณ วนัที่ในงบกำรแสดงฐำนะ
กำรเงนิและอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 
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9 มูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำหรอืเปิดเผยขอ้มูลมูลค่ำยุติธรรมตำมล ำดบัชัน้ของมูลค่ำ
ยุตธิรรม 
 
 หน่วย : บำท 

 ข้อมูลระดบัท่ี 3 

 งบกำรเงินรวม 

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

สินทรพัย ์   
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 480,954,379 489,817,268 
 
มลูค่ำยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 3: มลูค่ำยุตธิรรมทีว่ดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึง่ไม่ไดม้ำจำกขอ้มลูทีส่งัเกตไดใ้นตลำด 
 
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ที่ไม่ใช่สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมเป็นไปตำมนโยบำยกำรบัญชี
ตำมทีเ่ปิดเผยในหมำยเหตุ 7.8  
 
ระหว่ำงปีไม่มกีำรโอนระหว่ำงระดบัชัน้ของมลูค่ำยุตธิรรม 

 
ขัน้ตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
 
ฝ่ำยกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรร่วมกบัผูป้ระเมนิอสิระ ไดท้ ำกำรประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมระดบัที ่3 ของสนิทรพัย์ส ำหรบักำรรำยงำน 
ในงบกำรเงนิ คณะท ำงำนนี้ไดร้ำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรกำรเงนิ (Finance committee) กำรประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำร
กำรเงนิและคณะท ำงำนเกี่ยวกบักระบวนกำรประเมนิมูลค่ำยุติธรรมไดจ้ดัขึ้นอย่ำงน้อยหนึ่งครัง้ในแต่ละไตรมำส ซึ่งสอดคล้อง  
กบัวนัทีร่ำยงำนรำยไตรมำสของกลุ่มกจิกำร 
 
ข้อมูลหลกัที่กลุ่มกิจกำรใช้ในกำรประเมนิมูลค่ำยุติธรรมระดบัที่ 3 ส ำหรบัอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนได้แก่ ประมำณกำร
กระแสเงนิสดคดิลดของค่ำเช่ำจำกสญัญำเช่ำในปัจจุบนั รวมถงึค่ำเช่ำในอนำคตภำยใต้เงื่อนไขของตลำดทีม่อียู่ในปัจจุบนั สุทธิ
จำกกระแสเงนิสดจ่ำยต่ำง ๆ ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้เนื่องจำกอสงัหำรมิทรพัย์ และอตัรำคดิลดส ำหรบัอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน 
ซึ่งประมำณโดยอ้ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยของเงนิปันผลจำกกองทุนอสงัหำรมิทรพัย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์  
ซึง่กลุ่มกจิกำรพจิำรณำแล้วเหน็ว่ำมสีถำนะทำงกำรเงนิทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทั บวกดว้ยอตัรำควำมเสีย่ง
ทีเ่หมำะสม อตัรำคดิลดทีใ่ชส้ะทอ้นถงึกำรประเมนิสภำวะตลำดปัจจุบนัในเรื่องมูลค่ำของกำรเงนิและปัจจยัควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม 
โดยส่วนใหญ่มีอัตรำคิดลดร้อยละ 10.00 ต่อปี ทัง้นี้ในส่วนของอัตรำคิดลดของค่ำเช่ำที่ดินรับรู้ด้วยวิธีสัญญำเช่ำกำรเงิน 
อยู่ระหว่ำงรอ้ยละ 2.60 ถงึ 9.01 ต่อปี ผูป้ระเมนิอสิระเป็นผูท้ ำกำรประมำณกำรขอ้มูลดงักล่ำว โดยเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมนิ
มลูค่ำยุตธิรรม 
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9 มูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงถึงกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติหลกัในกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำรมิทรัพย์  
เพื่อกำรลงทุน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 

  หน่วย : บำท 

 

 ผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมของ
อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 

  งบกำรเงินรวม 

 กำร สมมติฐำน สมมติฐำน 
 เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง 

 สมมติฐำน เพ่ิมขึ้น ลดลง 
    

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1 ลดลง 9,323,555 เพิม่ขึน้ 9,860,089 
 
10 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
กำรประมำณกำรขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
กลุ่มกจิกำรมกีำรประมำณกำรทำงบญัช ีและใชข้อ้สมมตฐิำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชี
อำจไม่ตรงกบัผลทีเ่กิดขึ้นจรงิ ประมำณทำงกำรบญัชทีีส่ ำคญัและขอ้สมมตฐิำนทีม่คีวำมเสีย่งอย่ำงเป็นสำระส ำคญัทีอ่ำจเป็น
เหตุใหเ้กดิกำรปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำ มดีงันี้ 
 
ก) กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 

 
มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณนี้ใช้
ประมำณกำรกระแสเงนิสดซึง่อำ้งองิจำกงบประมำณทำงกำรเงนิซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกผูบ้รหิำร 
 

ข) กำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 
 
กลุ่มกจิกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของ ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ เมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำรำคำตำมบญัชี
อำจสูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืส ำหรบัสนิทรพัย์นัน้ ๆ ตำมที่ได้กล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิข้อ 7.12  
มูลค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืของหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อใหเ้กิดเงนิสด พจิำรณำจำกจ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรม 
หกัตน้ทุนในกำรขำยเทยีบกบัมลูค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำวอำศยักำรประมำณกำรของผูบ้รหิำร กำรเปลีย่นแปลง
ของสมมตฐิำนจะมผีลต่อกำรเปลีย่นแปลงของมลูค่ำทีจ่ะไดร้บัคนื 
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ค) ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมยัและเส่ือมคณุภำพ 

 
กลุ่มกิจกำรตัง้ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมยัและเสื่อมคุณภำพโดยประมำณกำรมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ  
ซึ่งค ำนวณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นเพื่อให้สินค้ำนัน้ส ำเร็จรูปรวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กำรค ำนวณดงักล่ำวต้องอำศยักำรประมำณกำรของผู้บริหำร โดยพจิำรณำจำกข้อมูลในอดีต 
ประสบกำรณ์ของผูบ้รหิำรในธุรกจิ และแนวโน้มของตลำด 

 
ง) กำรด้อยค่ำของภำพยนตรร์ะหว่ำงผลิต 

 
กำรบันทึกต้นทุนภำพยนตร์ระหว่ำงผลิตบันทึกตำมต้นทุนที่เกิดขึ้น เมื่อมีข้อบ่งชี้ กลุ่มกิจกำรจะทดสอบและรับรู้  
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของภำพยนตร์ในแต่ละเรื่องถ้ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนไม่คุ้มกบัต้นทุนภำพยนตร์ในแต่ละเรื่อง  
โดยกำรพจิำรณำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณตอ้งอำศยักำรประมำณกำรจำกผูบ้รหิำร 

 
จ) กำรตดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร ์

 
กลุ่มกจิกำรตดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร์และบนัทกึเป็นต้นทุนจ่ำยตำมอตัรำส่วนของกำรใชง้ำนในแต่ละช่องทำงตลำด 
และระยะเวลำของลิขสทิธิ ์ซึ่งกำรประมำณกำรกำรใช้งำนในแต่ละช่องทำงเพื่อน ำมำใช้ค ำนวณอตัรำส่วนนี้ผู้บรหิำร  
เป็นผูป้ระมำณกำรโดยพจิำรณำจำกขอ้มลูและประสบกำรณ์ในอดตี 
 

ฉ) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐำนหลำยข้อ ข้อสมมติฐำนที่ใช้และ
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิำนไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมำยเหตุขอ้ 31 
 

ช) สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรบัผลขำดทุนทำงภำษียกมำ 
  

 กลุ่มกิจกำรมผีลขำดทุนในปี พ.ศ. 2563 จำกกำรด ำเนินงำน ซึ่งได้รบัผลกระทบจำกกำรระบำดของ COVID-19 โดย
กลุ่มกจิกำรไม่คำดว่ำจะเกดิผลขำดทุนอกีในระยะยำว จำกกำรค ำนวณก ำไรทำงภำษีในอนำคตซึ่งอ้ำงองิจำกแผนธุรกจิ
และงบประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตั ิกลุ่มกจิกำรสรุปว่ำจะสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชดีงักล่ำว
ไดภ้ำยในระยะเวลำ 5 ปี 
 

ซ) กำรปันส่วนรำคำของรำยกำร 
 
โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ได้ใหส้ทิธใินกำรได้รบัส่วนลดแก่ลูกคำ้ คะแนนสะสมทีใ่หแ้ก่ลูกคำ้นัน้ถอืเป็นภำระที่ต้อง
ปฏิบัติตำมสญัญำแยกต่ำงหำก รำคำของรำยกำรจึงถูกปันส่วนไปยงัสินค้ำที่ขำยและคะแนนที่ให้ตำมวิธีรำคำขำย  
แบบเอกเทศ ผูบ้รหิำรประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศต่อหนึ่งคะแนนสะสมจำกประสบกำรณ์ในอดตี โดยพจิำรณำ
มลูค่ำของคะแนนทีน่ ำมำใชเ้ป็นส่วนลดได ้และควำมเป็นไปไดข้องกำรน ำคะแนนนัน้มำแลกเป็นส่วนลด  
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ซ) กำรปันส่วนรำคำของรำยกำร (ต่อ) 
 

ในบำงกรณี เป็นกำรยำกทีจ่ะสำมำรถหำรำคำขำยแบบเอกเทศของสนิคำ้หรอืบรกิำรแต่ละชนิด ซึ่งกลุ่มกจิกำรไดเ้สนอ
รวมสนิคำ้และบรกิำรหลำยชนิดแก่ลูกคำ้ในหนึ่งสญัญำ เนื่องจำกรำคำในตลำดค่อนข้ำงผนัผวนเนื่องจำกกำรแข่งขนั  
ที่สูง และในหลำยๆกรณี ก็ไม่มรีำคำขำยแบบเอกเทศที่น ำเสนอในตลำด กำรเปลี่ยนแปลงในประมำณกำรรำคำขำย
แบบเอกเทศจะส่งผลอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรปันส่วนรำคำของรำยกำรรวมไปยังแต่ละภำระที่ต้องปฏิบัติ ดังนัน้  
กำรปันส่วนดงักล่ำวจะมผีลกระทบต่อกำรรบัรูร้ำยได ้และสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ 

 
ฌ) กำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกิจกำรพจิำรณำข้อเท็จจรงิและสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทัง้หมดที่ท ำให้เกิดสิง่จูงใจทำงเศรษฐกิจส ำหรบัผู้เช่ำ  
ในกำรใช้สิทธิขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรือไม่ใช้สิทธิในกำรยกเลิกสญัญำเช่ำเพื่อก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ กลุ่มกิจกำร
พิจำรณำกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำก็ต่อเมื่อสญัญำเช่ำนัน้มีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่ระยะเวลำกำรเช่ำ  
จะถูกขยำยหรอืถูกยกเลกิ  
 
ส ำหรบักำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ ปัจจยัหลกัที่เกี่ยวข้องมำกที่สุดคอืระยะสญัญำเช่ำในอดตี ค่ำใช้จ่ำย และสภำพของ
สนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ 
 
สทิธขิยำยอำยุสญัญำเช่ำส่วนใหญ่ในสญัญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนและยำนพำหนะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สนิตำมสญัญำ
เช่ำ เนื่องจำกกลุ่มกจิกำรพจิำรณำ ก) สภำพของสนิทรพัย์ทีเ่ช่ำ และ/หรอื ข) กำรเปลี่ยนแทนสนิทรพัย์จะไม่ก่อใหเ้กดิ
ตน้ทุนอย่ำงมสีำระส ำคญั 
 
อำยุสญัญำเช่ำจะถูกประเมนิใหม่เมื่อกลุ่มกจิกำรใช ้(หรอืไม่ใช้) สทิธหิรอืกลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในกำรใช ้(หรอืไม่ใช้
สทิธ)ิ กำรประเมนิควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกิดขึน้เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ทีม่นีัยส ำคญัหรอืกำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำพแวดลอ้มทีม่นีัยส ำคญั ซึง่มผีลกระทบต่อกำรประเมนิอำยุสญัญำเช่ำและอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มกจิกำร  

 
ญ) กำรก ำหนดอตัรำกำรคิดลดของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
กลุ่มกจิกำรประเมนิอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำดงันี้ 
 
• ใชข้อ้มูลทีก่ำรจดัหำเงนิทุนจำกบุคคลที่สำมของแต่ละกจิกำรที่เป็นผู้เช่ำและปรบัปรุงขอ้มูลที่ได้รบัใหส้ะท้อนกบั

กำรเปลีย่นแปลงในปัจจยัทำงดำ้นกำรเงนิของผูเ้ช่ำหำกเป็นไปได ้
• ปรบัปรุงสญัญำเช่ำโดยเฉพำะเจำะจง เช่น อำยุสญัญำเช่ำ ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
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ฎ) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอำ้งองิจำกสมมตฐิำนทีเ่กีย่วกบัควำมเสีย่งในกำรผดินัดช ำระหนี้และ
อตัรำกำรขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิ กลุ่มกจิกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ และพจิำรณำเลอืกปัจจยัที่
ส่งผลต่อกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำบนพื้นฐำนของข้อมูลในอดตีของกลุ่มกิจกำรและสภำวะแวดล้อมทำงตลำดที่เกดิขึน้ 
รวมทัง้กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ฏ) อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 
มูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุน ซึ่งประเมนิโดยผู้ประเมนิอสิระ ค ำนวณจำกประมำณกำรกระแสเงินสด 
คดิลดของค่ำเช่ำจำกสญัญำเช่ำในปัจจุบนั รวมถงึค่ำเช่ำในอนำคตภำยใต้เงื่อนไขของตลำดทีม่อียู่ในปัจจุบนัสุทธิจำก
กระแสเงนิสดจ่ำยต่ำงๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเนื่องจำกอสงัหำรมิทรพัย์ อตัรำคดิลดที่ใช้สะท้อนถึงกำรประเมนิสภำวะ
ตลำดปัจจุบนัในเรื่องมลูค่ำของกำรเงนิและปัจจยัควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม 

 
11 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธข์องกลุ่มกจิกำรซึ่งประกอบไปดว้ย ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และคณะกรรมกำรบรษิทั ไดพ้จิำรณำ
ผลประกอบกำรของกลุ่มกจิกำรตำมกลุ่มผลติภณัฑ ์5 ส่วนงำนทีร่ำยงำน 
 
คณะกรรมกำรก ำหนดกลยุทธ์วดัผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนโดยพจิำรณำจำกรำยไดแ้ละก ำไรขัน้ต้น 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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11 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

ขอ้มลูทีม่สีำระส ำคญัเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละส่วนงำนทีร่ำยงำน มดีงัต่อไปนี้ 
 

 หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ธรุกิจโรงภำพยนตร ์ ธรุกิจโฆษณำ ธรุกิจโบวล่ิ์งและคำรำโอเกะ ธรุกิจให้เช่ำและบริกำร ธรุกิจส่ือภำพยนตร ์ รวม 
รำยได ้       
   - รำยไดต้ำมส่วนงำนธุรกจิ 2,978 390 248 388 287 4,291 
   - รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ (330) - (31) (54) (111) (526) 
รำยไดสุ้ทธ ิ 2,648 390 217 334 176 3,765 
ประเภทของกำรรบัรู้รำยได้       
ณ จุดใดจุดหนึ่ง 764 112 69 - 66 1,011 
ตลอดช่วงระยะเวลำ 1,884 278 148 334 110 2,754 
รวมรำยได ้ 2,648 390 217 334 176 3,765 
       

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (1,064) 130 (77) 47 (148) (1,112) 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน      (24) 
ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได ้      (62) 
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน      (1,198) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ      (175) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้      740 
ขำดทุนก่อนภำษเีงนิได ้      (633) 
ภำษเีงนิได ้      93 
ขำดทุนสุทธ ิ      (540) 
       

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - - - 481 - 481 
สนิทรพัยถ์ำวรของส่วนงำน 4,660 24 280 182 15 5,161 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 2,474 - 154 24 11 2,663 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและส่วนไดส้่วนเสยีในกำรร่วมคำ้      6,299 
สนิทรพัยท์ีย่งัไม่ไดปั้นส่วน      3,074 
สนิทรพัยท์ัง้สิน้ในงบกำรเงนิรวม      17,678 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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11 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

ขอ้มลูทีม่สีำระส ำคญัเกีย่วกบัรำยไดแ้ละก ำไรของแต่ละส่วนงำนทีร่ำยงำน มดีงัต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
  - ปรบัปรงุใหม่ ธรุกิจโรงภำพยนตร ์ ธรุกิจโฆษณำ ธรุกิจโบวล่ิ์งและคำรำโอเกะ ธรุกิจให้เช่ำและบริกำร ธรุกิจส่ือภำพยนตร ์ รวม 
รำยได ้       
   - รำยไดต้ำมส่วนงำนธุรกจิ 8,674 1,185 516 526 455 11,356 
   - รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนธุรกจิ (392) - (48) (94) (125) (659) 
รำยไดสุ้ทธ ิ 8,282 1,185 468 432 330 10,697 
ประเภทของกำรรบัรู้รำยได้       
ณ จุดใดจุดหนึ่ง 2,235 320 148 - 195 2,898 
ตลอดช่วงระยะเวลำ 6,047 865 320 432 135 7,799 
รวมรำยได ้ 8,282 1,185 468 432 330 10,697 
       

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 937 742 (34) 80 (70) 1,655 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน      11 
ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได ้      (323) 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      1,343 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ      (234) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้      680 
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้      1,789 
ภำษเีงนิได ้      (355) 
ก ำไรสุทธ ิ      1,434 
       

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - - - 490 - 490 
สนิทรพัยถ์ำวรของส่วนงำน 5,353 19 344 234 4 5,954 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 2,673 - 170 28 - 2,871 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและส่วนไดส้่วนเสยีในกำรร่วมคำ้      5,654 
สนิทรพัยท์ีย่งัไม่ไดปั้นส่วน      2,899 
สนิทรพัยท์ัง้สิน้ในงบกำรเงนิรวม      17,868 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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11 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
ต้นทุนทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนไดส้่วนใหญ่เป็นค่ำใชจ้่ำยส่วนกลำง สนิทรพัย์ของส่วนงำนประกอบดว้ย ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน สนิคำ้คงเหลอื ลูกหนี้ และเงนิสดส ำหรบักำรด ำเนินงำนแต่ไม่รวมเงนิลงทุน 
 
หนี้สนิของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่เป็นเงนิกู้ยมืเพื่อใช้กบัทุกส่วนงำนและบรหิำรสภำพคล่องโดยรวม ดงันัน้กลุ่มกจิกำรจงึไม่ได ้
น ำเสนอขอ้มลูหนี้สนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชตี่อการเปิดเผยขอ้มลูตามส่วนงาน 
 
รำยกำรก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตัดจ ำหน่ำย ต้นทุนทำงกำรเงิน และภำษีเงินได้ (EBITDA) ที่ปรบัปรุงใหม่ 
สนิทรพัยข์องส่วนงำน และหนี้สนิของส่วนงำนเพิม่ขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัช ีดงันี้ 
 
 หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงินรวม 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้
เดิม 

ผลกระทบจำก 
TFRS16  

และ TAS40 
ตำมท่ีปรบัปรงุ

ใหม ่
    

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน    
ธุรกจิโรงภำพยนต์ 887 50 937 
ธุรกจิโบวล์ิง่และคำรำโอเกะ (44) 10 (34) 
ธุรกจิใหเ้ช่ำและบรกิำร (18) 98 80 
    

สินทรพัยข์องส่วนงำน    
ธุรกจิโรงภำพยนต์ 5,529 2,497 8,026 
ธุรกจิโบวล์ิง่และคำรำโอเกะ 344 170 514 
ธุรกจิใหเ้ช่ำและบรกิำร 724 28 752 

 
12 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิสด 31,441,624 62,068,236 23,772,525 45,856,833 
เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 1,525,864,593 899,673,860 1,354,520,455 669,208,082 

 1,557,306,217 961,742,096 1,378,292,980 715,064,915 

 
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำมมีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 0.20 ถึงร้อยละ 0.25 ต่อปี (พ.ศ. 2562 :  
รอ้ยละ 0.30 ถงึรอ้ยละ 0.50 ต่อปี) 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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13 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 346,106,858 549,514,386 69,702,871 135,113,472 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 44) 42,058,540 68,197,171 95,443,342 165,326,746 
รำยไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ 192,819,080 300,409,549 25,062,356 51,288,476 
รวมลูกหนี้กำรคำ้และรำยไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ 580,984,478 918,121,106 190,208,569 351,728,694 
หกั  ค่ำเผื่อขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  

(พ.ศ. 2562: ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (75,715,993) (918,252) (8,852,622) - 

ลูกหนี้กำรคำ้และรำยไดท้ีย่งัไม่เรยีกเกบ็ - สุทธ ิ 505,268,485 917,202,854 181,355,947 351,728,694 
     
ลูกหนี้บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,360,720 28,967,016 204,552,318 196,179,414 
หกั  ค่ำเผื่อขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  
    (พ.ศ. 2562: ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) - - (34,000,000) - 
ลูกหนี้บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สุทธ ิ     
   (หมำยเหตุ 44) 14,360,720 28,967,016 170,552,318 196,179,414 
     
ลูกหนี้อื่น 49,256,139 60,984,215 22,523,637 20,343,347 
หกั  ค่ำเผื่อขำดทุนทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้  
    (พ.ศ. 2562: ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (3,310,384) - (3,310,384) - 

ลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 45,945,755 60,984,215 19,213,253 20,343,347 
     
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 26,013,113 47,781,303 9,974,040 17,225,822 

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 591,588,073 1,054,935,388 381,095,558 585,477,277 

 
มูลค่ำยุติธรรมของลูกหน้ีกำรค้ำ  
 
เนื่องจำกลกัษณะของลูกหนี้กำรคำ้เป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีน มูลค่ำยุตธิรรมจงึใกล้เคยีงกบัมูลค่ำตำมบญัชี 
 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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13 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ)  
 
กำรด้อยค่ำของลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ค่ำเผื่อขำดทุนของลูกหนี้กำรคำ้ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม                                              หน่วย : บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

 
ไม่เกิน 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 

เกินกว่ำ  
12 เดือน รวม 

       

มลูค่ำตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลูกหนี้กำรคำ้ 250,453,064 244,099,774 41,778,277 3,740,905 9,442,366 549,514,386 
   - ลูกหนี้บุคคลหรอื 
       กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 56,138,973 10,677,030 1,355,583 - 25,585 68,197,171 
   - รำยไดท้ีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 300,409,549 - - - - 300,409,549 
รวม 607,001,586 254,776,804 43,133,860 3,740,905 9,467,951 918,121,106 
       

ค่ำเผื่อขำดทุน (707,068) (902,958) (4,120,387) (334,636) (2,824,278) (8,889,327) 

 
 งบกำรเงินรวม                                                 หน่วย : บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

 
ไม่เกิน 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 

เกินกว่ำ  
12 เดือน รวม 

       

มลูค่ำตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลูกหนี้กำรคำ้ 129,004,018 121,576,969 15,720,974 44,514,092 35,290,805 346,106,858 
   - ลูกหนี้บุคคลหรอื 
       กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 29,657,866 8,573,623 3,128,056 291,021 407,974 

 
42,058,540 

   - รำยไดท้ีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 192,819,080 - - - - 192,819,080 
รวม 351,480,964 130,150,592 18,849,030 44,805,113 35,698,779 580,984,478 
       

ค่ำเผื่อขำดทุน (1,853,170) (6,532,686) (7,762,331) (23,869,027) (35,698,779) (75,715,993) 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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13 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 
กำรด้อยค่ำของลูกหน้ีกำรค้ำ (ต่อ) 
 
ค่ำเผื่อขำดทุนของลูกหนี้กำรคำ้ มรีำยละเอยีดดงันี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร                                       หน่วย : บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

 
ไม่เกิน 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 

เกินกว่ำ  
12 เดือน รวม 

       

มลูค่ำตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลูกหนี้กำรคำ้ 43,749,286 84,780,809 3,221,877 690,332 2,671,168 135,113,472 
   - ลูกหนี้บุคคลหรอื 
       กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 60,453,089 103,538,074 1,335,583 - - 

 
165,326,746 

   - รำยไดท้ีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 51,288,476 - - - - 51,288,476 
รวม 155,490,851 188,318,883 4,557,460 690,332 2,671,168 351,728,694 
       

ค่ำเผื่อขำดทุน (697,737) (809,368) (2,492,949) - (413,066) (4,413,120) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร                                       หน่วย : บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

 
ไม่เกิน 3 เดือน 3 - 6 เดือน 6 - 12 เดือน 

เกินกว่ำ  
12 เดือน รวม 

       

มลูค่ำตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลูกหนี้กำรคำ้ 24,758,423 37,892,604 267,590 6,602,334 181,920 69,702,871 
   - ลูกหนี้บุคคลหรอื 
       กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 67,939,483 27,212,838 - 291,021 - 

 
95,443,342 

   - รำยไดท้ีย่งัไม่เรยีกเกบ็ 25,062,356 - - - - 25,062,356 
 117,760,262 65,105,442 267,590 6,893,355 181,920 190,208,569 
       

ค่ำเผื่อขำดทุน (378,455) (1,595,378) (108,422) (6,588,447) (181,920) (8,852,622) 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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13 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 
กำรด้อยค่ำของลูกหน้ีกำรค้ำ (ต่อ) 
 
รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อขำดทุนส ำหรบัลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม มดีงันี้ 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปีก่อน - ค ำนวณ 
   ตำม TAS 101 

 
(918,252) 

 
(7,720,250) 

 
- 

 
- 

ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนใหม่มำถอืปฏบิตั ิ     
   (TFRS 9) (หมำยเหตุ 6) (7,971,075) - (4,413,120) - 
ค่ำเผื่อขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
   - ค ำนวณตำม TFRS 9 (พ.ศ. 2562:  
        ค ำนวณตำม TAS 101) (8,889,327) (7,720,250) (4,413,120) - 
รบัรูค้่ำเผื่อขำดทุนเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอื 
   ขำดทุนในระหว่ำงปี (70,140,609) (910,978) (41,749,886) - 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 3,559 - - - 
ตดัจ ำหน่ำยลูกหนี้ทีไ่ม่สำมำรถเรยีกช ำระ 
   ไดใ้นระหว่ำงปี - 7,712,976 - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - ค ำนวณตำม TFRS 9 
   (พ.ศ. 2562 : ค ำนวณตำม TAS 101) (79,026,377) (918,252) (46,163,006) - 

 
 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
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ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

78 

14 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน  
 

ก) สินทรพัยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินซ่ึงจดัประเภทตำม TFRS 9 (พ.ศ. 2562 : จดัประเภทตำม TAS 105) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงเงนิวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยทุกรำยกำร 
 

ข) รำยกำรท่ีรบัรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
รบัรูร้ำยกำรค่ำเผื่อขำดทุนทีค่ำดว่ำ 
   จะเกดิขึน้ (พ.ศ. 2562: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
   ตำม TAS 101) 70,140,609 910,978 14,749,886 - 

 
การซื้อหลกัทรพัย์จดทะเบยีนทีส่ าคญัระหว่างปี 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมรีำยกำรซื้อหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนตำมประเภทของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงันี้ 
 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 รำยกำรซ้ือ รำยกำรขำย รำยกำรซ้ือ รำยกำรขำย 
     

เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ 27,094,220 - - - 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้เป็นสนิทรพัย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย เนื่องจำกเงนิลงทุนดงักล่ำว 
ถูกจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนทีถ่อืจนครบก ำหนด และลกัษณะกระแสเงนิสดของเงนิลงทุนดงักล่ำวเขำ้เงื่อนไขของกำร
เป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) 

 
ค) ค่ำเผ่ือขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรบัปี  

 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัค่ำเผื่อขำดทุนของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อของกลุ่มกจิกำรได้เปิดเผยไว้ 
ในหมำยเหตุ 13 และ หมำยเหตุ 44 จ) 
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15 สินค้ำคงเหลือ 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

อำหำรและเครื่องดื่ม  133,992,404 125,846,102 93,477,330 88,395,980 
วสัดุสิน้เปลอืงและอื่น ๆ 13,078,284 12,771,470 4,787,767 4,802,562 
งำนระหว่ำงท ำ - 2,884,853 - - 
รวม 147,070,688 141,502,425 98,265,097 93,198,542 
หกั  ค่ำเผื่อส ำหรบัมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บั (29,091,363) (20,108,447) (21,391,363) (20,091,363) 
สนิคำ้คงเหลอื - สุทธ ิ 117,979,325 121,393,978 76,873,734 73,107,179 

 
ต้นทุนของสนิค้ำคงเหลือที่รบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยและรวมอยู่ในต้นทุนขำยเป็นจ ำนวน 291.47 ล้ำนบำท และจ ำนวน 212.83 ล้ำนบำท  
ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำร ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 679.78 ลำ้นบำท และจ ำนวน 528.32 ลำ้นบำท) 
 
กลุ่มกจิกำรบนัทกึขำดทุนจำกสนิคำ้ลำ้สมยัและค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำสนิคำ้ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำร
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เป็นจ ำนวน 8.98 ล้ำนบำท และจ ำนวน 1.30 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 
3.41 ลำ้นบำท และจ ำนวน 0.49 ลำ้นบำท) 
 

16 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ภำษมีลูค่ำเพิม่คำ้งรบั 57,469,465 50,457,264 17,851,982 26,087,829 
ภำษถีูกหกั ณ ทีจ่่ำย 75,472,083 39,550,606 22,532,764 - 
อื่น ๆ 27,180,383 25,549,617 4,562,979 11,692,463 

 160,121,931 115,557,487 44,947,725 37,780,292 

 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 
ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย  

 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรบัปรงุใหม่) 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม   
ยอดคงเหลอืตน้ปี - สุทธ ิ 2,878,548,424 3,222,266,141 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรใหม่มำถอืปฏบิตั ิ(TFRS 9) (หมำยเหตุ 6) (3,122,577) - 
ยอดคงเหลอืตน้ปี - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 2,875,425,847 3,222,266,141 
ซื้อเงนิลงทุน 9,000,000 18,000,000 
รบัคนืจำกกำรลดทุน - (9,996,000) 
รบัคนืจำกกำรช ำระบญัช ี (17,009,062) - 
เงนิปันผลรบั (64,960,900) (724,711,656) 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน) (315,547,195) 379,669,992 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อื่น 6,029,285 (17,751,981) 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (73,898,176) 11,071,928 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 2,419,039,799 2,878,548,424 

 
กำรซ้ือเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2563 
 
บริษทั ไท เมเจอร ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่16 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2563 ของบรษิทั ไท เมเจอร์ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) 
ไดม้มีตอินุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำก 30.00 ลำ้นบำท (300,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท) เป็น 45.00 ลำ้นบำท 
(450,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) โดยออกหุ้นสำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 150,000 หุ้น รำคำหุ้นละ 100 บำท 
บรษิทัไดล้งทุนเพิม่ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิรอ้ยละ 60.00 โดยซื้อหุน้จ ำนวน 90,000 หุน้ เป็นจ ำนวนเงนิ 9.00 ลำ้นบำท 
 
พ.ศ. 2562 
 
บริษทั ไท เมเจอร ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่4 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดล้งทุนจ ำนวน 18.00 ลำ้นบำทใน บรษิทั ไท เมเจอร ์จ ำกดั ซึง่ประกอบธุรกจิ 
ในกำรผลติภำพยนตร ์โดยบรษิทัถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 60.00 ของทุนจดทะเบยีน 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
กำรลดทุน 
 
พ.ศ. 2562 
 
บริษทั เมเจอร ์โฮลด้ิง อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 
 
ที่ประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี ครัง้ที่ 1/2562 ของบรษิัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (บรษิัทย่อย)  
ได้มีมติอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนจำก 40.00 ล้ำนบำท (400,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) เป็น  
30.00 ล้ำนบำท (300,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท) บรษิทัไดร้บัเงนิเงนิคนืจำกกำรลดทุนจ ำนวน 9.99 ล้ำน
บำท ทัง้นี้กำรลดทุนไม่มผีลกระทบต่อสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อยดงักล่ำว 
 
บริษทัย่อยภำยใต้บริษทั อีจีวี เอน็เตอรเ์ทนเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษทั อีจีวี เอก็ซิบิชัน่ จ ำกดั 
 
ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ของบรษิทั อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) ไดม้มีตอินุมตักิำรลดทุน 
จดทะเบียนจำก 100.00 ล้ำนบำท (10 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท) เป็น 25.00 ล้ำนบำท (10 ล้ำนหุ้น  
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 2.50 บำท) ทัง้นี้กำรลดทุนไม่มผีลกระทบต่อสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อยดงักล่ำว 
 
ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี ครัง้ที ่2/2562 ของบรษิทั อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) ไดม้มีตอินุมตักิำรแปลง
มลูค่ำหุน้ของบรษิทัจำกเดมิมูลค่ำหุน้ละ 2.50 บำท จ ำนวน 10.00 ลำ้นหุน้ เป็นมลูค่ำหุน้ละ 5 บำท จ ำนวน 5 ลำ้นหุน้ ทุนจด
ทะเบยีน 25.00 ลำ้นบำท ทัง้นี้กำรแปลงมลูค่ำหุน้ไม่มผีลกระทบต่อสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อยดงักล่ำว 
 

17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“MPIC”) 
 
ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี ครัง้ที ่1/2562 ของบรษิทั MPIC ไดม้มีตอินุมตักิำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 
3.81 ล้ำนบำท และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจ ำนวน 321.37 ล้ำนบำท เพื่อชดเชยขำดทุนสะสมและอนุมตัิกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำของหุ้นสำมญัทีต่รำไว้จำกเดมิมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท ท ำให้ทุนจดทะเบียนของบรษิทั 
MPIC ลดลงจำก 1,313.12 ล้ำนบำท เป็น 656.56 ล้ำนบำท และทุนช ำระแล้วลดลงจำก 1,300.12 ล้ำนบำท เป็น  
650.06 ล้ำนบำท และโอนส่วนเกินทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำหุ้นจ ำนวน 262.22 ล้ำนบำท เพื่อชดเชยขำดทุนสะสม 
ทีเ่หลอื ทัง้นี้ไม่มผีลกระทบต่อสดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อยดงักล่ำว 
 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 
ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 

กำรช ำระบญัชีของบริษทัย่อย 
 

พ.ศ. 2563 
 

บริษทั เมเจอร ์รีวอรด์ส ์จ ำกดั 
 

เมื่อวนัที ่16 ตุลำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยได้จดทะเบยีนช ำระบญัช ีและประกำศจ่ำยคนืทุนจดทะเบยีน บรษิทัไดร้บัเงนิคนื
ทุนจดทะเบยีนเป็นจ ำนวน 17.01 ลำ้นบำท 
 

กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 

พ.ศ. 2563 
 

บริษทั เอม็เทล (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 

เมื่อวนัที ่28 สงิหำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดจ้ ำหน่ำยเงนิลงทุนในหุน้สำมญัของบรษิทั เอม็เทล (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่
เป็นบรษิทัย่อยจ ำนวน 16,499 หุน้ คดิเป็นอตัรำส่วนรอ้ยละ 55.00 ของทุนจดทะเบยีนในรำคำ 0.16 ล้ำนบำท บรษิทั
รบัรู้ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนจ ำนวน 4.45 ล้ำนบำท ในงบกำรเงนิรวมโดยแสดงรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำร
บรหิำร และรบัรูก้ ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวจ ำนวน 0.16 ล้ำนบำท ในงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรโดยแสดง 
อยู่ในรำยไดอ้ื่น เน่ืองจำกบรษิทัไดต้ัง้ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุนดงักล่ำวเตม็จ ำนวนแลว้ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 

พ.ศ. 2562 
 

บริษทัย่อย ภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

บริษทั เมตำคอกนิชัน่ จ ำกดั 
 

เมื่อวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทัย่อย) จ ำหน่ำยเงนิลงทุน
ในหุ้นสำมญัของบรษิัท เมตำคอกนิชัน่ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยจ ำนวน 12,000 หุ้น คดิเป็นอตัรำส่วนร้อยละ 60.00 
ของทุนจดทะเบยีนในรำคำ 1.20 ล้ำนบำท กลุ่มบรษิทัรบัรูก้ ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวจ ำนวน 3,526 บำท  
โดยแสดงรวมอยู่ในรำยไดอ้ื่นในขอ้มลูทำงกำรเงนิรวม 
 

กำรด้อยค่ำ 
 

พ.ศ. 2563 
 

ในปี พ.ศ. 2563 บรษิัทย่อยบำงแห่งซึ่งประกอบธุรกิจในส่วนงำนสื่อภำพยนตร์ และธุรกิจโรงภำพยนตร์ ได้รบัผลกระทบ 
อย่ำงรุนแรงจำกโรคระบำดโควดิ-19 ท ำใหมู้ลค่ำจำกกำรใช ้(value-in-use) ลดลงอย่ำงมสีำระส ำคญั กลุ่มกจิกำรจงึพจิำรณำ
ดอ้ยค่ำเงนิลงทุนจ ำนวน 73.90 ลำ้นบำท ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

83 

17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

ข) รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

    

ส่วนได้เสียในควำม 
เป็นเจ้ำของท่ีถือโดย 
บริษทั/กลุ่มกิจกำร 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น 
เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 

  ลกัษณะ ประเทศท่ีจด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บริษทัย่อย ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ์ ทะเบียนจดัตัง้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

        

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ พรอพเพอรต์ี ้จ ำกดั ใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำร ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ เซอร์วสิ จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 
บรษิทั รชัโยธนิ แมเนจเมนท ์จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 
บรษิทั รชัโยธนิ ซนีีม่ำ จ ำกดั ใหเ้ช่ำทีด่นิและพื้นทีใ่นอำคำร ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 
บรษิทั รชัโยธนิ เรยีลตี ้จ ำกดั ใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำร ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 
บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จ ำกดั ใหบ้รกิำรดำ้นโบวล์ิง่ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 
    และคำรำโอเกะและกำรบนัเทงิ       
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีแอด จ ำกดั ใหบ้รกิำรโฆษณำ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.93 99.93 0.07 0.07 
บรษิทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธยีเตอร์ จ ำกดั ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.93 99.93 0.07 0.07 
บรษิทั สยำม ซนีีเพลก็ซ์ จ ำกดั ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 
บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั  ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.98 99.98 0.02 0.02 
   (มหำชน) (“EGV”)    และกำรโฆษณำรวมทัง้       
    ใหบ้รกิำรเช่ำพืน้ที ่       
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์ สื่อสิง่พมิพแ์ละโฆษณำ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 92.46 92.46 7.54 7.54 
   จ ำกดั (มหำชน) (“MPIC”)    และจดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์       
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

ข) รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

    

ส่วนได้เสียในควำม 
เป็นเจ้ำของท่ีถือโดย 
บริษทั/กลุ่มกิจกำร 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น 
เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 

  ลกัษณะ ประเทศท่ีจด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ควำมสมัพนัธ์ ทะเบียนจดัตัง้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

        

บรษิทั เมเจอร ์โฮลดิง้  ธุรกจิลงทุน ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.96 99.96 0.04 0.04 
   อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (“MHD”)        
บรษิทั ดจิติอล โปรเจคเตอร ์ ใหเ้ช่ำและบรกิำรระบบ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 0.01 0.01 
   แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั    เครื่องฉำยและอุปกรณ์       
บรษิทั เมเจอร ์รวีอรด์ส ์จ ำกดั ใหบ้รกิำรงำนดำ้นลูกคำ้สมัพนัธ์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย - 99.99 - 0.01 
    กำรช ำระเงนิทำงอเิลก็ทรอนิกส์       
    และเครอืขำ่ยเครื่องพมิพ์       
    คปูองอตัโนมตั ิ       
บรษิทั เอม็เทล (ประเทศไทย) จ ำกดั สรำ้งและพฒันำซอฟแวรร์วมทัง้ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย - 55.00 - 45.00 
    แอปพลเิคชัน่       
บรษิทั ไท เมเจอร ์จ ำกดั ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 60.00 60.00 40.00 40.00 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

ข) รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

    

ส่วนได้เสียในควำม 
เป็นเจ้ำของท่ีถือโดย 

กลุ่มกิจกำร 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น 
เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 

  ลกัษณะ ประเทศท่ีจด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บริษทัย่อย ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ์ ทะเบียนจดัตัง้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

        

บริษทัย่อยภำยใต้ EGV        
บรษิทั อจีวี ีเอก็ซบิชิ ัน่ จ ำกดั ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 99.96 99.96 0.04 0.04 
        

บริษทัย่อยภำยใต้ MPIC        
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั จดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร์ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 92.46 92.46 7.54 7.54 
    เพื่อฉำยในโรงภำพยนตร์       
    เพื่อจดัท ำวซิดีแีละดวีดี ีและ       
    เพื่อถ่ำยทอดทำงโทรทศัน์       
บรษิทั เอม็ ว ีด ีจ ำกดั (“MVD”) จ ำหน่ำยแผ่น วซีดี ีดวีดี ี ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 92.46 92.46 7.54 7.54 
    บลูเรย ์และลขิสทิธิภ์ำพยนตร์       
บรษิทั เอม็ เทอรต์ี ้ไนน์ จ ำกดั ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 92.46 92.46 7.54 7.54 
บรษิทั เอม็ ทำเลนต ์จ ำกดั ผลติภำพยนตร ์รบัจำ้งผลติงำนดำ้น

บนัเทงิทุกรปูแบบ และจ ำหน่ำยพอ็ค
เกต็บุ๊คส์ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 92.46 92.46 7.54 7.54 
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17 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

ข) รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

    

ส่วนได้เสียในควำม 
เป็นเจ้ำของท่ีถือโดย 

กลุ่มกิจกำร 

ส่วนได้เสียในควำมเป็น 
เจ้ำของท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 

  ลกัษณะ ประเทศท่ีจด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ควำมสมัพนัธ์ ทะเบียนจดัตัง้ (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

        

บริษทัย่อยภำยใต้ MHD         
บรษิทั เมเจอร ์แพลตนิัม่ ซนีีเพลก็ซ์ ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศกมัพชูำ 69.97 69.97 30.03 30.03 
   (แคมโบเดยี) จ ำกดั     และใหบ้รกิำรดำ้นโบวล์ิง่       
   (“Major Platinum”)        
บรษิทั เมเจอร ์แพลตนิัม่ ซนีีเพลก็ซ์ ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยออ้ม สำธำรณรฐั 59.98 59.98 40.02 40.02 
   (ลำว) จ ำกดั (“Major Platinum Lao”)    และใหบ้รกิำรดำ้นโบวล์ิง่  ประชำธปิไตย     
   ประชำชนลำว     
บรษิทั ซนีีเพลก็ซ์ (ลำว) โซล จ ำกดั (“CNP”) ใหบ้รกิำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยออ้ม สำธำรณรฐั 99.96 99.96 0.04 0.04 
   ประชำธปิไตย     
   ประชำชนลำว     
 
บรษิทัย่อยเป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย ยกเวน้บรษิทัย่อยภำยใต ้MHD ซึง่จดทะเบยีนในประเทศกมัพชูำ และสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว เงนิลงทุนทัง้หมดเป็นกำรลงทุนในหุน้สำมญั 
 
บรษิทัย่อยทัง้หมดไดร้วมอยู่ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมของกลุ่มกจิกำร บรษิทัย่อยมหุีน้ทุนเป็นหุน้สำมญัเท่ำนัน้ สดัส่วนของส่วนไดเ้สยีในควำมเป็นเจำ้ของทีก่ลุ่มกจิกำรถอือยู่เท่ำกบัสทิธใินกำรออกเสยีง
ในบรษิทัย่อย 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มสี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมทีม่สีำระส ำคญั ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 36 ส ำหรบัควำมเคลื่อนไหวของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 
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18 เงินลงทุนในบริษทัร่วม  
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 

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

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 6,272,963,891 5,602,522,030 6,228,407,658 5,561,489,252 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุน (23,660,874) (15,647,623) (23,660,874) (15,647,623) 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - สุทธ ิ 6,249,303,017 5,586,874,407 6,204,746,784 5,545,841,629 

 
ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำคำตำมบญัชตี้นปี 5,586,874,407 4,795,178,209 5,545,841,629 4,784,713,598 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนใหม่ 
   มำถอืปฏบิตั ิ(TFRS 9) (หมำยเหตุ 6) (9,402,523) - (9,402,523) - 
ยอดคงเหลอืตน้ปี - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 5,577,471,884 4,795,178,209 5,536,439,106 4,784,713,598 
ซื้อเงนิลงทุน 171,453,793 363,194,765 151,328,793 305,717,465 
จ ำหน่ำยเงนิลงทุน (61,087,366) (72,199,690) (61,087,366) (72,199,690) 
รบัคนืเงนิลงทุน (5,337,000) (7,350,000) - - 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (8,013,250) (15,647,623) (8,013,250) (15,647,623) 
เงนิปันผลรบั (175,531,614) (164,551,123) (175,531,614) (164,551,123) 
ส่วนแบ่งก ำไร 750,303,180 688,519,376 761,611,115 707,809,002 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อื่น 43,390 (269,507) - - 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี 6,249,303,017 5,586,874,407 6,204,746,784 5,545,841,629 

 
กลุ่มกจิกำรมกี ำไรในรำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ใหก้บักองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์  
ซึ่งรบัรู้ในงบก ำไรขำดทุนรวมด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำอำคำรที่จ ำหน่ำยไป ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563  
กลุ่มกจิกำรรบัรูก้ ำไรในรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวเป็นรำยไดจ้ ำนวน 10.44 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 16.53 ลำ้นบำท) 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 บรษิทัไดร้บัรำยไดเ้งนิปันผลจำกบรษิทัร่วมจ ำนวน 175.53 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 164.55 ลำ้นบำท) 
ซึง่บนัทกึสุทธจิำก “เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม” ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม และงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
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18  เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
กำรซ้ือเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2563 
 
บริษทั สยำมฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 
ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดซ้ื้อเงนิลงทุนเพิม่ใน SF จ ำนวน 31.93 ลำ้นหุน้ เป็นจ ำนวนเงนิ 151.33 ลำ้นบำท 
 
บริษทัร่วมภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัย่อย) 
 
บรษิัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) ได้ลงทุนใน “บรษิัท ลำสต์ ไอดอล (ไทยแลนด์) จ ำกัด” 
เมื่อวนัที ่2 ตุลำคม พ.ศ. 2563 โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 18.49 ตำมสญัญำร่วมลงทุน บรษิทัไดช้ ำระ
เงนิลงทุนรอ้ยละ 25.00 ของเงนิลงทุนทัง้หมด เป็นจ ำนวนเงนิ 5.00 ลำ้นบำท 
 
บริษทัร่วมภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั ไดล้งทุนเพิม่ใน “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์แดงพระโขนง” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิัทร่วม 
รอ้ยละ 50.85 ตำมสญัญำร่วมลงทุน บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 15.13 ลำ้นบำท ในวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
 
พ.ศ. 2562 
 
บริษทั สยำมฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 
ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัลงทุนเพิม่ในหุน้สำมญัของ SF จ ำนวน 49.51 ลำ้นหุน้ รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 300.32 ลำ้นบำท  
 
กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร ์CRACKED  
 
เมื่อวนัที ่2 ตุลำคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดล้งทุนในบรษิทัร่วม “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ CRACKED” โดยบรษิทัมสี่วนได้เสยี
ในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 20.00 ตำมสญัญำร่วมลงทุน บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 5.40 ลำ้นบำท ไปในวนัที ่18 พฤศจกิำยน 
พ.ศ. 2562 
 
บริษทัร่วม ภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัย่อย) 
 
บรษิัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) ได้ลงทุนใน “บรษิัท เอ็ม.พ.ีไอ.ซี (กมัพูชำ) ดสิทรบิิวชัน่ 
จ ำกดั” โดยบรษิัทมสี่วนได้เสยีทำงอ้อมในบรษิัทร่วมร้อยละ 50.85 บรษิัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั 
(มหำชน) ไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 3.45 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่4 มถิุนำยน พ.ศ. 2562  
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18  เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
กำรซ้ือเงินลงทุน (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
บริษทัร่วมภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั ไดล้งทุนในบรษิทัร่วม ดงันี้ 
 
1. “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ THAT MARCH” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 12.94 ตำมสญัญำร่วมลงทุน 

บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 3.50 ลำ้นบำท ไปในวนัที ่28 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 
2. “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์OUR LOVE FOREVER” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 12.94 ตำมสญัญำร่วม

ลงทุน บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 3.50 ลำ้นบำท ไปในวนัที ่9 เมษำยน พ.ศ. 2562 
 
3. “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ CLASSIC AGAIN” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 36.06 ตำมสญัญำร่วม

ลงทุน บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 9.75 ลำ้นบำท ไปในวนัที ่13 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
4. “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ขนุแผนฟ้ำฟ้ืน” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 47.16 ตำมสญัญำร่วมลงทุน  

บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 23.97 ลำ้นบำท ไปในวนัที ่28 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 
 
5. “กจิกำรร่วมค้ำภำพยนตร์คนืยุติธรรม” โดยบรษิทัมสี่วนได้เสยีในบรษิทัร่วมรอ้ยละ 64.72 ตำมสญัญำร่วมลงทุน  

บรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 13.30 ลำ้นบำท ไปในวนัที ่23 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2563 
 
บริษทั สยำมฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 
ในปี พ.ศ. 2563 บรษิทัไดจ้ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทั SF จ ำนวน 9.89 ลำ้นหุน้ ในรำคำ 41.93 ลำ้นบำท โดยมขีำดทุน
จำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวรวมอยู่ใน “ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร” เป็นจ ำนวน 19.15 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุน
รวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกจิกำร  
 
กำรลงทุนเพิม่และจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำวท ำใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ใน SF เปลีย่นแปลงจำกเดมิในอตัรำรอ้ยละ 28.09 
เป็นรอ้ยละ 29.13 
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18  เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

ก) กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน (ต่อ) 
 
พ.ศ. 2562 
 
บริษทั สยำมฟิวเจอรดี์เวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 
ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัไดจ้ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทั SF จ ำนวน 11.27 ล้ำนหุน้ ในรำคำ 83.78 ล้ำนบำท โดยมกี ำไร
จำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนดงักล่ำว รวมอยู่ใน “รำยไดอ้ื่น” เป็นจ ำนวน 11.58 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไร
ขำดทุนเฉพำะกจิกำร 
 
ผลจำกกำรลงทุนเพิ่มและจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน SF ท ำให้สดัส่วนกำรถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำกเดิมในอัตรำร้อยละ 26.34  
เป็นรอ้ยละ 28.09 
 
กำรรบัคืนเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2563 
 
บริษทัร่วมภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ จ ำกดั ไดร้บัคนืเงนิลงทุนจำกกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ดงันี้ 
 
1. “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์แสงกระสอื” จ ำนวน 2.94 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่1 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 
2. “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรข์ุนแผน ฟ้ำฟ้ืน” จ ำนวน 2.40 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่9 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
 
พ.ศ. 2562 
 
บริษทัร่วมภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทั เอม็ พคิเจอร์ส จ ำกดั ไดร้บัคนืเงนิลงทุนจำก "กจิกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ แสงกระสอื" จ ำนวน  
5.25 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่23 กนัยำยน พ.ศ. 2562 และจ ำนวน 2.10 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่9 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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18 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
ข) รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
    สดัส่วนของส่วนได้เสีย 

 ประเทศ  ลกัษณะ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บริษทัร่วม ท่ีจดัตัง้ ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

      

บรษิทั สยำมฟิวเจอร์ดเีวลอปเมนท ์จ ำกดั  ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำรและให ้ ถอืหุน้โดยตรง 29.13 28.09 
   (มหำชน) (“SF”)     บรกิำรดำ้นสำธำรณูปโภค    
บรษิทั รชัโยธนิ อเวนิว จ ำกดั (“RAV”) ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพืน้ทีใ่นอำคำรและให้ ถอืหุน้โดยตรง 50.00 50.00 
     บรกิำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถอืหุน้โดยออ้มผ่ำน SF 14.57 14.05 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพืน้ทีแ่ละใหบ้รกิำร ถอืหุน้โดยตรง 33.00 33.00 
   เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์(“MJLF”)  ดำ้นสำธำรณูปโภค    
บรษิทั ไทยทคิเกต็เมเจอร ์จ ำกดั (“TTM”) ประเทศไทย เป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำยตัว๋ ถอืหุน้โดยตรง 40.00 40.00 
     บตัรเขำ้ชมกำรแสดง    
บรษิทั ซเีจ เมเจอร ์เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ำกดั (“CJM”) ประเทศไทย ผลติและจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยตรง 49.00 49.00 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์CRACKED ประเทศไทย ผลติและจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยตรง 20.00 20.00 
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18 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

ข) รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

     
    สดัส่วนของส่วนได้เสีย 

 ประเทศ  ลกัษณะ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บริษทัร่วม ท่ีจดัตัง้ ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ์ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

      

บริษทัร่วม ภำยใต้ บริษทั เอม็ พิคเจอรส์       
   เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ำกดั      
บรษิทั เอม็.พ.ีไอ.ซ(ีกมัพชูำ) ดสิทรบิวิชัน่ จ ำกดั ประเทศกมัพชูำ จดัจ ำหน่ำย ลขิสทิธิภ์ำพยนตรเ์พื่อฉำย ถอืหุน้โดยออ้ม 50.85 50.85 
     ในโรงภำพยนตร์    
บรษิทั ลำสต ์ไอดอล (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ประเทศไทย กจิกรรมดำ้นควำมบนัเทงิ ถอืหุน้โดยออ้ม 18.49 - 
      
      

บริษทัร่วม ภำยใต้       
   บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั      
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรแ์สงกระสอื ประเทศไทย ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยออ้ม 27.74 27.74 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรข์นุแผนฟ้ำฟ้ืน ประเทศไทย ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยออ้ม 47.16 47.16 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ THAT MARCH ประเทศไทย ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยออ้ม 12.94 12.94 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ OUR LOVE FOREVER ประเทศไทย ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยออ้ม 12.94 12.94 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์CLASSIC AGAIN ประเทศไทย ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยออ้ม 36.06 36.06 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรค์นืยุตธิรรม ประเทศไทย ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยออ้ม 64.72 64.72 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรแ์ดงพระโขนง ประเทศไทย ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยออ้ม 50.85 - 
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18 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

ข) รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

กลุ่มกจิกำรมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์THAT MARCH และ กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ 
OUR LOVE FOREVER ถงึแมว่้ำถอืหุน้น้อยกว่ำรอ้ยละ 20 เน่ืองจำกกลุ่มกจิกำรมสีทิธใินกำรออกเสยีง 1 ใน 5 ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรของกจิกำรร่วมคำ้ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มูลค่ำยุติธรรมของส่วนได้เสยีของกลุ่มกิจกำรใน SF ซึ่งเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทยมีจ ำนวน 3,104.93 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 3,174.39 ล้ำนบำท) ในขณะที่มูลค่ำ 
ตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำร มจี ำนวน 4,315.83 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 3,750.91 ลำ้นบำท) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 มูลค่ำยุตธิรรมของส่วนได้เสยีของกลุ่มกิจกำรใน MJLF ซึ่งเป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจ ำนวน 856.87 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 2,208.79 ล้ำนบำท) ในขณะที่มูลค่ำ 
ตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำร มจี ำนวน 1,060.75 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 1,060.34 ลำ้นบำท) 
 

RAV, TTM และ CJM เป็นบรษิทัจ ำกดัและหุน้ของบรษิทัดงักล่ำวไม่มรีำคำเสนอซื้อขำยในตลำด 
 

กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์CRAKED เป็นกจิกำรร่วมคำ้ และไม่มรีำคำซื้อขำยในตลำด 
 

กลุ่มกจิกำรไม่มหีนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม 
 

ค) ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วม 
 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงข้อมูลทำงกำรเงินแบบสรุปส ำหรบับริษัทร่วมที่มีสำระส ำคัญต่อกลุ่มกิจกำร ข้อมูลที่เปิดเผย  
เป็นจ ำนวนที่แสดงอยู่ในงบกำรเงนิของบรษิัทร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพยีงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในบรษิัทร่วมดงักล่ำว)  
ซึ่งได้ปรบัปรุงด้วยรำยกำรปรบัปรุงที่จ ำเป็นส ำหรบักำรปฏิบตัิตำมวธิีส่วนได้เสยี รวมถึงกำรปรบัปรุงมูลค่ำยุติธรรม  
และกำรปรบัปรุงเกีย่วกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรและบรษิทัร่วม 
 

ผลกำรด ำเนินงำนโดยสรปุ 
 

 หน่วย : บำท 

 SF MJLF 

  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 

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

รำยได ้ 1,610,039,153 1,353,830,196 294,850,159 413,874,767 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 2,473,063,069 2,219,736,570 93,366,101 329,562,154 
     
ก ำไรหลงัภำษจีำก     
   กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 2,213,168,853 2,051,963,398 93,366,101 329,562,154 
ก ำไรเบด็เสรจ็อื่น - 738,414 - - 
     

ก ำไรเบด็เสรจ็รวม 2,213,168,853 2,052,701,812 93,366,101 329,562,154 
     

เงนิปันผลรบัจำกบรษิทัร่วม 134,694,114 46,342,123 40,837,500 88,209,000 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

94 

18 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

ค) ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วม (ต่อ) 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 

 หน่วย : บำท 

 SF MJLF 

  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 

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

สนิทรพัย์หมุนเวยีน 317,091,082 351,588,651 264,903,716 274,367,675 
     

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 24,244,165,974 21,018,348,876 3,945,641,935 3,916,591,446 
     

หนี้สนิหมุนเวยีน 2,109,530,117 1,851,005,869 117,032,263 70,891,727 
     

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 6,280,160,580 5,058,036,911 90,655,978 86,826,066 
     

สนิทรพัยส์ุทธก่ิอนหกั     
   ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 16,171,566,360 14,460,894,747 4,002,857,411 4,033,241,310 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม (1,237,304,249) (1,107,695,749) - - 
     

สนิทรพัยส์ุทธหิลงัหกั     

   ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 14,934,262,111 13,353,198,998 4,002,857,411 4,033,241,310 
 

กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ 
 

กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรุปกบัมลูค่ำตำมบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิกำรในบรษิทัร่วม 
 

 หน่วย : บำท 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ SF MJLF 

  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 

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

สินทรพัยส์ุทธิหลงัหกัส่วนได้เสีย     
   ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ ณ วนัส้ินปี 14,934,262,111 13,353,198,998 4,002,857,411 4,033,241,310 
     

ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ) 29.13 28.09 33.00 33.00 
ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วม 4,350,350,553 3,750,913,599 1,320,942,946 1,330,969,632 
รำยกำรปรบัปรุงก ำไรจำก     
   กำรขำยทรพัยส์นิระหว่ำงกนั - - (260,197,382) (270,634,461) 
ผลต่ำงจำกกำรเปลีย่นแปลงสดัส่วนกำร 
ถอืหุน้ (34,518,659) - - - 

มลูค่ำตำมบญัช ี 4,315,831,894 3,750,913,599 1,060,745,564 1,060,335,171 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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18  เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

ค) ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วม (ต่อ) 
 

บริษทัร่วมท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั 
 

นอกเหนือจำกส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมดงักล่ำวขำ้งต้น กลุ่มกจิกำรยงัมสี่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมทีแ่ต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั 
ซึง่บนัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 
(ปรบัปรงุใหม่) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
(ปรบัปรงุใหม่) 

พ.ศ. 2562 
     

มลูค่ำตำมบญัชโีดยรวมของส่วนไดเ้สยี 
   ในบรษิทัร่วมซึง่แต่ละรำยทีไ่ม่ม ี 
   สำระส ำคญั 872,725,559 775,625,637 828,169,326 734,592,859 
     

จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งในบรษิทัร่วม     
   ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน 
      ต่อเน่ือง 105,929,405 (16,270,306) 117,237,340 167,570,443 

 

19 กำรร่วมกำรงำน 
 

ก) กำรร่วมค้ำ 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ 56,882,698 67,394,947 - - 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุน (7,300,000) - - - 

เงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ - สุทธ ิ 49,582,698 67,394,947 - - 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำคำตำมบญัชตีน้ปี 67,394,947 75,176,404 - - 
ซื้อเงนิลงทุน - 1,304,000 - - 
ส่วนแบ่งขำดทุน (10,517,858) (8,841,816) - - 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อื่น 5,609 (243,641) - - 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (7,300,000) - - - 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี 49,582,698 67,394,947 - - 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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19 กำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 
 

ก) กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

กำรด้อยค่ำ  
 

พ.ศ. 2563  
 

กำรร่วมค้ำ ภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั เอม็ พคิเจอร์ส จ ำกดั รบัรูข้ำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงนิลงทุนในบรษิทั ทรำนส์
ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จ ำกดั ในงบก ำไรขำดทุนรวม จ ำนวน 7.30 ล้ำนบำท ซึ่งปัจจยัหลกัในกำรรบัรูข้ำดทุนดงักล่ำว ไดแ้ก่
กำรลดลงของรำยไดท้ีเ่คยคำดกำรณ์ไวอ้ย่ำงมสีำระส ำคญั ซึ่งมสีำเหตุมำจำกปัจจยัภำยนอกต่ำงๆ ตลอดจนภำวกำรณ์
และแนวโน้มของตลำดโดยรวม 
 

กำรซ้ือเงินลงทุน 
 

พ.ศ. 2562 
 

กำรร่วมค้ำ ภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัย่อย) 
 

บรษิัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) ลงทุนเพิม่ในกำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท เอ็มวพีี 
เอม็พคิเจอร์ส ฟิล์ม ดสิทรบิวิชัน่ (ลำว) จ ำกดั ตำมสดัส่วนผูถ้อืหุน้เดมิ จ ำนวน 34,200 หุน้ โดยมมีูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 
10,000 กบีลำว บรษิทัไดช้ ำระค่ำหุน้ส ำหรบัหุน้สำมญัทีเ่พิม่เป็นเงนิ 1.30 ลำ้นบำท ในวนัที ่20 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 

รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

    สดัส่วนของส่วนได้เสีย 

กำรร่วมค้ำ ประเภทธรุกิจ 
ลกัษณะ 

ควำมสมัพนัธ์ 
จดัตัง้ข้ึน 
ในประเทศ 

พ.ศ. 2563 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2562 
(ร้อยละ) 

      

กำรร่วมค้ำภำยใต้ MPIC      
บรษิทั เมเจอร ์กนัตนำ  
   บรอดแคสติ้ง จ ำกดั 

ใหบ้รกิำรแพร่ภำพผ่ำน 
   สญัญำณดำวเทยีม  
   และจดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิ ์
   ภำพยนตร ์

ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 41.61 41.61 

      

บรษิทั ทรำนสฟ์อรเ์มชัน่ ฟิลม์ จ ำกดั ผลติภำพยนตร ์
   โฆษณำ รำยกำร  
   โทรทศัน์ รวมถงึงำน 
   ดำ้นบนัเทงิทุกรปูแบบ 

ถอืหุน้โดยตรง ประเทศไทย 32.07 32.07 

      

บรษิทั เอม็วพี ีเอม็ พคิเจอรส์ ฟิลม์ 
   ดสิทรบิวิชัน่ (ลำว) จ ำกดั 

จดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิ ์
   ภำพยนตรเ์พื่อฉำยใน 
   โรงภำพยนตรเ์พือ่ 
   จดัท ำวซีดี ีและดวีดี ี 
   และเพื่อถ่ำยทอดทำง 
   โทรทศัน์ 

ถอืหุน้โดยตรง สำธำรณรฐั
ประชำธปิไตย
ประชำชนลำว 

36.98 36.98 

 

กำรร่วมคำ้ทัง้หมดเป็นบรษิทัจ ำกดั และหุน้ของบรษิทัร่วมคำ้ไม่มรีำคำเสนอซื้อขำยในตลำด กำรร่วมคำ้มทีุนเรอืนหุ้น
ทัง้หมดเป็นหุน้สำมญั ซึ่งกลุ่มกจิกำรไดถ้อืหุน้ทำงตรง ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้เป็นแห่งเดยีวกบัสถำนทีห่ลกัในกำร
ประกอบธุรกจิ  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

97 

19 กำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 
 
ก) กำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
กำรร่วมค้ำท่ีแต่ละรำยไม่มีสำระส ำคญั 
 
กลุ่มกจิกำรมสี่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีแ่ต่ละรำยไม่มสีำระส ำคญั ซึง่บนัทกึเงนิลงทุนโดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยี 
 
 หน่วย : บำท 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

มลูค่ำตำมบญัชโีดยรวมของส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้   
   ซึง่แต่ละรำยทีไ่ม่มสีำระส ำคญั 49,582,698 67,394,947 
   

จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งในกำรร่วมคำ้   
   ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (10,571,858) (8,841,816) 

 
ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นซ่ึงเก่ียวข้องกบักำรร่วมค้ำ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มหีนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิกำรในกำรร่วมคำ้  
 

ข) กำรด ำเนินงำนร่วมกนั  
 
รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั 
 

    สดัส่วนของส่วนได้เสีย 

  ลกัษณะ จดัตัง้ข้ึน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั ประเภทธรุกิจ ควำมสมัพนัธ์ ในประเทศ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

      

กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรฮ์กัเถดิเทงิ ผลติภำพยนตร ์ ถอืหุน้โดยออ้ม ประเทศไทย 50.85 50.85 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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19 กำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 
 

ข) กำรด ำเนินงำนร่วมกนั (ต่อ) 
 
รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใต้บริษทั เอม็ เทอรต้ี์ไนน์ จ ำกดั 
 

    สดัส่วนของส่วนได้เสีย 
  ลกัษณะ จดัตัง้ขึ้น พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

กำรด ำเนินงำนร่วมกนั ประเภทธุรกิจ ควำมสมัพนัธ์ ในประเทศ (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
      

กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ ไบค์แมน ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยอ้อม ประเทศไทย 64.72 64.72 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์แก๊งตำลซิง่ ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยอ้อม ประเทศไทย 64.72 64.72 
   และหลำน25 น้ำ24      
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ ไบค์แมน 2 ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยอ้อม ประเทศไทย 50.85 50.85 
กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ สำมเกลอ      
   หวัแขง็และจ๊วดกะเทยบัง้ไฟ ผลติภำพยนตร์ ถอืหุน้โดยอ้อม ประเทศไทย 64.72 64.72 
 
กลุ่มกิจกำรถือเงินลงทุนร้อยละ 50.85 ถึง 64.72 ในกิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ ไบค์แมน , กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ 
แก๊งตำลซิ่งและหลำน 25 น้ำ 24, กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ ไบค์แมน 2 และ กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ สำมเกลอหวัแข็ง 
และจ๊วดกะเทยบัง้ไฟ อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรได้ข้อสรุปว่ำมีกำรควบคุมร่วมในกำรร่วมกำรงำนภำยใต้สัญญำที่ 
ตกลงร่วมกนัซึ่งจะต้องได้รบัควำมเห็นชอบอย่ำงเป็นเอกฉันท์จำกผู้ร่วมกำรงำนทุกรำย กลุ่มกิจกำรและคู่สญัญำมสีทิธิ 
ในสนิทรพัยส์ุทธขิองกำรร่วมกำรงำน 
 
กำรซ้ือเงินลงทุน 
 
พ.ศ. 2563 
 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใต้บริษทั เอม็ เทอรต้ี์ไนน์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
บรษิทั เอม็ เทอร์ตี้ไนน์ จ ำกดั ไดล้งทุนใน “กจิกำรร่วมค้ำภำพยนตร์สำมเกลอหวัแขง็และจ๊วดกระเทยบัง้ไฟ” โดยบรษิัท 
มสี่วนได้เสยีในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน ร้อยละ 64.72 ตำมสญัญำร่วมลงทุน โดยช ำระเงินลงทุนจ ำนวน 10.85 ล้ำนบำท  
เมื่อวนัที ่8 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
พ.ศ. 2562 
 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใต้บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
บรษิทั เอม็ พคิเจอร์ส จ ำกดั ไดล้งทุนใน “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ฮกัเถดิเทงิ” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในกำรด ำเนินงำน
ร่วมกนัรอ้ยละ 50.85 ตำมสญัญำร่วมลงทุน โดยไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 9.90 ลำ้นบำท ในวนัที ่8 ตุลำคม พ.ศ. 2562 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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19 กำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 
 

ข) กำรด ำเนินงำนร่วมกนั (ต่อ) 
 
กำรซ้ือเงินลงทุน (ต่อ) 
 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใต้บริษทั เอม็ เทอรต้ี์ไนน์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
บรษิทั เอม็ เทอรต์ีไ้นน์ จ ำกดั ไดล้งทุนในกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ดงันี้ 
 
1. “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์แก๊งตำลซิง่ และหลำน 25 น้ำ 24” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัรอ้ยละ 

64.72 ตำมสญัญำร่วมลงทุน โดยได้ช ำระเงินลงทุนจ ำนวน 35 ล้ำนบำท ในวนัที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2562, วนัที่  
22 พฤษภำคม พ.ศ. 2562, วนัที ่24 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 และวนัที ่22 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 

 
2. “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์ไบค์แมน 2” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัรอ้ยละ 50.85 ตำมสญัญำ

ร่วมลงทุน โดยไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 13.75 ลำ้นบำท ในวนัที ่10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
3. “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร ์สำมเกลอหวัแขง็และจ๊วดกะเทยบัง้ไฟ” โดยบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีในกำรด ำเนินงำนร่วมกนั 

รอ้ยละ 64.72 ตำมสญัญำร่วมลงทุน โดยไดช้ ำระเงนิลงทุนจ ำนวน 16.45 ลำ้นบำท ในวนัที ่14 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 
วนัที ่28 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562, วนัที ่2 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 และวนัที ่9 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 
กำรรบัคืนเงินลงทุน 
 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนัภำยใต้บริษทั เอม็ เทอรต้ี์ไนน์ จ ำกดั (บริษทัย่อย) 
 
พ.ศ. 2563 
 
บรษิทั เอม็ เทอรต์ีไ้นน์ จ ำกดั ไดร้บัคนืเงนิลงทุนจำกกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ดงันี้ 
 
1. “กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน 2” จ ำนวน 13.48 ล้ำนบำท เมื่อวนัที่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2563, วนัที่ 20 สิงหำคม  

พ.ศ. 2563 และวนัที ่30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
2. “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตรแ์ก๊งตำลซิง่ และหลำน 25 น้ำ 24” จ ำนวน 3.50 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่3 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 

และจ ำนวน 21.00 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่5 มกรำคม พ.ศ. 2564 
3. “กจิกำรร่วมคำ้ภำพยนตร์สำมเกลอหวัแขง็และจ๊วดกะเทยบัง้ไฟ” จ ำนวน 9.05 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่9 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

และวนัที ่30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
 
พ.ศ. 2562 
 
บรษิัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จ ำกดั ได้รบัคนืเงินลงทุนจำก "กิจกำรร่วมค้ำภำพยนตร์ไบค์แมน" จ ำนวน 8.40 ล้ำนบำท  
เมื่อวนัที ่22 มนีำคม พ.ศ. 2562 และวนัที ่23 กนัยำยน พ.ศ. 2562 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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20 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน อำคำรและส่วนปรบัปรงุ 
  

ยอดยกมำวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่ (หมำยเหตุ 6) 567,414,135 
ขำดทุนสุทธจิำกกำรปรบัมลูค่ำยุตธิรรม (77,864,951) 
โอนมำจำกสนิทรพัยท์ีม่ไีวใ้ชง้ำน 268,084 

 489,817,268 

  
ยอดยกมำวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่ (หมำยเหตุ 6) 489,817,268 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนใหม่มำถอืปฏบิตั ิ(TFRS 16 และ TFRS 9) (หมำยเหตุ 6) (5,895,144) 
ยอดยกมำวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ (หมำยเหตุ 6) 483,922,124 
ขำดทุนสุทธจิำกกำรปรบัมลูค่ำยุตธิรรม (6,911,695) 
โอนมำจำกสนิทรพัยท์ีม่ไีวใ้ชง้ำน 5,792,146 
ตดัจ ำหน่ำย (1,848,196) 

ยอดคงเหลือ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 480,954,379 

 
หำกทีด่นิและอำคำรแสดงตำมรำคำทุนเดมิ รำคำตำมบญัชจีะเป็นดงันี้ 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำคำทุน 1,631,781,362 1,632,652,332 - - 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (1,282,633,013) (1,200,217,397) - - 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 349,148,349 432,434,935 - - 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม กลุ่มกจิกำรและบรษิทัมสีนิทรพัย์สทิธิกำรใชภ้ำยใต้สญัญำเช่ำที่ดนิและอำคำรส ำนักงำน ซึ่งจดัประเภท
เป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนดงัต่อไปนี้ 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

มลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 88,531,243 128,264,582 - - 

 
ในปี พ.ศ. 2563 ไม่มกีำรเพิม่ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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21 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
 

  หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

     เครื่องมือ อุปกรณ์     

  อำคำรและ โรงภำพยนตร ์ ระบบ และเครื่องตกแต่ง อปุกรณ์  สินทรพัย์  

 ท่ีดิน ส่วนปรบัปรุง และส่วนปรบัปรงุ สำธำรณูปโภค ท่ีใช้ด ำเนินงำน ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรุงใหม่          
รำคำทุน 173,406,998 767,743,855 4,972,011,384 1,847,168,604 6,999,166,249 703,589,797 26,747,971 65,492,916 15,555,327,774 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (482,816,895) (2,552,611,209) (955,827,556) (4,225,675,058) (564,833,480) (21,749,810) - (8,803,514,008) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - (181,305,369) (14,994,901) (66,037,665) (789,749) - - (263,127,684) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 173,406,998 284,926,960 2,238,094,806 876,346,147 2,707,453,526 137,966,568 4,998,161 65,492,916 6,488,686,082 
          

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่          
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 284,926,960 2,238,094,806 876,346,147 2,707,453,526 137,966,568 4,998,161 65,492,916 6,488,686,082 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - - (12,251,354) (253,661) (6,623,123) (605,615) (2,574) (3,185,968) (22,922,295) 
ซื้อสนิทรพัย์ - 1,944,860 77,895,752 67,019,906 229,457,981 37,251,460 - 162,547,600 576,117,559 
โอนสนิทรพัย์ - 1,179,638 53,061,986 11,284,041 107,892,531 (27,381,011) - (146,037,185) - 
โอนไปอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - - (268,084) - - - - - (268,084) 
กำรจ ำหน่ำยบรษิทัย่อย - - - - (389,685) (241,964) - - (631,649) 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย์ - สุทธ ิ - - (526,664) (7,539,442) (15,105,446) (128,761) (441,853) - (23,742,166) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (1,287,528) (158,946) (6,200,511) (43,036) - - (7,690,021) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (34,335,603) (267,827,134) (111,781,637) (495,538,239) (72,254,263) (2,075,030) - (983,811,906) 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์- สุทธ ิ(กลบัรำยกำร) - - 18,203,615 - (89,704,999) (20,712) - - (71,522,096) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 253,715,855 2,105,095,395 834,916,408 2,431,242,035 74,542,666 2,478,704 78,817,363 5,954,215,424 
          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่          
รำคำทุน 173,406,998 770,868,352 4,986,100,724 1,905,232,479 7,187,305,093 696,347,909 23,351,288 78,817,363 15,821,430,206 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (517,152,497) (2,716,721,504) (1,058,810,330) (4,620,353,794) (621,003,611) (20,872,584) - (9,554,914,320) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - (164,283,825) (11,505,741) (135,709,264) (801,632) - - (312,300,462) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 173,406,998 253,715,855 2,105,095,395 834,916,408 2,431,242,035 74,542,666 2,478,704 78,817,363 5,954,215,424 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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21 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 
  หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

     เครื่องมือ อุปกรณ์     

  อำคำรและ โรงภำพยนตร ์ ระบบ และเครื่องตกแต่ง อปุกรณ์  สินทรพัย์  

 ท่ีดิน ส่วนปรบัปรุง และส่วนปรบัปรงุ สำธำรณูปโภค ท่ีใช้ด ำเนินงำน ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563          
รำคำตำมบญัชสีิน้ปีก่อน - สุทธ ิ(ปรบัปรุงใหม่) 173,406,998 253,715,855 2,105,095,395 834,916,408 2,431,242,035 74,542,666 2,478,704 78,817,363 5,954,215,424 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนใหม่มำถอืปฏบิตัิ  
   (TFRS 16) (หมำยเหตุ 6) - (271,887) - - - - - - (271,887) 
รำคำตำมบญัชีต้นปี - สุทธิ (ปรบัปรุงใหม่) 173,406,998 253,443,968 2,105,095,395 834,916,408 2,431,242,035 74,542,666 2,478,704 78,817,363 5,953,943,537 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - - 1,444,532 118,413 2,158,175 554,666 811 (152,926) 4,123,671 
ซื้อสนิทรพัย์ - 709,506 12,870,175 17,003,162 42,701,423 10,645,335 5,701,140 68,068,845 157,699,586 
โอนสนิทรพัย์ - 1,267,210 19,445,325 187,354 39,455,519 64,350 - (60,419,758) - 
โอนไปยงัอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - - - - - - - (5,792,146) (5,792,146) 
กำรจ ำหน่ำยบรษิทัย่อย - - - - - (417,191) - - (417,191) 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย์ - สุทธ ิ - - (103,612) (51,100) (1,753,204) (1,785) - (20,410) (1,930,111) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (371,781) (3) (267,252) (2,284,723) (18,738) (1) (864,294) (3,806,792) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (34,300,052) (279,417,105) (112,444,337) (426,359,156) (47,527,921) (1,683,513) - (901,732,084) 
จดัประเภทสนิทรพัย์ - - 29,850,256 - 494,330 8,949,229 - (39,293,815) - 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - (1,680,571) (39,434,969) (168,581) - - (41,284,121) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 220,748,851 1,889,184,963 737,782,077 2,046,219,430 46,622,030 6,497,141 40,342,859 5,160,804,349 

          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563          
รำคำทุน 173,406,998 769,676,578 5,043,835,552 1,867,455,529 7,184,192,450 702,194,545 29,052,086 40,342,859 15,810,156,597 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (548,927,727) (2,991,548,835) (1,117,402,477) (4,973,596,611) (654,609,114) (22,554,945) - (10,308,639,709) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - (163,101,754) (12,270,975) (164,376,409) (963,401) - - (340,712,539) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 173,406,998 220,748,851 1,889,184,963 737,782,077 2,046,219,430 46,622,030 6,497,141 40,342,859 5,160,804,349 
 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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21 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  อำคำร  เครื่องมือ อปุกรณ์     
  โรงภำพยนตร ์ ระบบ และเครื่องตกแต่ง อปุกรณ์  สินทรพัย ์  
 ท่ีดิน และส่วนปรบัปรุง สำธำรณูปโภค ท่ีใช้ด ำเนินงำน ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
         

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่         

รำคำทุน 173,406,998 3,417,443,653 1,011,823,384 3,537,346,939 491,503,363 18,433,251 22,147,396 8,672,104,984 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (1,670,193,345) (379,377,885) (1,800,976,392) (384,148,890) (14,261,320) - (4,248,957,832) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - - (619,121) (9,897,923) (15,534) - - (10,532,578) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 173,406,998 1,747,250,308 631,826,378 1,726,472,624 107,338,939 4,171,931 22,147,396 4,412,614,574 

         
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรุงใหม่         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 1,747,250,308 631,826,378 1,726,472,624 107,338,939 4,171,931 22,147,396 4,412,614,574 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 56,350,268 53,716,123 172,461,053 26,987,919 - 115,727,671 425,243,034 
โอนสนิทรพัย ์ - 43,877,456 8,324,146 91,907,358 (27,644,505) - (116,464,455) - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (303,200) (160,036) (3,770,825) (270,850) - - (4,504,911) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (1,287,528) (154,873) (6,056,212) (64) - - (7,498,677) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (193,758,646) (72,188,963) (330,298,432) (51,589,948) (1,720,600) - (649,556,589) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 1,652,128,658 621,362,775 1,650,715,566 54,821,491 2,451,331 21,410,612 4,176,297,431 

         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่         
รำคำทุน 173,406,998 3,419,412,526 1,072,860,745 3,731,907,323 482,055,708 18,433,251 21,410,612 8,919,487,163 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (1,766,101,797) (450,878,849) (2,077,292,297) (427,227,406) (15,981,920) - (4,737,482,269) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (1,182,071) (619,121) (3,899,460) (6,811) - - (5,707,463) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 173,406,998 1,652,128,658 621,362,775 1,650,715,566 54,821,491 2,451,331 21,410,612 4,176,297,431 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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21 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 

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

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 1,652,128,658 621,362,775 1,650,715,566 54,821,491 2,451,331 21,410,612 4,176,297,431 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 2,570,405 8,276,997 24,278,393 4,687,012 - 23,663,471 63,476,278 
โอนสนิทรพัย ์ - 6,075,296 1,344,662 19,605,195 413,872 - (27,439,025) - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (9,748) (43,962) (3,394,058) (126) - - (3,447,894) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - (263,138) (2,259,087) (18,347) (1) - (2,540,573) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (195,746,685) (74,590,384) (288,396,086) (32,199,031) (1,379,144) - (592,311,330) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 173,406,998 1,465,017,926 556,086,950 1,400,549,923 27,704,871 1,072,186 17,635,058 3,641,473,912 

         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563         
รำคำทุน 173,406,998 3,428,048,478 1,082,175,304 3,770,137,767 487,138,119 18,433,250 17,635,058 8,976,974,974 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (1,961,848,481) (525,469,233) (2,365,688,384) (459,426,437) (17,361,064) - (5,329,793,599) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (1,182,071) (619,121) (3,899,460) (6,811) - - (5,707,463) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 173,406,998 1,465,017,926 556,086,950 1,400,549,923 27,704,871 1,072,186 17,635,058 3,641,473,912 
 
 

 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

105 

21 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 
กำรจดัประเภทค่ำเส่ือมรำคำ 
 

 หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 

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

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร 696 736 437 468 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 206 247 155 181 

 902 983 592 649 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้น ำที่ดนิและอำคำรทีม่มีูลค่ำตำมบญัชจี ำนวน 35.62 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 
35.43 ล้ำนบำท) ไปใช้เป็นหลักประกนัตำมสญัญำให้เช่ำที่ดินและอำคำรระยะยำวแก่กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ 
เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ ซึง่กลุ่มกจิกำรไม่สำมำรถน ำทีด่นิและอำคำรดงักล่ำวไปขำย ใหเ้ช่ำ หรอืท ำนิตกิรรมอื่นได้  
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไดบ้นัทกึค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำในเครื่องมอือุปกรณ์ เครื่องตกแต่งทีใ่ชด้ ำเนินงำน และอุปกรณ์
ส ำนักงำน ส ำหรบัสำขำทีปิ่ดด ำเนินกำร จ ำนวน 41.28 ลำ้นบำท โดยหน่วยทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดคอืสถำนประกอบกำรแต่ละสำขำ 
 

22 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 อำคำร อปุกรณ์ รวม 
    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่ (หมำยเหตุ 6) 2,862,312,882 247,820,528 3,110,133,410 
กำรเพิม่ขึน้ 93,265,237 - 93,265,237 
กำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำและกำรประเมนิหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ - (1,431,560) (1,431,560) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (260,238,183) (60,727,800) (320,965,983) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (7,106,898) (3,195,267) (10,302,165) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่ (หมำยเหตุ 6) 2,688,233,038 182,465,901 2,870,698,939 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนใหม่มำถอืปฏบิตั ิ(TFRS 9)  
   (หมำยเหตุ 6) 24,084,059 - 24,084,059 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ (หมำยเหตุ 6) 2,712,317,097 182,465,901 2,894,782,998 
กำรเพิม่ขึน้ 94,702,289 - 94,702,289 
กำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำและกำรประเมนิหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ 597,146 - 597,146 
ค่ำเสื่อมรำคำ (272,369,997) (54,762,544) (327,132,541) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ (318,550) (128,342) (446,892) 
มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ 2563 2,534,927,985 127,575,015 2,662,503,000 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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22 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อำคำร อปุกรณ์ รวม 
    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่ (หมำยเหตุ 6) 2,237,111,964 172,256,553 2,409,368,517 
กำรเพิม่ขึน้ 82,243,004 - 82,243,004 
กำรเปลี่ยนแปลงสญัญำเช่ำและกำรประเมนิหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำใหม่ - (1,431,560) (1,431,560) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (195,110,789) (48,641,335) (243,752,124) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่ (หมำยเหตุ 6) 2,124,244,179 122,183,658 2,246,427,837 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนใหม่มำถอืปฏบิตั ิ(TFRS 9) 
   (หมำยเหตุ 6) 22,474,120 - 22,474,120 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ (หมำยเหตุ 6) 2,146,718,299 122,183,658 2,268,901,957 
กำรเพิม่ขึน้ 114,601 - 114,601 
ค่ำเสื่อมรำคำ (201,895,133) (42,651,645) (244,546,778) 
มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ 2563 1,944,937,767 79,532,013 2,024,469,780 

 
23 ค่ำควำมนิยม  

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

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

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   
รำคำทุน 337,065,399 337,065,399 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (261,924,775) (206,924,775) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 75,140,624 130,140,624 
   

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม    
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 75,140,624 130,140,624 
กำรดอ้ยค่ำ  (75,140,624) (55,000,000) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ - 75,140,624 
   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม   
รำคำทุน 337,065,399 337,065,399 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (337,065,399) (261,924,775) 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ - 75,140,624 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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23 ค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 

กำรปันส่วนของค่ำควำมนิยมใหแ้ก่หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 

ส่วนงำนธรุกิจ 
โรงภำพยนตร ์

ส่วนงำนธรุกิจ
โฆษณำ 

ส่วนงำน 
ธรุกิจโบวล่ิ์ง 

และคำรำโอเกะ 
ส่วนงำนธรุกิจ 

ให้เช่ำและบริกำร 
ส่วนงำนธรุกิจ 
ส่ือภำพยนตร ์ รวม 

       

กำรปันส่วนค่ำควำมนิยม       
       

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 20,159,523 - 1,327,239 52,746,610 262,832,027 337,065,399 
หกั  ค่ำเผื่อจำกกำรดอ้ยค่ำ (2,991,576) - (1,327,239) (52,746,610) (204,859,350) (261,924,775) 

ค่ำควำมนิยม - สุทธ ิ 17,167,947 - - - 57,972,677 75,140,624 
       

กำรปันส่วนค่ำควำมนิยม       
       

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
รำคำทุน 20,159,523 - 1,327,239 52,746,610 262,832,027 337,065,399 
หกั  ค่ำเผื่อจำกกำรดอ้ยค่ำ (20,159,523) - (1,327,239) (52,746,610) (262,832,027) (337,065,399) 

ค่ำควำมนิยม - สุทธ ิ - - - - - - 
 

กำรด้อยค่ำ 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยบำงแห่งซึ่งประกอบธุรกจิในส่วนงำนสื่อภำพยนตร์ และธุรกจิโรงภำพยนตร์ ไดร้บัผลกระทบอย่ำงรุนแรงจำกโรคระบำดโควดิ-19 ท ำใหมู้ลค่ำจำกกำรใช้ 
(value-in-use) ลดลงอย่ำงมสีำระส ำคญั กลุ่มกจิกำรจงึพจิำรณำดอ้ยค่ำค่ำควำมนิยมทีเ่กีย่วกบัส่วนงำนดงักล่ำวทัง้จ ำนวนในงบกำรเงนิรวม 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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24 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ลิขสิทธ์ิ โปรแกรม โปรแกรม  โปรแกรม โปรแกรม  

 ภำพยนตร ์ คอมพิวเตอร ์ ระหว่ำงท ำ รวม คอมพิวเตอร ์ ระหว่ำงท ำ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562        

รำคำทุน 1,543,976,111 215,899,489 3,057,854 1,762,933,454 183,635,651 - 183,635,651 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,467,723,922) (152,941,026) - (1,620,664,948) (133,412,897) - (133,412,897) 

 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (18,867,227) (1,165,145) - (20,032,372) - - - 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 57,384,962 61,793,318 3,057,854 122,236,134 50,222,754 - 50,222,754 
        

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        

รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 57,384,962 61,793,318 3,057,854 122,236,134 50,222,754 - 50,222,754 

ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - (335,718) - (335,718) - - - 

ซื้อสนิทรพัย ์ 6,187,435 21,619,115 35,633,869 63,440,419 20,396,818 28,421,541 48,818,359 

เพิม่ขึน้จำกภำพยนตรร์ะหว่ำงผลติ 223,141,209 - - 223,141,209 - - - 

จ ำหน่ำยสนิทรพัย-์สุทธ ิ - (2) - (2) - - - 

ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย-์สุทธ ิ (5,109,130) (59) - (5,109,189) (1) - (1) 

โอนกลบัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ 5,157,737 - - 5,157,737 - - - 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (247,328,252) (23,835,095) - (271,163,347) (20,045,211) - (20,045,211) 

รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 39,433,961 59,241,559 38,691,723 137,367,243 50,574,360 28,421,541 78,995,901 
        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562        

รำคำทุน 1,395,234,471 235,468,797 38,691,723 1,669,394,991 203,952,812 28,421,541 232,374,353 

หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,342,091,021) (175,080,823) - (1,517,171,844) (153,378,452) - (153,378,452) 

 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (13,709,489) (1,146,415) - (14,855,904) - - - 

รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 39,433,961 59,241,559 38,691,723 137,367,243 50,574,360 28,421,541 78,995,901 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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24 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ลิขสิทธ์ิ โปรแกรม โปรแกรม  โปรแกรม โปรแกรม  
 ภำพยนตร ์ คอมพิวเตอร ์ ระหว่ำงท ำ รวม คอมพิวเตอร ์ ระหว่ำงท ำ รวม 

        
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563        
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 39,433,961 59,241,559 38,691,723 137,367,243 50,574,360 28,421,541 78,995,901 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลีย่น - (12,891) - (12,891) - - - 
ซื้อสนิทรพัย ์ 30,646,174 14,146,114 23,603,699 68,395,987 10,777,931 33,133,949 43,911,880 
โอนสนิทรพัย ์ - 29,872,210 (29,872,210) - 36,810,223 (36,810,223) - 
เพิม่ขึน้จำกภำพยนตรร์ะหว่ำงผลติ 101,215,373 - - 101,215,373 - - - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย-์สุทธ ิ (1,035,470) (4,243) - (1,039,713) (4,240) - (4,240) 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ - (5) - (5) - - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (128,328,006) (27,948,773) - (156,276,779) (25,070,432) - (25,070,432) 
รำคำตำมบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 41,932,032 75,293,971 32,423,212 149,649,215 73,087,842 24,745,267 97,833,109 

        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563        
รำคำทุน 1,397,005,500 277,981,023 32,423,212 1,707,409,735 251,454,049 24,745,267 276,199,316 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,341,363,979) (201,665,816) - (1,543,029,795) (178,366,207) - (178,366,207) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (13,709,489) (1,021,236) - (14,730,725) - - - 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 41,932,032 75,293,971 32,423,212 149,649,215 73,087,842 24,745,267 97,833,109 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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24 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (ต่อ) 
 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน แสดงไวด้งัต่อไปนี้ 
 

 หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ตน้ทุนขำย 128 247 - - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 28 24 25 20 

 156 271 25 20 

 
25 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
สนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 

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

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดอืน 81,298,039 5,687,493 38,365,840 1,128,490 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกว่ำ 12 เดอืน 795,069,214 706,356,736 577,013,920 492,454,198 

 876,367,253 712,044,229 615,379,760 493,582,688 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืน (50,934,481) (110,105,255) (32,160,878) (63,198,550) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี     
   ทีจ่ะจ่ำยช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืน (957,106,607) (842,199,199) (711,839,876) (634,042,420) 

 (1,008,041,088) (952,304,454) (744,000,754) (697,240,970) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (131,673,835) (240,260,225) (128,620,994) (203,658,282) 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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25 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ณ วนัที ่1 มกรำคม - ปรบัปรุงใหม่ (หมำยเหตุ 6) (240,260,225) (138,099,943) (203,658,282) 49,915,515 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนใหม่มำถอืปฎบิตั ิ
 
 

    
   (หมำยเหตุ 6) 4,067,869 (36,191,348) 3,287,225 (153,464,250) 
ณ วนัที ่1 มกรำคม - ปรบัปรุงใหม่ (หมำยเหตุ 6) (236,192,356) (174,291,291) (200,371,057) (103,548,735) 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน (หมำยเหตุ 41) 104,834,936 (65,899,958) 71,750,063 (100,643,111) 
เพิม่(ลด)ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (315,536) (68,976) - 533,564 
จ ำหน่ำยบรษิทัย่อย (879) - - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม (พ.ศ. 2562 - ปรบัปรุงใหม่) (131,673,835) (240,260,225) (128,620,994) (203,658,282) 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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25 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 (ปรบัปรงุใหม่)  เพ่ิม(ลด)   
 ณ วนัท่ี เพ่ิม(ลด) ในก ำไรหรอื  ณ วนัท่ี 
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ขำดทุน จ ำหน่ำย 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2563 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน บริษทัย่อย พ.ศ. 2563 

      
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตำมวธิสีว่นไดเ้สยี 4,831,024 2,846,860 - - 7,677,884 
ขำดทุนสะสมทำงภำษ ี 1,739,255 158,057,829 - - 159,797,084 
ขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 9,815,749 7,814,035 - - 17,629,784 
ค่ำเผื่อสนิคำ้ลำ้สมยั 4,018,273 1,800,000 - - 5,818,273 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์ 14,327,481 (10,031,909) - - 4,295,572 
ค่ำเสื่อมรำคำ 24,901,579 (3,157,697) - - 21,743,882 
กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ 33,086,055 1,723,628 - - 34,809,683 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 7,474,347 (41,682,161) - - (34,207,814) 
ค่ำเชำ่จ่ำยลว่งหน้ำ 255,147 (23,372) - - 231,775 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 511,283,752 17,894,324 - - 529,178,076 
ผลประโยชน์พนักงำน 15,484,925 (471,986) - (879) 15,012,060 
ประมำณกำรหนี้สนิโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ 1,646,102 (33,868) - - 1,612,234 
เงนิช่วยค่ำก่อสรำ้งรบัล่วงหน้ำ 35,456,944 631,473 - - 36,088,417 
รำยไดร้บัลว่งหน้ำ 6,213,424 3,701,559 - - 9,914,983 
เงนิประกนัระยะยำว 7,150,865 (456,331) - - 6,694,534 
ผลต่ำงอตัรำแลกเปลีย่น - - (201,765) - (201,765) 
รวม 677,684,922 138,612,384 (201,765) (879) 816,094,662 
      
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี      
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ตำม 
   วธิสี่วนไดเ้สยี 

 
(321,620,729) 

 
(91,695,608) 

 
- 

 
- 

 
(413,316,337) 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,178,637) 1,105,348 - - (73,289) 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (897,963) (2,279,465) - - (3,177,428) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (29,313,364) 27,444,576 - - (1,868,788) 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ (411,316,126) 18,863,805 - - (392,452,321) 
ค่ำเชำ่และคำ่บรกิำรรบัลว่งหน้ำ (149,550,459) 12,783,896 - - (136,766,563) 
ผลต่ำงอตัรำแลกเปลีย่น - - (113,771) - (113,771) 
รวม (913,877,278) (33,777,448) (113,771) - (947,768,497) 
      
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (236,192,356) 104,834,936 (315,536) (879) (131,673,835) 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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25 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

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

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

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ตำม     
   ส่วนไดเ้สยี 8,700,001 (3,868,977) - 4,831,024 
ขำดทุนสะสมทำงภำษี 1,840,336 (101,081) - 1,739,255 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 7,204,014 1,549,768 - 8,753,782 
ค่ำเผื่อสนิคำ้ลำ้สมยั 3,920,000 98,273 - 4,018,273 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยลขิสทิธิภ์ำพยนตร์ 14,426,208 (98,727) - 14,327,481 
ค่ำเสื่อมรำคำ 13,568,902 11,332,868 - 24,901,770 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ 37,044,994 (3,958,939) - 33,086,055 
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 9,559,302 (2,041,842) - 7,517,460 
ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 278,520 (23,373) - 255,147 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 549,965,616 (38,681,864) - 511,283,752 
ผลประโยชน์พนักงำน 12,079,264 2,609,583 796,078 15,484,925 
ประมำณกำรหนี้สนิโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ 1,682,134 (36,032) - 1,646,102 
เงนิช่วยค่ำก่อสรำ้งรบัล่วงหน้ำ 36,276,119 (819,175) - 35,456,944 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ 5,307,736 1,324,661 - 6,632,397 
ผลต่ำงอตัรำแลกเปลีย่น - - (951,412) (951,412) 
รวม 701,853,146 (32,714,857) (155,334) 668,982,955 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ตำมวธิี     
   ส่วนไดเ้สยี (230,262,540) (93,238,694) - (323,501,234) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (1,040,010) (138,627) - (1,178,637) 
ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ (2,253,082) 78,597 - (2,174,485) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (39,522,556) 10,122,836 - (29,399,720) 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ (442,499,498) 37,276,705 - (405,222,793) 
ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรรบัล่วงหน้ำ (160,566,751) 12,714,082 - (147,852,669) 
ผลต่ำงอตัรำแลกเปลีย่น - - 86,358 86,358 
รวม (876,144,437) (33,185,101) 86,358 (909,243,180) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (174,291,291) (65,899,958) (68,976) (240,260,225) 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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25 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 พ.ศ. 2563 ขำดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2563 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ขำดทุนสะสมทำงภำษี - 143,589,917 - 143,589,917 
ขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 882,624 887,900 - 1,770,524 
ค่ำเผื่อสนิคำ้ลำ้สมยั 4,018,273 260,000 - 4,278,273 
ค่ำเสื่อมรำคำ 31 - - 31 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ 465,704 (433,343) - 32,361 
หนี้สนิตำมสญัญำ 428,582,273 (16,013,310) - 412,568,963 
ผลประโยชน์พนักงำน 10,891,446 (349,085) - 10,542,361 
ประมำณกำรหนี้สนิโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ 1,646,102 (33,868) - 1,612,234 
เงนิช่วยค่ำก่อสรำ้งรบัล่วงหน้ำ 34,656,944 (1,424,576) - 33,232,368 
เงนิประกนัระยะยำว 6,648,147 (439,154) - 6,208,993 
รวม 487,791,544 126,044,481 - 613,836,025 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตำมวธิสี่วนไดเ้สยี (321,620,729) (91,695,608) - (413,316,337) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (967,280) 922,842 - (44,438) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (10,208,055) 9,887,846 - (320,209) 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ (353,737,311) 26,496,192 - (327,241,119) 
ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรรบัล่วงหน้ำ (1,629,226) 94,310 - (1,534,916) 
รวม (688,162,601) (54,294,418) - (742,457,019) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (200,371,057) 71,750,063 - (128,620,994) 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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25 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

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

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 8,700,000 (8,700,000) - - 
ค่ำเผื่อสนิคำ้ลำ้สมยั 3,920,000 98,273 - 4,018,273 
ค่ำเสื่อมรำคำ 4,454 (4,423) - 31 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ 783,921 (318,217) - 465,704 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 458,482,682 (29,900,409) - 428,582,273 
ผลประโยชน์พนักงำน 8,395,509 1,962,373 533,564 10,891,446 
ประมำณกำรหนี้สนิโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคำ้ 1,682,134 (36,032) - 1,646,102 
เงนิช่วยค่ำก่อสรำ้งรบัล่วงหน้ำ 36,276,119 (1,619,175) - 34,656,944 
รวม 518,244,819 (38,517,610) 533,564    480,260,773 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมตำมวธิสี่วนไดเ้สยี (230,262,540) (93,238,694) - (323,501,234) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (844,890) (122,390) - (967,280) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (10,738,512) 530,457 - (10,208,055) 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ (379,947,612) 30,705,126 - (349,242,486) 
รวม (621,793,554) (62,125,501) -    (683,919,055) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (103,548,735) (100,643,111) 533,564 (203,658,282) 

 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีสดงไวด้งันี้ 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 

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

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 109,906,737 69,983,355 - -    
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (241,580,572) (310,243,580) (128,620,994) (203,658,282) 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สุทธ ิ (131,673,835) (240,260,225) (128,620,994) (203,658,282) 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

116 

26 ค่ำบริกำรจ่ำยล่วงหน้ำ  
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 

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

ส่วนทีถ่งึก ำหนดภำยในหนึ่งปี 1,875,600 2,875,600 1,875,600 1,875,600 
ส่วนทีเ่กนิกว่ำหนึ่งปี 54,790,976 35,262,735 54,325,680 31,026,700 

 56,666,576 38,138,335 56,201,280 32,902,300 

 
27 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิมดัจ ำ 141,663,424 179,637,123 105,719,922 140,098,156 
อื่น ๆ 13,141,781 13,348,336 - 3,304,905 

 154,805,205 192,985,459 105,719,922 143,403,061 

 
28 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 601,530,265 831,231,174 313,916,274 535,775,705 
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 44) 182,751,903 25,921,648 204,844,122 92,851,379 
เจำ้หนี้บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
   (หมำยเหตุ 44) 25,112,121 102,252,850 30,698,942 140,022,355 
เจำ้หนี้อื่น 221,116,476 261,116,415 140,895,310 178,285,342 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 345,143,305 514,156,196 208,444,517 300,456,460 
รำยไดค้่ำเช่ำรบัล่วงหน้ำ 19,661,666 10,009,257 - - 

 1,395,315,736 1,744,687,540 898,799,165 1,247,391,241 

 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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29 เงินกู้ยืม 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำยกำรหมุนเวียน     
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำร 275,056 276,127 - - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 1,782,038,674 2,118,302,035 1,747,038,674 2,096,302,035 
รวมเงนิเบกิเกนิบญัชธีนำคำรและเงนิกูย้มื     
   ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 1,782,313,730 2,118,578,162 1,747,038,674 2,096,302,035 
     
เงนิกู้ยมืระยะยำวส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ     
   ภำยในหนึ่งปี     

          -  เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ 345,000,000 383,000,000 345,000,000 383,000,000 
          -  หุน้กู ้ 500,000,000 - 500,000,000 - 

รวมเงนิกูย้มืระยะยำวส่วนทีถ่งึก ำหนด     
   ช ำระภำยในหนึ่งปี 845,000,000 383,000,000 845,000,000 383,000,000 
     
รำยกำรไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 1,505,000,000 - 1,505,000,000 - 
หุน้กู ้ 1,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 

รวมเงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีน 2,505,000,000 1,500,000,000 2,505,000,000 1,500,000,000 
     

รวมเงินกู้ยืม 5,132,313,730 4,001,578,162 5,097,038,674 3,979,302,035 

 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเป็นตัว๋แลกเงนิและตัว๋สญัญำใชเ้งนิทีอ่ยู่ในสกุลเงนิบำท มอีตัรำดอกเบีย้ระหว่ำงรอ้ยละ 1.21 
ถงึรอ้ยละ 4.10 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 1.66 ถงึรอ้ยละ 2.20 ต่อปี) 
 
เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 

 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.60 ถงึ 3.78 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 2.85 ถงึ 3.04 ต่อปี)  
 
บริษัทใช้หุ้นของ บมจ.สยำมฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ (SF) จ ำนวน 69 ล้ำนหุ้น เป็นหลักประกันส ำหรบัเงินกู้ยืมระยะยำว 
บำงจ ำนวน 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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29 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
หุน้กู ้
 
บรษิัทได้ออกหุ้นกู้ในสกุลเงนิบำทประเภทจ่ำยคนืเงนิต้นเมื่อครบก ำหนด (Straight Bond) ไม่มหีลกัประกนัและไม่ด้อยสทิธ ิ
ทีม่ลูค่ำตรำไว ้1,000 บำทต่อหน่วย โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

   หุ้นกู้ อตัรำดอกเบีย้คงท่ี 
อำยุหุ้นกู้ วนัท่ีออก วนัครบก ำหนด ล้ำนบำท ร้อยละต่อปี 

     

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

 
ดอกเบีย้มกี ำหนดจ่ำยทุก 6 เดอืน บรษิทัตอ้งด ำรงไวซ้ึง่อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในอตัรำส่วนทีก่ ำหนดไวใ้นหนังสอื
ชีช้วน 
 
ไม่มกีำรเปลีย่นแปลงของหุน้กูใ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 
 
วงเงนิกูย้มื 
 
กลุ่มกจิกำรเปิดเผยขอ้มลูวงเงนิกู้ยมืในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 8 

 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
 
รำยละเอยีดกำรครบก ำหนดของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำมดีงันี้ 
 

  หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

จ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ท่ีต้องจ่ำยซ่ึงบนัทึก     
   เป็นหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 3,650,477,016 3,927,565,443 2,766,498,919 3,024,795,260 
หกั  ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคตของ        
 หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ (895,896,573) (1,007,391,529) (703,654,104) (799,640,889) 
มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 2,754,580,443 2,920,173,914 2,062,844,815 2,225,154,371 
     
มูลค่ำปัจจบุนัของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
ภำยในไม่เกนิ 1 ปี 272,671,139 247,698,188 172,890,778 162,209,429 
เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 886,500,902 943,907,385 644,027,309 656,900,976 
หลงัจำก 5 ปี 1,595,408,402 1,728,568,341 1,245,926,728 1,406,043,966 

 2,754,580,443 2,920,173,914 2,062,844,815 2,225,154,371 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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29 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

  เงินกู้ยืม เงินกู้ยืม    
 เงินเบิกเกิน ระยะสัน้จำก ระยะยำวจำก  หน้ีสินตำม  
 บญัชีธนำคำร สถำบนักำรเงิน สถำบนักำรเงิน หุ้นกู ้ สญัญำเช่ำ รวม 

       
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรุงใหม่ 4,992,753 1,413,179,689 971,000,000 1,500,000,000 3,068,796,127 6,957,968,569 
กระแสเงนิสดรบั 276,127 5,356,147,090 - - - 5,356,423,217 
กระแสเงนิสดช ำระคนื       
- เงนิตน้ (4,992,753) (4,670,000,000) (588,000,000) - (237,906,751) (5,500,899,504) 
- ดอกเบีย้ - - - - (135,833,794) (135,833,794) 
กำรเพิม่ขึน้ - หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ       
   หกัสิง่จูงใจจำกสญัญำเช่ำ - - - - 93,265,237 93,265,237 
กำรเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้ - 18,975,256 - - 135,833,794 154,809,050 
ปรบัปรุงผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่น - - - - (3,980,699) (3,980,699) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรุงใหม่ 276,127 2,118,302,035 383,000,000 1,500,000,000 2,920,173,914 6,921,752,076 
กระแสเงนิสดรบั - 7,840,652,322 800,000,000 - - 8,640,652,322 
กระแสเงนิสดช ำระคนื       
- เงนิตน้ - (6,992,000,000) (533,000,000) - (137,904,791) (7,662,904,791) 
- ดอกเบีย้ - - - - (52,569,266) (52,569,266) 
กำรเพิม่ขึน้ - หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ       
   หกัสิง่จูงใจจำกสญัญำเช่ำ - - - - 94,364,734 94,364,734 
ส่วนลดค่ำเช่ำ - - - - (121,512,785) (121,512,785) 
กำรเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้ - 15,084,317 - - 52,569,266 67,653,583 
ปรบัปรุงผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่น (1,071) - - - (540,629) (541,700) 
จดัประเภทรำยกำรใหม ่ - (1,200,000,000) 1,200,000,000 - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 275,056 1,782,038,674 1,850,000,000 1,500,000,000 2,754,580,443 7,886,894,173 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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29 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน (ต่อ) 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินกู้ยืม เงินกู้ยืม    
 ระยะสัน้จำก ระยะยำวจำก  หน้ีสินตำม  
 สถำบนักำรเงิน สถำบนักำรเงิน หุ้นกู้ สญัญำเช่ำ รวม 
      

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562      
  - ปรบัปรุงใหม่ 1,398,179,689 971,000,000 1,500,000,000 2,300,507,411 6,169,687,100 
กระแสเงนิสดรบั 5,179,147,090 - - - 5,179,147,090 
กระแสเงนิสดช ำระคนื      
- เงนิตน้ (4,500,000,000) (588,000,000) - (155,094,272) (5,243,094,272) 
- ดอกเบีย้ - - - (101,481,894) (101,481,894) 
กำรเพิม่ขึน้ - หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ      
   หกัสิง่จูงใจจำกสญัญำเช่ำ - - - 82,243,004 82,243,004 
กำรเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้ 18,975,256 - - 101,481,894 120,457,150 
ปรบัปรุงผลกระทบจำก      
   อตัรำแลกเปลีย่น - - - (2,501,772) (2,501,772) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
  - ปรบัปรุงใหม่ 2,096,302,035 383,000,000 1,500,000,000 2,225,154,371 6,204,456,406 
กระแสเงนิสดรบั 7,805,652,322 800,000,000 - - 8,605,652,322 
กระแสเงนิสดช ำระคนื      
- เงนิตน้ (6,970,000,000) (533,000,000) - (66,509,445) (7,569,509,445) 
- ดอกเบีย้ - - - (28,429,066) (28,429,066) 
ส่วนลดค่ำเช่ำ - - - (95,699,982) (95,699,982) 
กำรเพิม่ขึน้ของดอกเบีย้ 15,084,317 - - 28,429,066 43,513,383 
ปรบัปรุงผลกระทบจำก      
   อตัรำแลกเปลีย่น - - - (100,129) (100,129) 
จดัประเภทรำยกำรใหม่ (1,200,000,000) 1,200,000,000 - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 1,747,038,674 1,850,000,000 1,500,000,000 2,062,844,815 7,159,883,489 

 
 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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30 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ภำษขีำยยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ 18,890,529 34,438,215 4,976,331 6,666,847 
ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย 12,613,991 20,784,851 7,202,722 12,379,727 
อื่น ๆ 18,987,477 60,811,867 7,806,947 34,938,585 

 50,491,997 116,034,933 19,986,000 53,985,159 

 
31 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน  

 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ :     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ     
   - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุตำมกฎหมำย 63,843,308 66,411,867 45,231,538 47,121,488 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 7,330,972 7,633,838 4,906,317 5,126,509 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 3,886,019 3,348,655 2,573,952 2,209,232 

หนี้สนิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 75,060,299 77,394,360 52,711,807 54,457,229 

     
ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน :     
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ     
   - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุตำมกฎหมำย 5,426,793 16,239,317 3,459,960 12,016,895 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 777,204 1,789,710 557,073 1,309,700 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น     
   - ตน้ทุนบรกิำรและดอกเบีย้ 538,471 442,289 364,720 294,408 
   - กำรวดัมลูค่ำใหม่ - 357,945 - 240,298 

 6,742,468 18,829,261 4,381,753 13,861,301 

     
ขำดทุนทีร่วมอยู่ในก ำไรขำดทุน     
   เบด็เสรจ็อื่น :     
กำรวดัมลูค่ำใหม่ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ     
   ตำมกฎหมำย - 3,980,389 - 2,667,822 

 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

 

122 

31 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
โครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุตำมกฎหมำยเป็นโครงกำรเกษียณอำยุตำมอตัรำเงนิเดอืนเดอืนสุดท้ำย ซึ่งใหผ้ลประโยชน์ 
แก่สมำชกิโดยผลประโยชน์ทีใ่หจ้ะขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรท ำงำน และเงนิเดอืนในปีสุดทำ้ยของสมำชกิก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนเป็นโครงกำรเกษียณอำยุ ซึง่ใหท้องค ำน ้ำหนัก 3 บำท กบัพนักงำนทีท่ ำงำนครบอำยุเกษยีณ 

 
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุตำมกฎหมำย 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุตำมกฎหมำยทีก่ ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมดีงันี้ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ณ วนัที ่1 มกรำคม 66,411,867 52,146,942 47,121,488 36,001,833 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี - 8,509,576 - 6,895,323 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 4,361,752 6,454,615 2,741,463 4,238,097 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,065,041 1,275,126 718,497 883,475 
จ่ำยผลประโยชน์ (7,992,170) (5,937,477) (5,349,910) (3,565,062) 
จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (3,182) (17,304) - - 

 63,843,308 62,431,478 45,231,538 44,453,666 
     
กำรวดัมลูค่ำใหม่ :     
ผลขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลง     
   ขอ้สมมตฐิำนทำงกำรเงนิ - 3,980,389 - 2,667,822 

 - 3,980,389 - 2,667,822 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 63,843,308 66,411,867 45,231,538 47,121,488 

 
ในปี พ.ศ. 2562 พระรำชบญัญตัิคุ้มครองแรงงำนฉบบัแก้ไขมผีลบงัคบัใช้ กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัได้แก่ ค่ำชดเชยส ำหรบั
พนักงำนที่เกษียณอำยุและมีอำยุงำนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 20 ปีเปลี่ยนจำกจ ำนวน 300 วนัของค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำยเป็น  
400 วนัของค่ำจ้ำงอตัรำสุดท้ำย ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงนี้ได้บนัทกึเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนบรกิำรในอดตีระหว่ำงปี 
พ.ศ. 2562 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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31 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุตำมกฎหมำย (ต่อ) 
 

ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

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

กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัเป็นดงันี้ 
 

  
กำรเปล่ียนแปลง 

ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ 
เม่ือเกษียณอำยุตำมกฎหมำยท่ีก ำหนดไว้ 

 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

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

       
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลงรอ้ยละ 2 ลดลงรอ้ยละ 2 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0.5   รอ้ยละ 0.5   เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 ลดลงรอ้ยละ 3 ลดลงรอ้ยละ 2 
อตัรำกำรลำออก รอ้ยละ 10   รอ้ยละ 10   ลดลงรอ้ยละ 9 ลดลงรอ้ยละ 7 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนทีก่ ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมดีงันี้ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ณ วนัที ่1 มกรำคม 7,633,838 6,664,915 5,126,509 4,301,189 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี - (118,544) - - 
ตน้ทุนบรกิำรในปัจจุบนั 677,223 1,768,601 488,903 1,218,487 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 99,980 139,653 68,170 91,213 
ผลประโยชน์พนักงำนจ่ำย (1,079,963) (819,844) (777,265) (484,380) 
จ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (106) (943) - - 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 7,330,972 7,633,838 4,906,317 5,126,509 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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31 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (ต่อ) 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

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

กำรเปล่ียนแปลง 
ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ 

หลงัออกจำกงำนท่ีก ำหนดไว้ 

 ในข้อสมมติ กำรเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 

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

อตัรำคดิลด รอ้ยละ 0.5 รอ้ยละ 0.5 ลดลงรอ้ยละ 2 ลดลงรอ้ยละ 2 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของรำคำทอง รอ้ยละ 0.5     รอ้ยละ 0.5     เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 ลดลงรอ้ยละ 2 ลดลงรอ้ยละ 2 
อตัรำกำรลำออก รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 10 ลดลงรอ้ยละ 7 ลดลงรอ้ยละ 6 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 
 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวขำ้งต้นน้ีอ้ำงองิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ ในทำงปฏบิตัสิถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว
ของภำระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบักำรค ำนวณหนี้สนิผลประโยชน์
เมื่อเกษยีณอำยุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
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31 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงในหลำย ๆ ด้ำนที่เกี่ยวข้องกบัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุที่ก ำหนดไว้ โดยควำมเสี่ยง  
ทีม่นีัยส ำคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 
กำรเปล่ียนแปลงในอตัรำผลตอบแทนท่ีแท้จริงของพนัธบตัร 
 
อัตรำผลตอบแทนที่แท้จริงของพนัธบัตรรฐับำลที่ลดลงจะท ำให้หนี้สินของโครงกำรเพิ่มสูงขึ้นถึงแม้ว่ำกำรเพิ่มมูลค่ำของ
พนัธบตัรทีโ่ครงกำรไดถ้อืไวจ้ะชดเชยไดบ้ำงส่วน 
 
ควำมเส่ียงจำกภำวะเงินเฟ้อ 
 
ภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุบำงส่วนได้ผูกอยู่กบัภำวะเงนิเฟ้อ โดยเงนิเฟ้อที่เพิม่ขึ้นจะท ำใหม้ภีำระหนี้สนิ
เพิ่มขึ้น (ถึงแม้ว่ำโดยส่วนใหญ่จะมีกำรก ำหนดระดบัของเงินเฟ้อสูงสุด เพื่อป้องกันโครงกำรจำกอัตรำเงินเฟ้อที่รุนแรง)
สินทรพัย์โครงกำรส่วนใหญ่จะไม่ได้รบัผลกระทบจำกพันธบัตรที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ หรือมีควำมสมัพนัธ์เพียงเ ล็กน้อย 
กบัภำวะเงนิเฟ้อ(ตรำสำรทุน) ซึง่ท ำใหก้ำรเพิม่ขึน้ในภำวะเงนิเฟ้อจะท ำใหเ้พิม่ผลขำดทุน/ส่วนขำดทีเ่กดิจำกโครงกำร 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คอื 8 ปี (พ.ศ. 2562 : 9 ปี) 
 
กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นทีไ่ม่มกีำรคดิลด มดีงันี้ 
 
 หน่วย : บำท 

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

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ      
   - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุตำมกฎหมำย 9,818,525 2,931,095 14,983,668 72,475,102 100,208,390 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 862,035 369,331 1,726,822 7,127,126 10,085,314 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 636,508 545,597 1,847,370 2,033,102 5,062,577 
      
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ      
   - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุตำมกฎหมำย 5,159,314 9,818,525 14,984,529 75,405,336 105,367,704 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 864,601 862,035 1,490,527 7,732,754 10,949,917 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 523,103 636,508 1,815,098 2,610,971 5,585,680 
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31 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (ต่อ) 
 
กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นที่ไม่มกีำรคิดลด   
มดีงันี้ (ต่อ) 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ      
   - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุตำมกฎหมำย 4,658,476 803,478 11,520,548 47,340,555 64,323,057 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 582,593 190,309 1,185,654 4,689,437 6,647,993 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 478,016 350,099 1,195,681 1,422,935 3,446,731 
      
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ      
   - ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุตำมกฎหมำย 4,411,433 4,658,476 10,264,232 49,400,349 68,734,490 
   - ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 710,267 582,593 978,618 5,086,783 7,358,261 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 340,586 478,016 1,164,591 1,804,124 3,787,317 
 

32 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิมดัจ ำรบัจำกลูกคำ้ 258,031,583 261,603,159 35,390,188 40,446,237 
รำยไดค้่ำเช่ำรบัล่วงหน้ำ 42,117,609 51,378,979 - - 
เงนิช่วยเหลอืค่ำก่อสรำ้ง 203,009,566 202,614,034 175,161,842 183,711,841 
อื่น ๆ 220,548,856 43,698,858 220,548,854 43,698,856 

 723,707,614 559,295,030 431,100,884 267,856,934 
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33 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 

  ทุนท่ีออกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 

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

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

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

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 894,667,502 894,667,502 894,667,502 4,055,609,113 

 
เมื่อวนัที ่10 เมษำยน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ไดม้มีตอินุมตักิำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจำกจ ำนวน 
896,266,347 หุ้น เป็น 894,667,502 หุ้น โดยยกเลิกหุ้นสำมญัที่ยงัไม่ได้จ ำหน่ำยจ ำนวน 1,598,845 บำท มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 
บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนลดทุนกบักระทรวงพำณิชย ์เมื่อวนัที ่24 เมษำยน พ.ศ. 2562 
 

34 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์- ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 
 
บรษิทัย่อยไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสทิธิซื้อหุ้นสำมญัทีจ่ดัสรรใหแ้ก่พนักงำน (“ESOP”) โดยเป็นใบส ำคญัแสดงสทิธจิดทะเบียน
และไม่สำมำรถโอนใหบุ้คคลอื่นได ้ไม่มรีำคำเสนอขำยและมอีำยุไม่เกนิ 5 ปี นับตัง้แต่วนัทีอ่อก 
 
อตัรำกำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัและรำคำกำรใชส้ทิธ ิณ วนัทีอ่อกสทิธมิรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
  จ ำนวน อตัรำ รำคำ  

  ท่ีออก กำรใช้สิทธิ กำรใช้สิทธิ ก ำหนดเวลำกำรใช้สิทธิ 

 วนัท่ีออก ล้ำนหน่วย หน่วย/หุ้น บำท/หน่วย เร่ิม ส้ินสุด 
       

MPIC-ESOP#2 24 เมษำยน พ.ศ. 2558 13.00 1 : 1.00 1.84 30 มถิุนำยน 23 เมษำยน 
     พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2563 
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34 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์- ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั (ต่อ) 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของจ ำนวนสทิธซิื้อหุน้ทีค่งเหลอื และรำคำใชส้ทิธถิวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 

 รำคำใช้สิทธิ  
 ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก  

 บำทต่อหุ้น จ ำนวนสิทธิ 
   

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

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

   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 1.84 4,289,340 
สทิธซิื้อหุน้ทีห่มดอำยุ - (4,289,340) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 - - 

 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 ไม่มกีำรใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัและมสีทิธซิื้อหุน้ที่หมดอำยุเป็นจ ำนวน 4,289,340 สทิธ ิ(พ.ศ. 2562 : ไม่มกีำร
ใชส้ทิธซิื้อหุน้สำมญัและมสีทิธซิื้อหุน้ทีถู่กรบิเป็นจ ำนวน 1,039,840 สทิธ)ิ 

 
35 ส ำรองตำมกฎหมำย 

 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องกนัเงนิส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิ 
หลงัจำกหกัส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมมีูลค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ส ำรองตำมกฎหมำยไม่สำมำรถจดัสรรได ้

 
36 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 
 

พ.ศ. 2563 
(ปรบัปรงุใหม่)

พ.ศ. 2562 
   

ยอดคงเหลอืตน้ปี - ปรบัปรุงใหม่ 146,354,689 120,428,259 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมจำกกำรลงทุนในบรษิทัย่อย 6,000,000 12,000,000 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 1,799,661 (155,101) 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)ในบรษิทัย่อย (12,713,522) 27,035,064 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็ในบรษิทัย่อย 2,211,630 (12,953,533) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี (พ.ศ. 2562: ปรบัปรุงใหม่) 143,652,458 146,354,689 
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37 หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำเช่ำและบรกิำรทีท่ ำกบัลูกคำ้ดงัต่อไปนี้ 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
หนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ     
   - หมุนเวยีน 632,628,408 545,327,921 475,066,444 435,376,465 
   - ไม่หมุนเวยีน 15,854,692 20,667,803 - - 
 648,483,100 565,995,724 475,066,444 435,376,465 

 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 บริษัทรบัรู้รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรที่เคยรวมอยู่ในหนี้สินที่เกิดจำกสญัญำที่ยกมำต้นงวด  
เป็นจ ำนวน 545.33 ลำ้นบำท และ 435.38 ลำ้นบำทในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บริษัทรบัรู้รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรที่เคยรวมอยู่ในหนี้สินที่เกิดจำกสญัญำที่ยกมำต้นงวด 
เป็นจ ำนวน 392.92 ลำ้นบำท และ 338.72 ลำ้นบำทในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรตำมล ำดบั 
 
รำยไดค้่ำเช่ำและบรกิำรรบัล่วงหน้ำไดร้วมเงนิรบัล่วงหน้ำจำกลูกคำ้จ ำนวน 14.46 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 37.37 ลำ้นบำท) ซึง่เป็น
เงนิรบัจำกกำรจ ำหน่ำยบตัรเงนิสดโดยบรษิทัตอ้งฝำกไวใ้นธนำคำรเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำมลูค่ำคงเหลอืของบตัรเงนิสดทีลู่กคำ้
ยงัไม่ไดใ้ช ้ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยทีบ่งัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกจิบตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ 
 

38 รำยได้อ่ืน 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - 3,526 - - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - 11,577,410 - 11,577,410 
ค่ำบรหิำรจดักำรรบั 33,218,829 41,744,450 54,460,188 61,189,950 
ดอกเบีย้รบั 14,884,156 7,583,832 25,491,303 31,007,191 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่น (2,723,497) (4,399,723) (117,241) (1,122,686) 
ค่ำภำษโีรงเรอืนรบั 3,417,185 19,654,058 219,873 1,500,288 
สนิไหมทดแทน 1,282,409 413,755 559,283 413,755 
อื่น ๆ 121,127,160 56,366,797 79,419,658 36,490,403 
 171,206,242 132,944,105 160,033,064 141,056,311 
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39 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 21) 901,732,084 983,811,906 592,311,330 649,556,589 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน     
   - ลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์(หมำยเหตุ 24) 128,328,006 247,328,252 - - 
   - โปรแกรมคอมพวิเตอร ์(หมำยเหตุ 24) 27,948,773 23,835,095 25,070,432 20,045,211 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ  7,125,600 3,083,858 1,875,600 1,875,600 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ (หมำยเหตุ 22) 327,132,541 320,965,983 244,546,778 243,752,124 
กำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม     
   และกำรร่วมคำ้ (หมำยเหตุ 17, 18 และ 19) 15,313,250 15,647,623 81,911,426 4,575,695 
กำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม (หมำยเหตุ 23) 75,140,624 55,000,000 - - 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์(หมำยเหตุ 21 และ 24) 41,284,126 66,364,359 - - 
ขำดทุนจำกกำรปรบัมลูค่ำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 6,911,695 77,864,951 - - 
ค่ำซ่อมแซมและรำยจ่ำยบ ำรุงอำคำรและอุปกรณ์ 160,217,695 200,225,264 105,370,347 143,883,782 
ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนักงำน 726,306,289 1,265,600,849 464,350,884 821,263,396 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำร 
   ลงทุน อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  

 
6,694,701 

 
12,799,210 

 
2,544,813 

 
7,498,678 

ขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 70,140,609 - 14,749,886 - 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยอ์ื่น  22,259,429 32,879,037 12,782,666 18,172,499 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของภำพยนตรร์ะหว่ำงผลติ 33,410,822 10,000,000 - - 
ประมำณกำรหนี้สนิจำกคดคีวำมฟ้องรอ้ง 159,350,000 - 159,350,000 - 
ขำดทุนจำกกำรลดมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอื (หมำยเหตุ 15) 8,982,916 3,409,242 1,300,000 491,363 
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกสนิคำ้รบัคนื (150,000) (1,795,057) - - 
สนิคำ้คงเหลอื     
   - ตน้ทุนของสนิคำ้ทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำย     

   (รวมอยู่ใน “ตน้ทุนสนิคำ้ขำย”) 291,471,938 679,778,465 212,834,763 528,319,061 
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40 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงนิกูย้มืจำกธนำคำร 82,942,950 55,447,261 81,482,397 53,001,738 
เงนิกูย้มืจำกบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม  
   (หมำยเหตุ 44) 288,000 312,312 42,811,212 51,358,567 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 50,724,635 138,112,737 28,429,066 101,481,894 
หุน้กู ้ 40,560,822 40,450,000 40,560,822 40,450,000 
อื่น ๆ 118,786 50,540 - - 

 174,635,193 234,372,850 193,283,497 246,292,199 

 
41 ภำษีเงินได้ 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 

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

ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั :     
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 24,763,795 289,174,578 - 109,212,969 
กำรปรบัปรุงงวดก่อน (12,430,013) (95,180) - - 
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุนั 12,333,782 289,079,398 - 109,212,969 
     

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี:     
รำยกำรทีเ่กดิจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว     
   (หมำยเหตุ 25) (104,834,936) 65,899,958 (71,750,063) 100,643,111 
     

 
(92,501,154) 354,979,356 (71,750,063) 209,856,080 
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41 ภำษีเงินได้ (ต่อ) 
 
ภำษีเงนิไดส้ ำหรบัก ำไรก่อนหกัภำษีของกลุ่มกิจกำรมยีอดจ ำนวนเงนิที่แตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชคีูณกบัอตัรำภำษี
ของประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู่ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้: 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 

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

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได ้ (632,707,284) 1,788,947,428 (573,998,996) 1,598,820,449 
     
ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษีรอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2562: รอ้ยละ 20 และรอ้ยละ 15) (126,541,457) 357,789,485 (114,799,799) 319,764,090 
ปรบัปรุงดว้ย :     
ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัร่วมและ     
   กจิกำรร่วมคำ้สุทธจิำกภำษี (14,044,646) (57,820,266) 2,482,824 26,683,230 
รำยไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษี (3,417) - - (144,942,331) 
ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษี 6,994,708 58,798,891 40,090,721 30,066,327 
รำยจ่ำยทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ขึน้จำกรำยจ่ำยทีจ่่ำยจรงิ (25,379,494) (26,139,770) (20,957,893) (21,715,236) 
กำรใชข้ำดทุนทำงภำษทีีผ่่ำนมำซึง่ยงัไม่รบัรู้ (6,454,504) (4,286,923) - - 
ขำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์     
   ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 64,214,746 27,430,304 - - 
ขำดทุน(ก ำไร)ทีย่งัไม่รบัรูซ้ึง่เกดิจำกรำยกำรระหว่ำงกนั 20,835,007 (349,830) 21,434,084 - 
ผลต่ำงจำกอตัรำภำษใีนต่ำงประเทศ - (137,955) - - 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 307,916 (209,400) - - 
กำรปรบัปรุงงวดก่อน (12,430,013) (95,180) - - 

ภำษเีงนิได ้ (92,501,154) 354,979,356 (71,750,063) 209,856,080 
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42 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญัดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักทีอ่อกจ ำหน่ำย
และช ำระแลว้ในระหว่ำงปี 
 
กำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน แสดงไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 

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

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรบัปีทีเ่ป็นของ 
   ผูถ้อืหุน้สำมญั (บำท) (527,492,608) 1,406,933,008 (502,248,933) 1,388,964,369 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (หุน้) 894,667,502 894,667,502 894,667,502 894,667,502 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขัน้พื้นฐำน (บำท) (0.59) 1.57 (0.56) 1.55 

 
43 เงินปันผลจ่ำย 

 
พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที ่9 เมษำยน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ของงวดเดอืนกรกฎำคมถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.35 บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิ 313.13 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กบั 
ผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถอืหุ้น ณ วนัที ่15 เมษำยน พ.ศ. 2563 และไดจ้่ำยให้แก่ผูถ้ือหุน้ในวนัที ่30 เมษำยน 
พ.ศ. 2563 
 
พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทได้มมีติอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของงวด  
เดอืนกรกฎำคมถงึเดอืนธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 0.70 บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิ 626.27 ล้ำนบำท โดยจ่ำยใหก้บัผู้ถือหุ้น
ทัง้หมดทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่24 เมษำยน พ.ศ. 2562 และไดจ้่ำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่3 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที ่9 สงิหำคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตัจิ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ของงวดเดอืนมกรำคมถงึเดอืนมถิุนำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน 0.65 บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิ 581.53 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กบั 
ผู้ถือหุ้นทัง้หมดที่มชีื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 26 สงิหำคม พ.ศ. 2562 และได้จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นในวนัที่ 4 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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44 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลและกจิกำรทีค่วบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทัหรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกบับรษิทัทัง้ทำงตรงหรอืทำงอ้อม 
ไม่ว่ำจะโดยทอดเดยีวหรอืหลำยทอด บุคคลและกิจกำรดงักล่ำวเป็นบุคคลหรอืกิจกำรที่เกี่ยวข้องกบับริษัท บรษิัทย่อยและ
บริษัทย่อยล ำดบัถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้ำของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท ซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัเหนือกิจกำร ผู้บรหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรและพนักงำนของบรษิัท ตลอดจนสมำชกิในครอบครวัที่ใกล้ชดิกบั
บุคคลเหล่ำนัน้ บุคคลและกจิกำรทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิัท 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัซึ่งอำจมขีึน้ไดต้อ้งค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธ์
มำกกว่ำรปูแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัอื่นเป็นบรษิทัของกรรมกำรและครอบครวัของกรรมกำร ดงันัน้จงึถอืเป็นกจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั 
 
นโยบำยกำรคดิรำคำระหว่ำงกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั มดีงันี้ 
 

 นโยบำยกำรคิดรำคำ 
  

ค่ำโฆษณำ รำคำทีต่กลงกนัตำมทีก่ ำหนดในสญัญำ 
ค่ำลขิสทิธิภ์ำพยนตร ์ รำคำทีต่กลงกนัตำมทีก่ ำหนดในสญัญำ 
กำรเช่ำพืน้ทีแ่ละบรกิำร รำคำทีต่กลงกนัซึง่ใกลเ้คยีงกบัรำคำตลำด 
ดอกเบีย้ อตัรำดอกเบีย้ทีต่กลงกนัรอ้ยละ 1.00 ต่อปี ถงึรอ้ยละ 4.00 ต่อปี 
ค่ำบรหิำรจดักำร  รำคำทีต่กลงกนัตำมทีก่ ำหนดในสญัญำ 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  
 
ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 
 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร     
บรษิทัย่อย - - 281,798 361,009 
บรษิทัร่วม 3,948 57,238 - 240 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 48,883 60,434 32,845 36,893 
กำรร่วมคำ้ 2,796 15,243 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 3,103 3,052 - - 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 59,104 97,335 17,088 34,107 

 117,834 233,302 331,731 432,249 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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44 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร และอ่ืน ๆ 
 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร     
บรษิทัย่อย - - 149,550 216,358 
บรษิทัร่วม 17,754 56,606 10,142 22,408 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 187,370 149,607 140,843 105,316 
กำรร่วมคำ้ 6,386 7,854 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 52,519 7,413 - - 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 98,224 142,434 147,795 164,856 

 362,253 363,914 448,330 508,938 
 

ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ลูกหน้ีกำรค้ำ     
   (รวมรำยได้ท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็)     
บรษิทัย่อย - - 79,524 143,733 
บรษิทัร่วม 13,229 20,219 4,786 4,501 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 10,810 1,582 9,142 32 
กำรร่วมคำ้ 6,962 7,877 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 2,943 2,150 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8,115 36,369 1,991 17,061 

 42,059 68,197 95,443 165,327 
     

ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัย่อย - - 196,812 176,848 
บรษิทัร่วม 5,469 9,167 - 1,267 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 3,415 7,548 3,415 7,548 
กำรร่วมคำ้ 109 407 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั - 11 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,368 11,834 4,325 10,516 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนตำม TFRS 9      
     (พ.ศ.2562: TAS 101) - - (34,000) - 

 14,361 28,967 170,552 196,179 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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44 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

เงินมดัจ ำ     
   (รวมอยู่ใน “สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น”)     
บรษิทัร่วม 389 2,221 389 389 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 3,324 3,460 3,324 3,460 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,671 26,129 14,528 25,829 

 18,384 31,810 18,241 29,678 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
   (รวมอยู่ใน “เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น”)     
บรษิทัย่อย - - 75,513 85,799 
บรษิทัร่วม 16,536 3,809 1 1 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 137,852 - 99,791 - 
กำรร่วมคำ้ 8,721 19,408 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 11,238 1,841 - - 
กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 8,405 864 29,539 7,051 

 182,752 25,922 204,844 92,851 

เจ้ำหน้ีอ่ืน     
   (รวมอยู่ใน “เจำ้หนี้บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั”)     
บรษิทัย่อย - - 14,039 65,433 
บรษิทัร่วม 4,350 76,804 4,144 59,190 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 1,507 447 1,311 27 
กำรร่วมคำ้ - 355 - - 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั - 50 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17,763 19,564 10,033 11,441 
กรรมกำร 1,492 5,033 1,172 3,931 

 25,112 102,253 30,699 140,022 

เงินรบัล่วงหน้ำจำกกำรให้เช่ำและบริกำร     
   (รวมอยู่ใน “หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น”)     
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 20,771 21,819 - - 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,007 6,517 - - 

 25,778 28,336 - - 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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44 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

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

 129,034 129,034 - 1,403 
     

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
บรษิทัร่วม 11,906 9,183 8,493 9,183 
กองทุนรวมสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ 110,761 143,292 102,979 143,292 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 397,502 407,159 306,036 314,962 

 520,169 559,634 417,508 467,437 
 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

กำรเปลีย่นแปลงในเงนิกูย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

บริษทัย่อย     
ยอดคงเหลอืตน้ปี 463 1,304 239,714 289,277 
เงนิใหกู้ย้มืในระหว่ำงปี 6,276 963 167,518 418,287 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืในระหว่ำงปี (4,025) (1,804) (193,749) (467,850) 
ตดัหนี้สญูในระหว่ำงปี (463) - (463) - 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 2,251 463 213,020 239,714 
 

เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัเป็นเงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทย่อย มกี ำหนดช ำระคนืภำยใน 1 เดอืน มอีตัรำ
ดอกเบีย้รอ้ยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 4.00 ต่อปี) 
 

 

ดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวข้องมีจ ำนวนเงิน 9.11 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 10.37 ล้ำนบำท) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563  
บรษิทัมดีอกเบีย้คำ้งรบัจ ำนวน 0.69 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 0.79 ลำ้นบำท)  
 

กลุ่มกจิกำรไม่ไดร้บัรูข้ำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ เนื่องจำกผลกระทบไม่มสีำระส ำคญั 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
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44 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
จ) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กำรเปลีย่นแปลงในเงนิใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้  
 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม และพนักงำน     
ยอดคงเหลอืตน้ปี 3,202 1,802 227,985 271,585 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนใหม่ถอืปฏบิตั ิ
   (TFRS 9) - - (64,000) - 
ยอดคงเหลอืตน้ปี - ปรบัปรุงใหม่ 3,202 1,802 163,985 271,585 
เงนิใหกู้ย้มืในระหว่ำงปี - 1,900 - 1,900 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มืในระหว่ำงปี - (500) (29,500) (45,500) 
ตดัหนี้สญูในระหว่ำงปี (1,302) - (1,085) - 
กลบัรำยกำรค่ำเผื่อขำดทุนดำ้นเครดติ - - 27,000 - 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 1,900 3,202 160,400 227,985 

 
เงนิให้กู้ยมืแก่บรษิัทที่เกี่ยวข้องกนัมอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ถึงร้อยละ 
4.00 ต่อปี) และไม่มกี ำหนดช ำระคนื 
 
เงนิให้กู้ยมืแก่พนักงำนจ ำนวน 1.90 ล้ำนบำท และจ ำนวน 1.90 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 3.20 ล้ำนบำท และจ ำนวน 
2.98 ล้ำนบำท) ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัตำมล ำดบั ไม่มกีำรคดิดอกเบี้ย (พ.ศ. 2562 : ไม่มกีำร 
คดิดอกเบีย้) 
 
ดอกเบี้ยรบัที่เกี่ยวข้องมีจ ำนวนเงิน 3.37 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 8.68 ล้ำนบำท) ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
บรษิทัมดีอกเบีย้คำ้งรบัจ ำนวน 108.14 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 108.15 ลำ้นบำท) 
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44 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
จ) เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อขำดทุนส ำหรบัเงนิให้กู้ยมืระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนัส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม  
มดีงันี้ 
 
 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2563 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - ค ำนวณตำม TAS 101 - 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนใหม่มำถอืปฏบิตั ิ(TFRS 9) (หมำยเหตุ 6) (64,000) 
ค่ำเผื่อขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ค ำนวณตำม TFRS 9 (64,000) 
กลบัรำยกำรค่ำเผื่อขำดทุนดำ้นเครดติ 27,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม - ค ำนวณตำม TFRS 9  (37,000) 

 
ฉ) เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม     
ยอดคงเหลอืตน้ปี 12,800 14,500 967,425 1,411,026 
เงนิกูย้มืในระหว่ำงปี - - 1,431,188 3,105,688 
จ่ำยคนืเงนิกูย้มืในระหว่ำงปี - (1,700) (1,408,499) (3,549,289) 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี 12,800 12,800 990,114 967,425 

 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยมืจำกบรษิัทย่อย เงนิกู้ยมืระยะสัน้ที่ไม่มหีลกัประกนั ณ วนัที่  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 977.31 ลำ้นบำท มกี ำหนดช ำระคนืภำยใน 1 เดอืน มอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 4.00 ต่อปี 
ตัว๋สญัญำใชเ้งนิชนิดช ำระคนืเมื่อทวงถำม จ ำนวน 12.80 ลำ้นบำท มอีตัรำดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 2.25 ต่อปี 
 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะบริษัทมีจ ำนวน 0.29 ล้ำนบำท และ  
42.81 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 0.31 ล้ำนบำท และ 51.36 ล้ำนบำท) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั 
มดีอกเบี้ยค้ำงจ่ำยในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 0.39 ล้ำนบำท และ  
3.61 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2562 : 0.10 ลำ้นบำท และ 4.06 ลำ้นบำท) 
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44 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
ช) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกิจกำร 

 
 หน่วย : พนับำท 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 22,262 61,387 16,936 44,990 
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน 728 871 552 703 

 22,990 62,258 17,488 45,693 

 
ซ) เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกำรร่วมค้ำ 

 
รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและกำรร่วมคำ้ แสดงไวใ้นหมำยเหตุ 17, 18, และ 19 ตำมล ำดบั 

 
45 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้น  

 
ก) หนังสือค ำ้ประกนัท่ีออกโดยธนำคำร และเลตเตอรอ์อฟเครดิต 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัมภีำระผกูพนัจำกกำรค ้ำประกนัโดยธนำคำรและเลตเตอรอ์อฟเครดติทีอ่อก
ใหก้บับุคคลภำยนอกจ ำนวน 242.97 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 230.52 ลำ้นบำท) 
 

ข) กำรค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดค้ ้ำประกนัเงนิกู้ยมืจำกธนำคำรใหแ้ก่บรษิทัย่อยและ 
บรษิทัร่วมเป็นจ ำนวน 35.00 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 : 22.00 ลำ้นบำท) 
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45 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้น  
 

ค) ภำระผกูพนัตำมสญัญำบริกำร 
 
บรษิัทและบรษิัทย่อยมภีำระผูกพนัตำมสญัญำบรกิำรระยะยำวกบับรษิัทอื่น โดยมยีอดรวมของจ ำนวนเงนิค่ำบรกิำร  
ขัน้ต ่ำภำยใตส้ญัญำทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิไดด้งันี้ 
 
 หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  (ปรบัปรงุใหม่)  (ปรบัปรงุใหม่) 

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

ไม่เกนิ 1 ปี 717 702 425 422 
เกนิกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,180 2,409 1,436 1,516 
เกนิกว่ำ 5 ปี 3,882 4,370 3,015 3,360 

 6,779 7,481 4,876 5,298 

 
นอกจำกจ ำนวนเงนิค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรขัน้ต ่ำขำ้งตน้ กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัตำมสญัญำบรกิำร ซึง่คดิตำมเกณฑ์กำร
แบ่งรำยไดใ้หก้บัผูใ้หบ้รกิำร 
 

ง) ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนทีถ่อืเป็นภำระผกูพนั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ แต่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบกำรเงิน มดีงัต่อไปนี้ 
 

 หน่วย : พนับำท 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

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

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ บำท 54,145 57,446 54,145 57,446 
 ดอลลำรส์หรฐัฯ 845 296 - - 

รวมเป็นเงนิบำท  79,669 66,435 54,145 57,446 

 
จ) ภำระผกูพนัในกำรผลิตภำพยนตร ์

 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในกำรช ำระเงินแก่ผู้ก ำกับภำพยนตร์เป็นจ ำนวนเงิน  
35.23 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 90.85 ลำ้นบำท) 
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46 คดีควำม 
 
ในปี พ.ศ. 2560 บรษิัทประกันภัยของผู้เสียหำยจำกเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภำยในอำคำรโครงกำรเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ป่ินเกล้ำ 
ฟ้องรอ้งใหบ้รษิทัรบัผดิชอบค่ำเสยีหำยจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำว ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 ศำลแพ่งไดม้คี ำพพิำกษำ ใหบ้รษิทัชดเชย
แก่บรษิทัประกนัภยัเป็นจ ำนวนเงนิ 413.00 ลำ้นบำท ซึง่รวมค่ำเสยีหำยและดอกเบีย้จำกเงนิตน้ดงักล่ำว  
 
เมื่อวนัที่ 15 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ศำลอุทธรณ์ได้มีค ำพิพำกษำให้บริษัทชดเชยแก่บริษัทประกันภัยรำยหนึ่งเป็นจ ำนวนเงิน 
365.00 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยจำกเงินต้นดงักล่ำว บรษิัทอยู่ในระหว่ำงกำรยื่นฎีกำส ำหรบัคดีนี้ต่อไป ในขณะนี้บรษิัทเชื่อว่ำ 
จะไม่มคีวำมเสยีหำยทีส่ ำคญัจำกคดดีงักล่ำวและตัง้ส ำรองเผื่อไวบ้ำงส่วน 
 

47 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 
 
1. เมื่อวนัที ่19 มกรำคม พ.ศ. 2564 บรษิทั ดจิติอล โปรเจคเตอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั (บรษิทัย่อย) ไดจ้ดทะเบยีนเปลี่ยนชื่อเป็น 

“บรษิัท เมเจอร์ จอยน์ ฟิลม์ จ ำกดั” และเพิม่วตัถุประสงค์ในกำรประกอบกิจกำรกำรลงทุนในธุรกิจภำพยนตร์ และ 
เมื่อวนัที ่11 กุมภำพนัธ์ พ.ศ.2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่2/2564 ของบรษิทัย่อย ไดม้มีตอินุมตักิำรเพิม่
ทุนจดทะเบียนจำก 5 ล้ำนบำท (จ ำนวน 50,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท) เป็น 100 ล้ำนบำท (จ ำนวน  
1 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท) โดยออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 950,000 หุน้ รำคำหุน้ละ 100 บำท 

 
2. เมื่อวนัที ่4 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 บรษิทัไดอ้อกหุน้กู้ในสกุลเงนิบำทประเภทจ่ำยคนืเงนิต้นเมื่อครบก ำหนด (Straight Bond) 

ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จ ำนวน 500,000 หน่วยที่มูลค่ำตรำไว้ 1,000 บำทต่อหน่วย รวมเป็นเงินทัง้สิ้น  
500 ลำ้นบำท หุน้กูด้งักล่ำวมอีำยุ 1 ปี ครบก ำหนดวนัที ่4 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 อตัรำดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 2.55 ต่อปี 
ดอกเบี้ยมกี ำหนดจ่ำยทุก 6 เดอืน บรษิทัต้องด ำรงไวซ้ึ่งอตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในอตัรำส่วนที่ก ำหนดไว้ 
ในหนังสอืชีช้วน 
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