
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และงบกาํไรขาดทุนรวม
และงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูล 
ทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน
และบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน 
การสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้ 
จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง  
งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
 

พิสิฐ  ทางธนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 



 

 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลเฉพาะบริษทั 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 

หน่วย : พนับาท
ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

ิ ี ่ ิเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 130,642 480,733 54,166 331,373
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 10 1,155,447 1,453,560 662,617 850,624
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 - - 516,972 462,148
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 11 164,661 132,241 65,838 38,111
ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต 97,337 38,426 - -
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 14 34,653 34,653 9,473 9,473

์ ื ่สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 232,067 163,255 51,377 26,826

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,814,807 2,302,868 1,360,443 1,718,555

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 9 589,705 372,406 589,705 372,406
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 8,069 7,932 - -เงนฝากธนาคารทตดภาระคาประกน 8,069 7,932 - -
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 12,733 12,782 - -
ลูกหน้ีตามสญัญาระยะยาว 5,151 20,133 5,151 20,133
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 22 - - 2,741,450 2,351,200
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 22 2,209,444 1,776,500 2,127,219 1,716,422
ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 22 274,323 235,204 237,491 216,793
เงินใหก้ย้มืระยะยาวแก่บคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 4 508 6 612 886 233 1 006 613เงนใหกยูมระยะยาวแกบุคคลหรอกจการทเกยวของกน 24 4,508 6,612 886,233 1,006,613
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 12 6,260,139 5,332,126 2,969,404 2,432,849
ค่าความนิยม - สุทธิ 287,065 287,065 - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12 342,370 366,907 50,683 49,475
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 301 253 - -
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว 14 495,323 520,938 161,771 168,876
สินทรัพยไ์ม่หมนเวยีนอ่ืน 293 786 150 173 179 620 118 112สนทรพยไมหมุนเวยนอน 293,786 150,173 179,620 118,112

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 10,782,917 9,089,031 9,948,727 8,452,879

รวมสินทรัพย์ 12,597,724 11,391,899 11,309,170 10,171,434

2

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 

ข้อมลทางการเงินรวม

หน่วย : พนับาท

ข้อมลทางการเงินเฉพาะบริษทั

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

ขอมูลทางการเงนรวม ขอมูลทางการเงนเฉพาะบรษท

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 16 1,583,086 801,468 1,006,697 200,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 1,399,390 1,527,443 930,165 945,119

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี  16 202,716 880,790 40,315 840,298

ิ ้ ื ั้ ิ ี ่ ี่ ้ ัเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 25,000 - 614,477 467,778

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 23,974 126,244 13,415 93,896

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 143,862 137,821 74,751 36,592

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,378,028 3,473,766 2,679,820 2,583,683

หนีสิ้นไม่หมนเวยีนหนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 16 2,547,114 1,169,696 2,041,161 1,121,402

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 281,849 236,894 51,532 12,655

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20,607 18,870 11,429 10,432

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 479,454 454,848 88,621 60,437

้ ไ ่รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,329,024 1,880,308 2,192,743 1,204,926

รวมหนีสิ้น 6,707,052 5,354,074 4,872,563 3,788,609

3

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 

หน่วย : พนับาท

ข้อมลทางการเงินรวม ข้อมลทางการเงินเฉพาะบริษทั

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ขอมูลทางการเงนรวม ขอมูลทางการเงนเฉพาะบรษท

ทุนเรือนหุน้ 17

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญัจาํนวน 896,266,347 หุน้

       (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 : 904,500,990 หุน้)

       มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 896,266 904,501 896,266 904,501

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้เตม็มูลค่า

   หุน้สามญัจาํนวน 887,576,343 หุน้ 

      มูลค่าท่ีชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 887,576 887,576 887,576 887,576

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 17 3,919,499 3,919,499 3,919,499 3,919,499

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 18 21,548 9,191 20,990 8,900

กาํไรสะสมกาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 90,600 90,600 90,600 90,600

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 789,004 716,843 1,004,145 1,136,293

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 182,102 326,971 513,797 339,957

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 5,890,329 5,950,680 6,436,607 6,382,825รวมสวนของบรษทใหญ 5,890,329 5,950,680 6,436,607 6,382,825

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 23 343 87,145 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,890,672 6,037,825 6,436,607 6,382,825

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,597,724 11,391,899 11,309,170 10,171,434

4

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

รายได้ 5
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,373,717 1,314,333 764,186 735,242
รายไดจ้ากการขาย 381,299 411,073 197,977 172,154

รวมรายได้ 1,755,016 1,725,406 962,163 907,396

ต้นทุน
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (941,338) (919,550) (592,889) (552,471)
ตน้ทุนขาย (208,590) (245,476) (64,445) (59,061)

รวมต้นทุน (1,149,928) (1,165,026) (657,334) (611,532)

กาํไรขั้นต้น 605,088 560,380 304,829 295,864
รายไดอ่ื้น 45,246 51,293 67,758 102,197
ค่าใชจ่้ายในการขาย (116,808) (103,756) (43,346) (51,239)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (303,299) (282,890) (188,203) (163,494)
ตน้ทุนทางการเงิน (38,472) (29,842) (30,254) (21,629)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 48,355 41,959 - -

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 240,110 237,144 110,784 161,699
ภาษีเงินได้ 7 (43,608) (55,760) (19,554) (31,202)

กาํไรสําหรับงวด 196,502 181,384 91,230 130,497

การปันส่วนของกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 201,018 191,759 91,230 130,497
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,516) (10,375) - -

196,502 181,384 91,230 130,497

บาท บาท บาท บาท

กาํไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 8
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.23 0.22 0.10 0.15
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 0.23 0.22 0.10 0.15

5

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556

หน่วย : พนับาท

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

กาํไรสําหรับงวด 196,502 181,384 91,230 130,497

กาํไรเบ็ดเสร็จอืน่
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย - สุทธิ
จากภาษีเงินไดจ้าํนวน 38.01 ลา้นบาท 152,054 49,391 152,054 49,391

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 152,054 49,391 152,054 49,391

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 348,556 230,775 243,284 179,888

การปันส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 353,072 241,150 243,284 179,888
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,516) (10,375) - -

348,556 230,775 243,284 179,888

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

6

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

รายได้ 5
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4,622,983 3,859,188 2,757,727 2,179,117
รายไดจ้ากการขาย 1,291,872 1,321,598 708,621 516,304

รวมรายได้ 5,914,855 5,180,786 3,466,348 2,695,421

ต้นทุน
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (3,121,405) (2,675,586) (2,027,748) (1,633,004)
ตน้ทุนขาย (683,950) (808,447) (213,787) (182,358)

รวมต้นทุน (3,805,355) (3,484,033) (2,241,535) (1,815,362)

กาํไรขั้นต้น 2,109,500 1,696,753 1,224,813 880,059
รายไดอ่ื้น 310,482 255,140 450,160 419,076
ค่าใชจ่้ายในการขาย (351,795) (336,634) (126,817) (134,751)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (941,905) (846,481) (559,641) (474,686)
ตน้ทุนทางการเงิน (102,878) (99,145) (83,576) (75,608)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 22 149,703 154,698 - -

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 1,173,107 824,331 904,939 614,090
ภาษีเงินได้ 7 (253,291) (183,582) (167,351) (115,511)

กาํไรสําหรับงวด 919,816 640,749 737,588 498,579

การปันส่วนของกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 941,897 656,696 737,588 498,579
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 23 (22,081) (15,947) - -

919,816 640,749 737,588 498,579

บาท บาท บาท บาท
กาํไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 8
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 1.06 0.74 0.83 0.56
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 1.06 0.74 0.83 0.56

7

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556

หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

กาํไรสําหรับงวด 919,816 640,749 737,588 498,579

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย - สุทธิ
จากภาษีเงินไดจ้าํนวน 43.46 ลา้นบาท 9 173,840 72,049 173,840 72,049

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี 173,840 72,049 173,840 72,049

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,093,656 712,798 911,428 570,628

การปันส่วนของกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,115,737 728,745 911,428 570,628
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (22,081) (15,947) - -

1,093,656 712,798 911,428 570,628

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

8

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556

หน่วย : พนับาท

การเปลีย่นแปลง รวม

จดัสรรแล้ว กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สัดส่วนของ องค์ประกอบอืน่ รวมส่วนของ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิ ใบสําคญัแสดง ทุนสํารอง ส่วนเกนิทุน - ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ

เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สิทธิซื้อหุ้นสามญั ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงนิลงทุนเผือ่ขาย หุ้นทุนซื้อคนื ในบริษทัย่อย ผู้ถือหุ้น บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 881,897 3,839,673 - 90,600 928,700 (129,755) 288,425 - 158,670 5,899,540 156,876 6,056,416

ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4.1) - - - - (418,270) 25,928 - - 25,928 (392,342) - (392,342)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว้ 881,897 3,839,673 - 90,600 510,430 (103,827) 288,425 - 184,598 5,507,198 156,876 5,664,074

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 4,378 61,531 5,991 - - - - - - 71,900 - 71,900

เงินปันผลจ่าย - - - - (688,895) - - - - (688,895) (10,871) (699,766)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 656,696 72,049 - - 72,049 728,745 (15,947) 712,798

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 886,275 3,901,204 5,991 90,600 478,231 (31,778) 288,425 - 256,647 5,618,948 130,058 5,749,006

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 887,576 3,919,499 9,191 90,600 1,050,947 64,416 288,425 (12,986) 339,855 6,297,668 87,145 6,384,813

ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4.1) - - - - (334,104) (12,884) - - (12,884) (346,988) - (346,988)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว้ 887,576 3,919,499 9,191 90,600 716,843 51,532 288,425 (12,986) 326,971 5,950,680 87,145 6,037,825

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั (หมายเหตุ 18) - - 12,357 - - - - - - 12,357 - 12,357

ลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ยโดยซื้อหุน้จากส่วนไดเ้สียที่

ไม่มีอาํนาจควบคุม (หมายเหตุ 22.5) - - - - - - - (318,709) (318,709) (318,709) (64,721) (383,430)

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) - - - - (869,736) - - - - (869,736) - (869,736)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 941,897 173,840 - - 173,840 1,115,737 (22,081) 1,093,656

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 887,576 3,919,499 21,548 90,600 789,004 225,372 288,425 (331,695) 182,102 5,890,329 343 5,890,672

9

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น

       



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556

หน่วย : พนับาท

รวม
จัดสรรแล้ว กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ องค์ประกอบอืน่

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ ใบสําคญัแสดง ทุนสํารอง ส่วนเกนิทุน - ของส่วนของ รวมส่วนของ
เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนเผือ่ขาย หุ้นทุนซื้อคนื ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2555 881,897 3,839,673 - 90,600 1,074,926 (129,755) 288,425 158,670 6,045,766
ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4.1) - - - - (6,200) 25,928 - 25,928 19,728

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว้ 881,897 3,839,673 - 90,600 1,068,726 (103,827) 288,425 184,598 6,065,494
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 4,378 61,531 5,700 - - - - - 71,609

เงินปันผลจ่าย - - - - (688,895) - - - (688,895)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 498,579 72,049 - 72,049 570,628

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555 886,275 3,901,204 5,700 90,600 878,410 (31,778) 288,425 256,647 6,018,836

ยอดยกมาต้นงวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556 887,576 3,919,499 8,900 90,600 1,136,064 64,416 288,425 352,841 6,395,480
ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4.1) - - - - 229 (12,884) - (12,884) (12,655)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว้ 887,576 3,919,499 8,900 90,600 1,136,293 51,532 288,425 339,957 6,382,825
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั (หมายเหตุ 18) - - 12,090 - - - - - 12,090

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) - - - - (869,736) - - - (869,736)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - 737,588 173,840 - 173,840 911,428

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 887,576 3,919,499 20,990 90,600 1,004,145 225,372 288,425 513,797 6,436,607

10

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น

       



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556

หน่วย : พนับาท

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 21 1,202,226 1,160,033 598,113 452,111

จ่ายดอกเบ้ีย (94,699) (100,313) (85,211) (77,278)

จ่ายภาษีเงินได้ (354,114) (223,834) (252,415) (145,503)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 753,413 835,886 260,487 229,330

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว - 53,223 - 53,223

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 - (1,800) (858,816) (1,170,066)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 - 1,800 803,992 1,168,231

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน - 10,500 - -

เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน - (7,000) - (7,000)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน 7,612 8,089 7,612 8,089

เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 (886) (1,120) (270,886) (893)

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 2,982 4,613 337,508 151,985

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 22 (383,430) - - -

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย 22 - - (389,430) (45,001)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 22 313,027 145,044 313,027 145,044

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย - - 10,620 -

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วม 22 (485,819) (33,026) (485,819) (33,026)

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 22 (38,698) (113,673) (38,698) (113,673)

เงินสดรับจากการซ้ือสินทรัพยจ์ากบริษทัยอ่ย 7,514 - - -

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (449,321) (102,572) (336,716) (75,008)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,858 4,377 898 38

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (288,804) (330,228) (12,906) (14,084)

ดอกเบ้ียรับ 11,018 14,693 69,084 82,215

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 22 - - - 38,184

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 22 110,612 95,754 110,612 95,754

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (1,191,335) (251,326) (739,918) 284,012

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

11

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556

หน่วย : พนับาท

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 25,000 - 1,068,326 723,923

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 - - (921,627) (574,197)

เงินสดรับ(จ่าย)เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (6,082) (9,350) 11,697 -

เงินสดท่ีมีภาระผกูพนัเพ่ิมข้ึน (137) (1,913) - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 1,624,000 1,609,400 1,495,000 1,450,000

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้น (836,300) (1,242,600) (700,000) (1,150,000)

จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (40,750) (2,492) (1,496) (1,496)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 16 263,290 62,900 150,000 -

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 16 (71,514) (36,730) (30,000) (30,000)

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 16 800,000 1,000,000 800,000 1,000,000

จ่ายคืนหุน้กู้ 16 (800,000) (1,500,000) (800,000) (1,500,000)

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั - 65,908 - 65,908

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 19 (869,676) (688,773) (869,676) (688,773)

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - (10,871) - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 87,831 (754,521) 202,224 (704,635)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ (350,091) (169,961) (277,207) (191,293)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 480,733 460,800 331,373 358,313

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 130,642 290,839 54,166 167,020
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ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี

หน่วย : พนับาท

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 495,602 490,012 411,204 290,491

การลงทุนในลิขสิทธ์ิภาพยนตร์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 9,801 38,252 - -

การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์โดยทาํสญัญาเช่าการเงิน 474,746 1,153 - 1,094

การจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์โดยยงัมิไดรั้บชาํระเงิน 28,719 112 - -

การจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์โดยหกักลบกบัลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 17,346 - 7,160

การหกักลบเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั

เจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 43,758 -

การหกักลบลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 - 10,000 -

การหกักลบเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 130 - -

เงินปันผลจ่ายโดยยงัมิไดช้าํระเงิน (หมายเหตุ 19) 60 122 60 122

การลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยการแลกหุน้ - - 43,440 -
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ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  

14 

 
1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยว่า 
“กลุ่มบริษทั” 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี  
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์การจัดทําข้อมูลทางการเงิน 
 
จาํนวนเงินท่ีแสดงในขอ้มูลทางการเงินและหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินแสดงเป็นหน่วยพนับาทเวน้แต่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย
ภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ 
ตามข้อกาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการจดัทาํและนําเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลกั  
(คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) ไดจ้ดัทาํ 
ให้เป็นรูปแบบสมบูรณ์ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็น
แบบย่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล และไดเ้พ่ิมหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน 
ตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนัใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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3 นโยบายการบัญชี 

 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล เป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับงวด
ปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ยกเวน้ท่ีกล่าวต่อไป 
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และการตีความท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556  
มีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือ 
    จากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั 
    กิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
 
นโยบายการบญัชีใหม่ท่ีเกิดจากการนาํมาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบท่ีเป็น
สาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทัไดอ้ธิบายในหมายเหตุ 4  
 
มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัมีดงัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ไดเ้พ่ิมเติมขอ้กาํหนดในการวดัมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
รอการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ซ่ึงวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) 
เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และการตีราคาสินทรัพยท่ี์ไม่ได้คิดค่าเส่ือมราคาตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552)  
เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และไดย้กเลิกการตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ือง ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย ์
ท่ีไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ การนาํมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงดงักล่าวมาใชไ้ม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทั 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
การตีความมาตรฐานซ่ึงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ 
       คลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  
       เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฏหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 กาํหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรือจาํนวนของทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
ซ่ึงนาํมาจ่ายชาํระภาระผกูพนั หรือการเปล่ียนแปลงอตัราคิดลด กลุ่มบริษทัไดน้าํการตีความฉบบัน้ีมาถือปฎิบติัแลว้ 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ให้คาํอธิบายเก่ียวกบักรณีท่ีขายสินคา้หรือให้บริการพร้อมกบัให้สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
(เช่น คะแนนหรือไดรั้บสินคา้โดยไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทน) วา่เป็นรายการท่ีมีหลายองคป์ระกอบ และส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากลูกคา้
ตอ้งปันส่วนใหแ้ต่ละองคป์ระกอบของรายการโดยใชมู้ลค่ายติุธรรม กลุ่มบริษทัไดน้าํการตีความฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัแลว้ 
 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 กาํหนดวิธีการปฏิบติัทางบญัชีในการรับรู้ส่ิงจูงใจท่ีผูใ้หเ้ช่าให้แก่ผูเ้ช่าสาํหรับสญัญาเช่าดาํเนินงาน  
กลุ่มบริษทัไดน้าํการตีความฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัแลว้ 
 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 กาํหนดแนวทางในประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฏหมายระหว่างกิจการกบัผูล้งทุนว่า
รายการดงักล่าวมีความเช่ือมโยงกัน ควรบนัทึกเป็นรายการเดียวกนัและเข้าเง่ือนไขของสัญญาเช่าภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
เร่ืองสัญญาเช่าหรือไม่ โดยกาํหนดให้วิธีปฏิบติัทางบญัชีจะตอ้งสะทอ้นถึงเน้ือหาสาระของสัญญา ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่นระหว่างการประเมิน 
ผลกระทบจากการปฏิบติัตามการตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และไม่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่าย
เป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
 

4 นโยบายการบัญชีใหม่ 
 
4.1 ภาษเีงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้
ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัไดด้าํเนินงานและเกิดรายไดท้างภาษี ผูบ้ริหาร
จะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ท่ีสามารถนํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติั  
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีอากร หากคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระเจา้หนา้ท่ีภาษีอากร 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตาม
บญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการ
สินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชี
และกาํไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดได้
ค่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 
ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํจาํนวนผลต่าง
ชัว่คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษทัไดต้ั้ งภาษีเงินได้รอตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษทัร่วม และ 
ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มบริษทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนาํ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็น
หน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 
กลุ่มบริษทัไดมี้การปรับงบการเงินยอ้นหลงัเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได ้ 
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4 นโยบายการบัญชีใหม่ (ต่อ) 

 
4.1 ภาษเีงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี (ต่อ) 

 
ผลกระทบของการนาํนโยบายการบญัชีใหม่ถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวขา้งตน้ต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 และ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

 ตามท่ี รายการ  ตามที่ รายการ  

 แสดงไว้เดิม ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ แสดงไว้เดิม ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 
       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี       
   เพ่ิมข้ึน - 19,923 19,923 - 253 253 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี       
   เพ่ิมข้ึน - (221,249) (221,249) - (236,894) (236,894) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและ       
   ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ลดลง 2,090,396 (191,016) 1,899,380 2,122,050 (110,346) 2,011,704 
กาํไรสะสมลดลง 928,700 (418,270) 510,430 1,050,947 (334,104) 716,843 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้       
   ลดลง (129,755) 25,928 (103,827) 64,416 (12,884) 51,532 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

 ตามท่ี รายการ  ตามที่ รายการ  

 แสดงไว้เดิม ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ แสดงไว้เดิม ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 
       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี       
   เพ่ิมข้ึน - 19,728 19,728 - - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี       
   เพ่ิมข้ึน - - - - (12,655) (12,655) 
กาํไรสะสม(ลดลง)เพ่ิมข้ึน 1,074,926 (6,200) 1,068,726 1,136,064 229 1,136,293 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้       
   ลดลง (129,755) 25,928 (103,827) 64,416 (12,884) 51,532 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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4 นโยบายการบัญชีใหม่ (ต่อ) 

 
4.1 ภาษเีงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี (ต่อ) 

 
ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ตามที่ รายการ  ตามที่ รายการ  

 แสดงไว้เดิม ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ แสดงไว้เดิม ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธี       
   ส่วนไดเ้สียเพ่ิมข้ึน 149,608 5,090 154,698 - - - 
ภาษีเงินไดล้ดลง 189,068 (5,486) 183,582 124,611 (9,100) 115,511 
กาํไรสาํหรับงวดเพิม่ข้ึน 646,120 10,576 656,696 489,479 9,100 498,579 
กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวดลดลง 90,032 (17,983) 72,049 90,032 (17,983) 72,049 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.73 0.01 0.74 0.55 0.01 0.56 
กาํไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุน้) 0.73 0.01 0.74 0.55 0.01 0.56 
 

4.2 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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5 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปนี้  

 หน่วย : ล้านบาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
     ธุรกิจจําหน่าย   
 ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจโบว์ลลิ่ง ธุรกิจ วซีีด ีดีวดี ีและ ธุรกิจ  
 โรงภาพยนตร์ โฆษณา และคาราโอเกะ ให้เช่าและบริการ ลขิสิทธิ์ภาพยนตร์ ผลิตภาพยนตร์ รวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555        
รายได ้        

รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 1,157 191 145 148 200 6 1,847 

รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (64) (5) (20) (24) (9) - (122) 

รายไดสุ้ทธิ 1,093 186 125 124 191 6 1,725 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 95 125 6 14 (12) (3) 225 
เงินชดเชยค่าเสียหาย       25 

ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้       (25) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       225 
        

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556        
รายได ้        

รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 1,258 223 138 144 154 17 1,934 

รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (93) - (17) (26) (36) (7) (179) 

รายไดสุ้ทธิ 1,165 223 121 118 118 10 1,755 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 111 159 19 6 (20) (33) 242 
เงินชดเชยค่าเสียหาย       11 

ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้       (23) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       230 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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5 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปนี้ (ต่อ) 

 หน่วย : ล้านบาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
     ธุรกิจจําหน่าย   
 ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจโบว์ลลิ่ง ธุรกิจ วซีีด ีดีวดี ีและ ธุรกิจ  

 โรงภาพยนตร์ โฆษณา และคาราโอเกะ ให้เช่าและบริการ ลขิสิทธิ์ภาพยนตร์ ผลิตภาพยนตร์ รวม 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555        
รายได ้        

รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 3,462 495 425 453 632 128 5,595 
รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (187) (15) (62) (71) (31) (48) (414) 

รายไดสุ้ทธิ 3,275 480 363 382 601 80 5,181 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 365 312 (7) 42 (38) (16) 658 
เงินชดเชยค่าเสียหาย       56 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน       90 
ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้       (35) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       769 
        

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556        
รายได ้        

รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 4,455 602 389 443 496 121 6,506 
รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (242) (1) (54) (81) (163) (50) (591) 

รายไดสุ้ทธิ 4,213 601 335 362 333 71 5,915 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 731 430 23 28 (143) (89) 980 
เงินชดเชยค่าเสียหาย       11 
กาํไรจากการขายเงินลงทุน       221 
ตน้ทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได ้       (86) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน       1,126 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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6 กาํไรจากการดาํเนินงาน 

 

รายการท่ีไม่ปกติท่ีเกิดจากลกัษณะ ขนาดของรายการซ่ึงรวมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรจากการดาํเนินงาน สาํหรับงวดระหว่างกาล มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

การดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,312 1,713 4,500 - 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (11,474) 4,223 - 15 
หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 8,399 - - - 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (14,310) (1,700) - - 
กลบัรายการสินคา้รับคืน (2,398) 7,400 - - 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

การดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์และ     
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 12) 10,072 5,441 4,500 - 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 12) 3,705 44,673 734 26,962 
หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ (การกลบัรายการ) 33,851 4,305 (38) 580 
ขาดทุน (กลบัรายการ) จากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (หมายเหตุ 11) (13,106) 8,834 - - 
กลบัรายการสินคา้รับคืน  (2,490) (4,448) - - 
 

7 ภาษเีงินได้ 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 44,469 59,235 19,208 36,347 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (861) (3,475) 346 (5,145) 

ภาษีเงินได ้ 43,608 55,760 19,554 31,202 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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7 ภาษเีงินได้ (ต่อ) 

 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี  30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 251,844 189,068 171,934 124,611 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 13) 1,447 (5,486) (4,583) (9,100) 

ภาษีเงินได ้ 253,291 183,582 167,351 115,511 

 
8 กาํไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย 
ถ่วงนํ้ าหนกัท่ีชาํระแลว้ตามจาํนวนหุ้นท่ีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหว่างงวด 
 

สาํหรับกาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีรวมสมมติฐานว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดไดถู้กแปลงเป็น
หุ้นสามญัทั้งหมด ซ่ึงไดแ้ก่ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 
 

 หน่วย : พนัหุ้น 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 

 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใชใ้นการคาํนวณ     
   - กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  887,576 885,111 887,576 883,273 
   - กาํไรต่อหุ้นปรับลด 889,389 888,062 889,650 885,777 

 
9 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
   

ประเภทไม่หมุนเวียน 589,705 372,406 

 589,705 372,406 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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9 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนประเภทไม่หมุนเวียนในระหวา่งงวดมีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2556 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 372,406 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (ก่อนภาษีเงินได)้ 217,299 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 589,705 

 
10 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

บุคคลภายนอก     
   - ลูกหน้ีการคา้ 671,506 828,289 36,168 65,915 
   - รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 256,339 147,506 56,440 36,204 

รวม 927,845 975,795 92,608 102,119 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (84,003) (50,437) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธิ 843,842 925,358 92,608 102,119 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 24) 34,791 8,861 150,091 132,622 
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 24) 75,176 43,904 260,970 280,200 
ลูกหน้ีอ่ืน 128,129 397,502 107,851 283,912 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 73,509 77,935 51,097 51,771 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,155,447 1,453,560 662,617 850,624 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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10 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ (ต่อ) 

 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 
 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 256,339 147,506 56,440 36,204 
ลูกหน้ีการคา้      
   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 266,999 392,684 25,746 32,465 
   คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 186,147 220,244 5,496 31,110 
   3 - 6 เดือน 59,114 75,603 3,687 545 
   เกินกวา่ 6 เดือน 159,246 139,758 1,239 1,795 

รวม 927,845 975,795 92,608 102,119 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (84,003) (50,437) - - 

ลูกหน้ีการคา้บุคคลภายนอก - สุทธิ 843,842 925,358 92,608 102,119 

 
11 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

อาหารและเคร่ืองด่ืม  70,338 48,595 52,057 33,104 
แผน่วีซีดีและดีวีดี - สุทธิจากค่าเผื่อ 71,821 71,268 - - 
วสัดุส้ินเปลืองและอ่ืนๆ 21,895 11,650 13,781 5,007 
สินคา้ระหวา่งทาง 607 728 - - 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 164,661 132,241 65,838 38,111 

 
กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกการกลบัรายการผลขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยัเป็นจาํนวน 13.11 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 (30 กนัยายน พ.ศ. 2555 : ผลขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยัจาํนวน 8.83 ลา้นบาท)  

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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12 ท่ีดนิ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย์ ท่ีดิน อาคาร สินทรัพย์ 

 และอุปกรณ์ - สุทธิ ไม่มีตัวตน - สุทธิ และอุปกรณ์ - สุทธิ ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
     

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556     
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 5,332,126 366,907 2,432,849 49,475 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,419,669 298,605 747,920 12,906 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ (31,171) - (777) - 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ (3,705) - (734) - 
ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจาํหน่าย (454,312) (315,537) (205,354) (11,698) 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (2,468) (7,605) (4,500) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 6,260,139 342,370 2,969,404 50,683 

 
รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีถือเป็นภาระผกูพนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 สกลุเงิน พนั พนั พนั พนั 
      

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ บาท 168,072 67,286 138,319 45,207 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน บาท - 43,500 - - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 5,686 6,671 - - 

 ยโูร 53 62 - - 

รวม บาท 168,072 110,786 138,319 45,207 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 5,686 6,671 - - 

 ยโูร 53 62 - - 

รวมเป็นเงินบาททั้งส้ิน  349,617 318,650 138,319 45,207 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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13 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทั้งจาํนวนตามวิธีหน้ีสินโดยใชอ้ตัราภาษีร้อยละ 20 สําหรับปี พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป 
(พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 23) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายการผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ของกลุ่มบริษทัสรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 31 ธันวาคม รายได้(ค่าใช้จ่าย) ขาดทุน 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2555 ในงบกาํไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พ.ศ. 2556 
     

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 600 - - 600 
ค่าเส่ือมราคา 2,295 (610) - 1,685 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 40,009 (4,237) - 35,772 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 422 (18) - 404 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 4,805 82,400 - 87,205 
ผลประโยชน์พนกังาน 2,914 285 - 3,199 
ประมาณการหน้ีสิน - โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 3,374 (484) - 2,890 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 6,066 7,067 - 13,133 

 60,485 84,403 - 144,888 
     

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (12,883) - (43,460) (56,343) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ (12,318) (1,471) - (13,789) 
ค่าตดัจาํหน่าย (675) (308) - (983) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (5,188) 155 - (5,033) 
ค่าเส่ือมราคา  (32,119) (93,676) - (125,795) 
รายไดค่้าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ (233,943) 9,450 - (224,493) 

 (297,126) (85,850) (43,460) (426,436) 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (236,641) (1,447) (43,460) (281,548) 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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13 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 
 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม รายได้(ค่าใช้จ่าย) ขาดทุน 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2555 ในงบกาํไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พ.ศ. 2556 
     

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 600 - - 600 
ค่าเส่ือมราคา 769 (96) - 673 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 4,084 35 - 4,119 
ผลประโยชน์พนกังาน 2,086 200 - 2,286 
ประมาณการหน้ีสิน - โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 3,374 (484) - 2,890 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 6,067 7,066 - 13,133 

 16,980 6,721 - 23,701 
     

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (12,883) - (43,460) (56,343) 
ค่าตดัจาํหน่าย (407) (387) - (794) 
ค่าเส่ือมราคา  (16,345) (1,751) - (18,096) 

 (29,635) (2,138) (43,460) (75,233) 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (12,655) 4,583 (43,460) (51,532) 

 
งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดงัน้ี 
 
 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 301 253 - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (281,849) (236,894) (51,532) (12,655) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (281,548) (236,641) (51,532) (12,655) 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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14 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า  
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

ส่วนท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 34,653 34,653 9,473 9,473 

ส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงปี 495,323 520,938 161,771 168,876 

รวมค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 529,976 555,591 171,244 178,349 

 

 หน่วย : พนับาท 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 555,591 178,349 

ค่าตดัจาํหน่าย (25,615) (7,105) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 529,976 171,244 

 
15 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 

 หน่วย : พันบาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

     

เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย 591,077 642,280 427,157 443,586 
เจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 24) 59,141 35,392 90,303 114,535 
เจา้หน้ีอ่ืน 233,995 275,803 147,162 128,694 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 221,502 334,916 112,330 120,694 
รายไดค่้าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 293,675 239,052 153,213 137,610 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,399,390 1,527,443 930,165 945,119 
 

รายไดค้่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ไดร้วมเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้เป็นจาํนวนเงิน 45.05 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 : จาํนวน 58.41 
ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นเงินรับจากการจาํหน่ายบตัรเงินสดโดยบริษทัตอ้งฝากไวใ้นธนาคารเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่ามูลค่าคงเหลือของบตัรเงินสด 
ท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดใ้ช ้ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์  

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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16 เงินกู้ยืม  

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

ส่วนท่ีหมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 30,586 36,668 11,697 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,552,500 764,800 995,000 200,000 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ     
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,583,086 801,468 1,006,697 200,000 
     
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของเงินกูย้มืระยะยาว     

   -  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 71,082 1,336 315 298 
   -  เงินกูย้มืจากธนาคาร 131,634 79,454 40,000 40,000 
   -  หุ้นกู ้ - 800,000 - 800,000 

รวมเงินกูย้มืส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 202,716 880,790 40,315 840,298 
     
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน     
   -  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 461,858 24,036 21,161 21,402 
   -  เงินกูย้มืจากธนาคาร 285,256 145,660 220,000 100,000 
   -  หุน้กู ้ 1,800,000 1,000,000 1,800,000 1,000,000 

รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวียน 2,547,114 1,169,696 2,041,161 1,121,402 
     

รวมเงินกูย้มื 4,332,916 2,851,954 3,088,173 2,161,700 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทัและบริษทั (ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) มีดงัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

ยอดรวมเงินกูย้มื     
- ณ อตัราคงท่ี 3,612,500 2,704,800 3,055,000 2,140,000 
- ณ อตัราลอยตวั 187,476 121,782 11,697 - 

 3,799,976 2,826,582 3,066,697 2,140,000 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 หน่วย : พนับาท 

  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะบริษัท 

   

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556   
ยอดคงเหลือตน้งวด 225,114 140,000 
เงินกูย้มืเพ่ิม 263,290 150,000 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (71,514) (30,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 416,890 260,000 

 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.86 ถึงร้อยละ 6.87 ต่อปี เงินกูย้ืมดงักล่าวมีท่ีดิน อาคาร สิทธิการเช่าและสัญญาเช่า
ดาํเนินงานเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 
หุ้นกู้ 
 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
  

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,800,000 
ออกหุน้กู ้ 800,000 

ไถ่ถอนหุน้กู ้ (800,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,800,000 

 
บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดคืนเงินตน้คร้ังเดียวเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้าํนวน 800.00 
ลา้นบาท หุ้นกูด้งักล่าวมีอาย ุ 3 ปีนบัจากวนัออกหุ้นกูอ้ตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.54 ต่อปี บริษทัไดรั้บเงินจาํนวน 800.00 ลา้นบาท ในวนัท่ี  
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และบริษัทได้นําเ งินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ไปไถ่ถอนหุ้นกู้เ ดิมจํานวน  800.00 ล้านบาท ในวันท่ี  
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 
วงเงินกู้ยืม 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินซ่ึงยงัมิไดใ้ชเ้ป็นจาํนวน 3,896.97 ลา้นบาท 
และจาํนวน 3,441.70 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 : 4,843.42 ลา้นบาท และจาํนวน 4,375.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั) วงเงินสินเช่ือ 
ส่วนใหญ่ส้ินสุดอายุภายใน 3 ปี และจะมีการทบทวนตามวาระ วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่มีไวใ้ชส้ําหรับการสร้างโรงภาพยนตร์และใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียน  

 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

  ทุนท่ีออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 

 จํานวนหุ้น จํานวน  ส่วนเกิน 
 จดทะเบียน หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น 

 พนัหุ้น พนัหุ้น พนับาท พนับาท 
     

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 904,501 887,576 887,576 3,919,499 

ลดทุนจดทะเบียน (8,235) - - - 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 896,266 887,576 887,576 3,919,499 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 หุ้นสามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํนวน 896.27 ลา้นหุ้น (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 : 904.50 ลา้นหุ้น) ซ่ึงมีมูลค่า 
ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 : 1 บาทต่อหุ้น) 
 
เมื่อวนัที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทั ไดม้ีมติอนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 904,500,990 บาท เป็น 
896,266,347 บาท โดยการลดหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 8,234,643 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 8,234,643 บาท 
เน่ืองจากการหมดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ (ESOP-W3) บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 
 

18 ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 
 
ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) 
 
บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั และบริษทัย่อย 
(ESOP-W4 และ ESOP-W1 ตามลาํดบั) โดยเป็นใบสําคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนให้บุคคลอ่ืนได ้ไม่มีราคาเสนอขายและ      
มีอายไุม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก  
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556   
ยอดคงเหลือตน้งวด 9,191 8,900 
ค่าตดัจาํหน่าย 12,357 12,090 
ยอดคงเหลือปลายงวด 21,548 20,990 
 
ในระหวา่งเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิยงัไม่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเน่ืองจากเง่ือนไขของการใชสิ้ทธิ
คร้ังแรก ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิเร่ิมใชสิ้ทธิไดเ้ม่ือมีอายคุรบสองปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (ต่อ) 

 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 ไม่มีการเปล่ียนเง่ือนไขในขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบสําคญั
แสดงสิทธิไม่มีการซ้ือหุ้นสามญั (ESOP-W4 และ ESOP-W1) อยา่งไรก็ตามบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลมากกว่าอตัราเงินปันผลโดยเขา้เง่ือนไข 
การปรับสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีระบุในเง่ือนไขในขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิมีผลให้ราคาใชสิ้ทธิและ
ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณแบบ Black - Scholes เปล่ียนแปลงไดด้งัน้ี  
 

 บริษทั ESOP - W4 
 ท่ีบันทึกไว้เดมิ ท่ีปรับใหม่ 
ราคาใชสิ้ทธิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (บาทต่อหุน้) 15.44 15.182 
อตัราการใชสิ้ทธิ (1ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อหุน้สามญั) 1 : 1 1 : 1.017 
ตัวแปรในการคํานวณแบบ Black - Scholes ข้อสมมตฐิานเดมิ ข้อสมมติฐานท่ีปรับใหม่ 
มูลค่าของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (บาทต่อสิทธิ) 3.90 - 4.69 5.58 - 6.00 
ค่าความผนัผวน (ร้อยละ) 32.01 - 37.58 24.34 - 29.67 
ผลตอบแทนของเงินปันผล (ร้อยละ) 4.41 - 6.55 4.72 – 5.23 
ราคาหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ณ วนัใหสิ้ทธิ (บาทต่อหุน้) 18.20 21.30 
ประมาณการอายขุองสิทธิ (ปี) 2.22 - 4.22 1.33 - 3.33 
อตัราดอกเบ้ียปราศจากความเส่ียง (ร้อยละ) 3.39 - 3.59 2.76 - 2.94 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บรู้ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บสิทธิ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัใบสําคญั
แสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั ไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั และส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและส่วนของ 
ผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั เป็นจาํนวน 12.36 ลา้นบาท และ 12.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

19 เงินปันผลจ่าย 
 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของ
งวดเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 จาํนวน 0.48 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 425.95 ลา้นบาท โดยจ่ายให้กบัหุ้นทั้งหมด
ท่ีมีรายช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2556 เงินปันผล
ดงักล่าวไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดาํเนินงาน
ของงวดเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 จาํนวน 0.50 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 443.78 ลา้นบาท โดยจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้นทั้งหมด
ท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เงินปันผล
ดงักล่าวไดจ่้ายในวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556  
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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20 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

 
ก) หนังสือคํา้ประกันจากธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดติ  
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัจากการคํ้าประกนัโดยธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดิตให้กบับุคคลภายนอก
จาํนวน 164.26 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 : 183.57 ลา้นบาท) 

 
ข) การคํา้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดค้ ํ้าประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคารให้แก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเป็น
จาํนวนทั้งส้ิน 689.73 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 : 681.71 ลา้นบาท) 

 
ค) ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 

บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวกบับุคคลภายนอก เก่ียวกบัการเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีอาคารและสัญญาบริการ  
โดยมียอดรวมของจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าภายใตส้ญัญาท่ีไม่สามารถยกเลิกไดด้งัน้ี 

 

 หน่วย : ล้านบาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

ไม่เกิน 1 ปี 526 766 570 499 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,919 3,093 2,073 2,032 

เกินกวา่ 5 ปี 4,960 5,235 2,534 2,503 

 7,405 9,094 5,177 5,034 

 
นอกจากจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารและสัญญาบริการ ซ่ึงคิดตามเกณฑ์
การแบ่งรายไดใ้หก้บัผูใ้หเ้ช่า  

 
ง) ภาระผูกพนัในการผลติภาพยนตร์ 

 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัในการชําระเงินแก่ผู ้กํากับภาพยนตร์เป็นจํานวนเงิน 64.62 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 : 10.79 ลา้นบาท) 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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21 กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

 

การกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้ห้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย : พนับาท 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี  30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
      

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  1,173,107 824,331 904,939 614,090 
รายการปรับปรุง      
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  12, 14 795,464 808,913 224,157 213,770 
หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ (กลบัรายการ) 6 33,851 4,305 (38) 580 
ขาดทุน(กลบัรายการ)จากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 6 (13,106) 8,834 - - 
ขาดทุนจากค่าเผื่อดอกเบ้ียคา้งรับ  51 51 - - 
กลบัรายการจากสินคา้รับคืน  6 (2,490) (4,448) - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์  6 10,072 5,441 4,500 - 
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน      
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์  (407) (6,781) (120) (6,834) 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 6 3,705 44,673 734 26,962 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม      
   และกิจการร่วมคา้ 22 (221,482) (86,398) (231,445) (103,375) 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว  - (3,404) - (3,404) 
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 22 (149,703) (154,698) - - 
ตน้ทุนในการซ้ือบริษทัยอ่ย  8,291 - - - 
ภาระหน้ีสินจากการใหสิ้ทธิประโยชน์แก่ลูกคา้  (2,420) 21,990 (2,420) 21,990 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  1,738 1,753 997 930 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 18 12,357 5,991 12,090 5,700 
รายไดเ้งินปันผลรับ  - (2,780) (110,611) (136,718) 
ดอกเบ้ียรับ  (9,642) (15,094) (50,309) (63,433) 
ตน้ทุนทางการเงิน  102,878 99,145 83,576 75,608 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงานและหน้ีสินดาํเนินงาน      
-  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  296,902 (204,073) 169,271 65,631 
-  สินคา้คงเหลือ  (19,314) 424 (27,727) 3,536 
-  ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต  (58,910) (19,631) - - 
-  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  10,148 14,308 4,233 4,660 
-  ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน  49 (532) - - 
-  ลูกหน้ีตามสญัญาระยะยาว  14,982 13,859 14,982 13,859 
-  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  (53,912) 7,834 (69,120) 9,330 
-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (715,416) (220,053) (398,338) (331,934) 
-  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  (39,174) 18,210 40,579 23,359 
-  หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  24,607 (2,137) 28,183 17,804 

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน  1,202,226 1,160,033 598,113 452,111 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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22 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า 

 

22.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสามารถวิเคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงิน 

 เฉพาะบริษัท 
  

ราคาทุน 2,744,450 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (3,000) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,741,450 
  

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2556  
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,351,200 
เงินลงทุนเพิม่ 432,870 
จาํหน่ายเงินลงทุน (32,000) 

การลดทุนของบริษทัยอ่ย (10,620) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 2,741,450 
 

การลงทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษทั ดจิิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“DPM”) 
 

เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนใน DPM ซ่ึงประกอบธุรกิจให้เช่า 
และบริการระบบเคร่ืองฉายและอุปกรณ์ เป็นจาํนวนเงิน 5.00 ลา้นบาท  
 

บริษทั เมเจอร์ โฮลดิง้ อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (“MHD”) 
 

เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.96 ของทุนจดทะเบียนใน MHD ซ่ึงประกอบธุรกิจดา้นการลงทุน 
เป็นจาํนวนเงิน 1.00 ลา้นบาท  
 

บริษทั เอ็ม พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (“MPIC”) 
 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมในหุ้นสามญัของ MPIC จาํนวน 165.89 ลา้นหุ้น  
ด้วยราคาซ้ือรวม 426.87 ล้านบาท รายการซ้ือประกอบด้วยเงินสด จาํนวน 383.43 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นการยื่นคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพย)์ และการแลกหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย “TLO” และกิจการร่วมคา้ “MKB” รวมเป็นจาํนวน 43.44 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วน
การถือหุ้นเปล่ียนแปลงจากเดิมในอตัราร้อยละ 67.86 เป็นร้อยละ 91.37 ผลต่างจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายกบัมูลค่าตาม
บญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 318.71 ลา้นบาท บนัทึกเป็น “การเปล่ียนแปลงสัดส่วนของผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษทัยอ่ย” 
ซ่ึงแสดงอยูภ่ายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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22 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

22.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

การจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษทั ทาเลนต์ วนั จํากัด (“TLO”) 
 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 บริษทัไดแ้ลกเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั TLO จาํนวน 0.32 ลา้นหุ้น  
กบัหุ้นสามญัของบริษทั MPIC จาํนวน 7.04 ลา้นหุ้น ขาดทุนจากการแลกหุ้นสามญัดงักล่าว จาํนวน 13.55 ลา้นบาท แสดงสุทธิอยูใ่น 
“รายไดอ่ื้น” ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั และผลต่างจากราคาซ้ือและราคาตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บบนัทึกเป็น “การ
เปล่ียนแปลงสัดส่วนของผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษทัยอ่ย” ซ่ึงแสดงอยูภ่ายใตส่้วนของผูถื้อหุ้น จาํนวน 1.11 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะ
การเงินรวม 
 

การลดทุนของบริษัทย่อย 
 

บริษทั เชียงใหม่ ซีนีเพลก็ซ์ จํากดั (“CMC”) 
 

ผูถื้อหุน้ของ CMC ไดอ้นุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 25 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 7 บาท จาํนวน
200,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 3.60 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บเงินคืนจากการลดทุนดงักล่าวจาํนวน 3.60 ลา้นบาท ในวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2556 
 

บริษทั อุดร ไฟว์สตาร์ ซีนีเพลก็ซ์ จํากดั (“UDF”) 
 

ผูถื้อหุ้นของ UDF ไดอ้นุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 25 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 7 บาท จาํนวน 
390,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 7.02 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บเงินคืนจากการลดทุนดงักล่าวจาํนวน 7.02 ลา้นบาท ในวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2556 
 

22.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถวิเคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2556   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,883,886 1,716,422 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4.1) (107,386) - 

ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ 1,776,500 1,716,422 
ซ้ือเงินลงทุน 485,819 485,819 
จาํหน่ายเงินลงทุน (91,545) (75,022) 
เงินปันผลรับ (103,862) - 

ส่วนแบ่งกาํไร 142,532 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 2,209,444 2,127,219 
 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 บริษทัไดรั้บรายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วมจาํนวน 103.86 ลา้นบาท 
(30 กนัยายน พ.ศ. 2555 จาํนวน 68.53 ลา้นบาท) ซ่ึงบนัทึกอยู่ใน “รายไดอ่ื้น” ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั และบนัทึกอยู่ใน  
“เงินลงทุนในบริษทัร่วม” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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22 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
22.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
บริษทั สยามฟิวเจอร์ดเีวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“SF”) 
 
การลงทุนเพิม่ในบริษัทร่วม 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 บริษทัลงทุนเพ่ิมในหุ้นสามญัของ SF จาํนวน 96.07 ลา้นหุ้น รวมเป็น
จาํนวนเงิน 485.82 ลา้นบาท 
 
การจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั SF จาํนวน 30.52 ลา้นหุ้น ไปในราคา  
313.03 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว ซ่ึงมีรวมอยู่ใน “รายได้อ่ืน” เป็นจาํนวน 221.48 ลา้นบาท และจาํนวน 
238.00 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั 
 
ผลจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว ทาํให้สดัส่วนการถือหุน้เปล่ียนแปลงจากเดิมในอตัราร้อยละ 20.49 เป็นร้อยละ 23.19 
 

22.3 ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า 
 
การเปล่ียนแปลงของส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้สามารถวิเคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2556   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 238,164 216,793 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4.1) (2,960) - 

ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ 235,204 216,793 
เพ่ิมเงินลงทุน 38,698 38,698 
เพ่ิมเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ภายใตก้ารควบคุมของบริษทัยอ่ย 28,229 - 
จาํหน่ายเงินลงทุน (28,229) (18,000) 
เงินปันผลรับ (6,750) - 

ส่วนแบ่งกาํไร 7,171 - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 274,323 237,491 

 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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22 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
22.3 ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
บริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติง้ จาํกัด (“MKB”) 
 
การจําหน่ายเงินลงทุนในกจิการร่วมค้า 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 บริษทัไดแ้ลกเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั MKB จาํนวน 1.80 ลา้นหุ้น  
กบัหุ้นสามญัของบริษทั MPIC จาํนวน 9.54 ลา้นหุ้น กาํไรจากการแลกหุ้นสามญัดงักล่าว จาํนวน 7.00 ลา้นบาท รวมอยูใ่น “รายไดอ่ื้น”   
ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั และผลต่างจากราคาซ้ือและราคาตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บบนัทึกเป็น “การเปล่ียนแปลง
สดัส่วนของผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษทัยอ่ย” ซ่ึงแสดงอยูภ่ายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ จาํนวน 7.02 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 
22.4 รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า มีดงันี ้
 

  ลกัษณะ สัดส่วนความ 

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ์ เป็นเจ้าของ 
    

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วิส จาํกดั ให้บริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั เชียงใหม่ ซีนีเพล็กซ์ จาํกดั ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท ์จาํกดั ให้บริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั รัชโยธิน ซีนีม่า จาํกดั ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั รัชโยธิน เรียลต้ี จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั ให้บริการดา้นโบวล์ล่ิง ถือหุน้โดยตรง 99.99 
    และคาราโอเกะและการบนัเทิง   
บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั ให้บริการโฆษณาและบริการให้คาํปรึกษาธุรกิจ ถือหุน้โดยตรง 99.93 
บริษทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จาํกดั ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.93 
บริษทั อุดร ไฟวส์ตาร์ ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั สยามซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 
บริษทั อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.98 
   (“EGV”)    
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณาและจดัจาํหน่าย ถือหุน้โดยตรง 91.37 
   จาํกดั (มหาชน) (“MPIC”)    ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์   
บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั* ธุรกิจลงทุน ถือหุน้โดยตรง 99.96 
บริษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์  ให้เช่าและบริการระบบเคร่ืองฉาย ถือหุน้โดยตรง 99.99 
   แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั    และอุปกรณ์   

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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22 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
22.4 รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า มีดงันี ้(ต่อ) 

  ลกัษณะ สัดส่วนความ 
 ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ์ เป็นเจ้าของ 
    

บริษทัย่อยภายใต้ EGV    
บริษทั เอน็เตอร์เทน โกลเดน้ท ์วิลเลจ ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์และการโฆษณา ถือหุน้ทางออ้ม 99.96 
   เอก็ซิบิชัน่ จาํกดั     
บริษทั อีจีวี เอก็ซิบิชัน่ จาํกดั ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์และ ถือหุน้ทางออ้ม 99.96 
     การโฆษณารวมทั้งให้บริการเช่าพ้ืนท่ี   
บริษทั อีจีวี ไฟวส์ตาร์ จาํกดั ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์และการโฆษณา ถือหุน้ทางออ้ม 99.96 
    

บริษทัย่อยภายใต้ MPIC    
บริษทั ทีวี ฟอรัม จาํกดั ส่ือและโฆษณาทางโทรทศัน์ ถือหุน้ทางออ้ม 91.37 
บริษทั เอม็ พคิเจอร์ส จาํกดั จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์เพือ่ฉายใน ถือหุน้ทางออ้ม 91.37 
    โรงภาพยนตร์ เพ่ือจดัทาํวซีิดีและดีวดีี และ   
    เพ่ือถ่ายทอดทางโทรทศัน์   
บริษทั เอม็วดีี จาํกดั (“MVD”) จาํหน่ายแผ่น วซีีดี ดีวีดี และลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 91.37 
บริษทั เอม็ เทอร์ต้ีไนน์ จาํกดั ผลิตภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 91.37 
บริษทั ทาเลนต ์วนั จาํกดั (“TLO”) ให้บริการผลิตภาพยนตร์และรับจา้ง ถือหุน้ทางออ้ม 73.10 
    ผลิตงานทางดา้นบนัเทิงทุกรูปแบบ   
    

บริษทัย่อยภายใต้ MVD    
บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล ์จาํกดั จาํหน่ายเทป ซีดี วดีีโอเทป วีซีดี ดีวดีี ถือหุน้ทางออ้ม 90.82 

 

 

* บริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ในระหว่างงวด 
 

บริษทัร่วม    
บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารและให้บริการ ถือหุน้โดยตรง 23.19 
   (มหาชน) (“SF”)    ดา้นสาธารณูปโภค   
บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารและให้บริการ ถือหุน้โดยตรง 50.00 
    ดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้ทางออ้ม 11.60 
  ผา่น SF  
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ใหเ้ช่าพื้นท่ีและให้บริการ ถือหุน้โดยตรง 33.00 
   เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์    ดา้นสาธารณูปโภค   
บริษทั ไทยทิคเกต็เมเจอร์ จาํกดั เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายตัว๋ ถือหุน้โดยตรง 40.00 
    บตัรเขา้ชมการแสดง   
   

กจิการร่วมค้า    
บริษทั พีวีอาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ จาํกดั ให้บริการโบวล์ล่ิง คาราโอเกะ ถือหุน้โดยตรง 49.00 
   (“PVR blu-O”)    และการบนัเทิง   
บริษทั เค อารีน่า จาํกดั ให้บริการคาราโอเกะ ถือหุน้โดยตรง 50.00 
   

กจิการร่วมค้าภายใต้ MPIC    
บริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสต้ิง จาํกดั    
   (“MKB”) ให้บริการเคเบ้ิลทีว ี ถือหุน้ทางออ้ม 41.11 
 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ยกเวน้ PVR blu-O ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศอินเดีย เงินลงทุน
ทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุน้สามญัและหน่วยลงทุนในกรณีของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  

41 

 
22 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
22.5 การเปลีย่นแปลงสัดส่วนของผู้ถอืหุ้นใหญ่ในบริษัทย่อย 

 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2556 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด (12,986) 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (86,720) 
การเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยการแลกเปล่ียนหุ้น (8,134) 

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ (223,855) 

ยอดคงเหลือปลายงวด (331,695) 

 
23 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุม 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2556 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 87,145 
การเปล่ียนแปลงสัดส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (64,721) 

ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทัยอ่ย (22,081) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 343 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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24 รายการกับบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 

 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีสาํคญั เปิดเผยในหมายเหตุ 22 
 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนเป็นบริษทัของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดงันั้นจึงถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
รายการคา้ท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
ก) การขายสินค้าและบริการ และอืน่ ๆ 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ     
บริษทัยอ่ย - - 70,027 85,973 
บริษทัร่วม 1,173 447 854 168 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 16,742 15,634 36,948 36,800 
กิจการร่วมคา้ 8,874 742 6,790 120 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,819 10,466 1,591 1,563 

 38,608 27,289 116,210 124,624 

     
ขายอุปกรณ์     

กิจการร่วมคา้ - 4,117 - - 

 - 4,117 - - 

 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ     
บริษทัยอ่ย - - 210,028 240,879 
บริษทัร่วม 3,772 2,033 26,161 16,423 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 47,082 47,024 108,804 109,092 
กิจการร่วมคา้ 11,438 2,265 7,036 554 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 52,400 46,349 4,612 9,304 

 114,692 97,671 356,641 376,252 

     
ขายอุปกรณ์     
บริษทัยอ่ย - - 614 - 

กิจการร่วมคา้ - 21,463 - 7,160 

 - 21,463 614 7,160 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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24 รายการกับบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (ต่อ) 

 
ข) การซ้ือสินค้าและบริการ และอื่น ๆ  

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

การซ้ือสินค้าและบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 56,267 27,579 
บริษทัร่วม 9,758 10,606 8,206 8,093 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 34,835 36,193 27,927 26,271 
กิจการร่วมคา้ - 12 - 12 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,770 30,444 31,744 28,226 

 79,363 77,255 124,144 90,181 

     
ค่าตอบแทนผู้บริหาร     

ผูบ้ริหาร 11,685 11,320 8,313 6,624 

 11,685 11,320 8,313 6,624 

 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

การซ้ือสินค้าและบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 165,041 119,116 
บริษทัร่วม 32,820 31,889 27,505 23,998 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 108,430 106,294 84,794 77,589 
กิจการร่วมคา้ 20 - 20 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 103,815 93,311 95,669 80,459 

 245,085 231,494 373,029 301,162 

     
ซ้ืออุปกรณ์     

บริษทัยอ่ย - - 27 - 

 - - 27 - 

     
ค่าตอบแทนผู้บริหาร     

ผูบ้ริหาร 33,516 35,546 21,065 20,174 

 33,516 35,546 21,065 20,174 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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24 รายการกับบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (ต่อ) 

 
ค) ยอดคงเหลือท่ีเกดิจากการซ้ือขายสินค้าและบริการและอืน่ ๆ 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

ลูกหนีก้ารค้า (รวมรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็)     
บริษทัยอ่ย - - 149,348 130,858 
บริษทัร่วม 2,422 3,984 173 1,075 
กิจการร่วมคา้ 28,157 1,647 123 436 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,212 3,230 447 253 

 34,791 8,861 150,091 132,622 
     
ลูกหนีบุ้คคลหรือกจิการทีเ่ก่ียวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 235,608 258,704 
บริษทัร่วม 53,698 22,812 10,511 6,945 
กิจการร่วมคา้ 4,628 10,173 3,764 4,110 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,850 10,919 11,087 10,441 
 75,176 43,904 260,970 280,200 
     
เงินมัดจาํ     
   (รวมอยูใ่น “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
บริษทัยอ่ย - - 18,688 - 
บริษทัร่วม 8,979 8,979 3,460 3,460 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 800 2,600 800 2,600 

 9,779 11,579 22,948 6,060 
     
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,792 1,827 - - 

 1,792 1,827 - - 
     
เจ้าหนีก้ารค้า     
   (รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย”)     
บริษทัยอ่ย - - 64,030 86,435 
บริษทัร่วม 692 9,130 620 7,723 
กิจการร่วมคา้ 3 - 3 - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,061 1,056 900 952 
 1,756 10,186 65,553 95,110 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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24 รายการกับบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (ต่อ) 

 
ค) ยอดคงเหลือท่ีเกดิจากการซ้ือขายสินค้าและบริการและอืน่ ๆ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

เจ้าหนีอ่ื้น     
   (รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั”)     
บริษทัยอ่ย - - 42,647 83,396 
บริษทัร่วม 19,845 22,404 19,102 21,286 
กิจการร่วมคา้ 1,892 2,186 - 139 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,953 6,960 27,904 6,414 
กรรมการ 1,451 3,842 650 3,300 

 59,141 35,392 90,303 114,535 
     

เงินรับล่วงหน้าจากการให้เช่าและบริการ     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน”)     
บริษทัร่วม 28,364 29,150 - - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,957 17,090 - - 

 44,321 46,240 - - 
     

เงินมัดจาํรับ     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน”)     
บริษทัยอ่ย - - 983 983 
บริษทัร่วม 120,003 120,003 - - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,657 5,796 135 135 

 125,660 125,799 1,118 1,118 
     

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน     
   (รวมอยูใ่น “เงินกูย้มืระยะยาว”)     
บริษทัร่วม 12,356 12,253 12,356 12,253 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,238 8,169 8,238 8,169 

 20,594 20,422 20,594 20,422 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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24 รายการกับบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (ต่อ) 

 
ง) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 

 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 ประกอบดว้ยเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษทัในกลุ่มบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“กลุ่มเมเจอร์”) เพ่ือใช้สําหรับการจดัหาเงินแก่ 
กลุ่มเมเจอร์ จาํนวน 501.97 ลา้นบาท เป็นเงินให้กู้ยืมท่ีไม่มีหลกัประกนัทั้งจาํนวน ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 เดือน มีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี และตัว๋สญัญาใชเ้งินชนิดเม่ือทวงถาม จาํนวน 15.00 ลา้นบาท โดยมีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.50 ต่อปี  
 
การเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงิน 

 เฉพาะบริษัท 
  

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
ยอดคงเหลือตน้งวด 462,148 
เงินให้กูย้มืในระหว่างงวด 858,816 

รับคืนเงินใหกู้ย้มืระหวา่งงวด (803,992) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 516,972 

 
รายได้ดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทัมีจาํนวนเงิน 13.45 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 บริษทัมี
ดอกเบ้ียคา้งรับในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทัจาํนวน 1.61 ลา้นบาท  
 

จ) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

 หน่วย : พนับาท 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556   
   

บริษทัย่อย และพนักงาน   
ยอดคงเหลือตน้งวด 6,612 1,006,613 
เงินให้กูย้มืในระหวา่งงวด 886 270,886 
รับคืนเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวด (2,990) (391,266) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 4,508 886,233 

 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี และไม่มีกาํหนดชาํระคืน 
 
รายไดด้อกเบ้ียที่เกี่ยวขอ้งในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทัมีจาํนวนเงิน 0.14 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน  
0.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 มีดอกเบ้ียคา้งรับในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั จาํนวน 147.77 ลา้นบาท  



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมแบบย่อและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  
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24 รายการกับบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (ต่อ) 

 
ฉ) เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกีย่วข้องกัน 

 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็น 
เงินกูย้ืมจากบริษทัในกลุ่มบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“กลุ่มเมเจอร์”) เพ่ือใช้สําหรับการจดัหาเงินแก่กลุ่มเมเจอร์ 
จาํนวน 589.48 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัทั้งจาํนวน ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี 
ตัว๋สญัญาใชเ้งินชนิดเม่ือทวงถามจาํนวน 25.00 ลา้นบาท โดยมีดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.10 ต่อปี  
 
การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดแสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 
ข้อมูลทาง 

การเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะบริษัท 
   

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556   
ยอดคงเหลือตน้งวด - 467,778 
เงินกูย้มืในระหวา่งงวด 25,000 1,068,326 

จ่ายคืนเงินกูย้มืในระหวา่งงวด - (921,627) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 25,000 614,477 

 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทัมีจาํนวนเงิน 0.28 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 17.33 
ลา้นบาท ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 บริษทัมีดอกเบ้ียคา้งจ่ายในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะบริษทัจาํนวน 0.28 ลา้นบาท และ 1.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
25 ข้อมูลเกีย่วกบัคุณภาพของสินทรัพย์ 

 
คุณภาพของสินทรัพยจ์าํแนกตามประเภทท่ีกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

ลูกหนีก้ารค้า     
ลูกหน้ีการคา้ (สุทธิจากเงินมดัจาํรับจากลูกคา้) - 6,549 - 1,069 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (6,549) - (1,069) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ - - - - 

 
26 เหตุการณ์ภายหลังวนัท่ีในงบการเงิน 
 

เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพ่ิมเติมจากจากผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ทาเลนต ์วนั จาํกดั จาํนวน 40,000 หุ้น ในราคา 
หุน้ละ 100.00 บาท จาํนวนรวมทั้งส้ิน 4.0 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90 ในบริษทั ทาเลนต ์วนั จาํกดั 
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