รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
ของเฉพาะของบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริ ษทั งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
เฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี
ที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล ใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
ที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะของบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั
สําหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

พิสิฐ ทางธนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
ตามทีป่ รับใหม่
หมายเหตุ

ตามทีป่ รับใหม่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

495,681,689

480,732,922

460,800,247

394,325,295

331,372,894

358,312,884

-

-

50,595,828

-

-

50,595,828

1,090,004,044

648,402,246

850,623,961

782,886,695

462,148,376

475,369,892

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8

เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

10

1,159,047,792

1,453,975,069

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

36

-

-

-

526,664,219

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

11

174,908,045

132,240,700

153,850,831

58,359,623

38,110,958

33,255,926

61,140,461

38,426,052

17,799,723

-

-

-

ภาพยนตร์ระหว่างผลิต
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งปี

18

34,153,853

34,653,397

34,657,257

9,472,507

9,472,507

9,472,507

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

12

211,989,966

162,839,694

184,660,948

60,130,726

26,826,609

36,317,087

2,136,921,806

2,302,867,834

1,992,368,878

1,697,354,616

1,718,555,305

1,746,210,819

820,571,703

372,406,147

177,457,846

820,571,703

372,406,147

177,457,846

4,453,282

7,932,206

5,989,137

-

-

-

12,727,726

12,782,128

12,381,352

-

-

-

-

20,132,597

38,788,773

-

20,132,597

38,788,773

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

9

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาระยะยาว
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

13

-

-

-

2,741,449,932

2,351,200,286

1,911,916,647

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

13

2,212,868,495

1,714,929,163

1,789,228,485

2,168,239,563

1,716,422,344

1,792,353,449

ส่วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า

13

255,757,329

235,204,047

110,151,257

237,490,575

216,793,035

103,119,735

หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

36

3,197,578

6,612,057

10,695,183

755,968,861

1,006,612,936

1,274,419,154

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ

14

6,696,317,791

5,332,125,834

5,180,795,378

3,360,543,354

2,432,848,855

2,268,640,894

ค่าความนิยม - สุ ทธิ

15

287,065,399

287,065,399

342,112,936

-

-

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

16

368,597,032

366,907,289

424,759,957

50,444,706

49,475,279

30,062,430

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

316,412

253,259

19,922,563

-

-

19,728,004

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาว

18

487,283,860

520,938,169

555,324,895

159,403,371

168,875,879

178,348,386

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

19

343,679,936

150,173,271

156,765,502

230,986,061

118,111,686

124,468,205

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

11,492,836,543

9,027,461,566

8,824,373,264

10,525,098,126

8,452,879,044

7,919,303,523

รวมสิ นทรัพย์

13,629,758,349

11,330,329,400

10,816,742,142

12,222,452,742

10,171,434,349

9,665,514,342

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคล

กรรมการ ____________________________________

กรรมการ ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 96 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามทีป่ รับใหม่

ตามทีป่ รับใหม่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

21

2,238,928,172

801,468,051

473,121,537

1,545,703,160

200,000,000

-

20

1,736,382,154

1,527,442,595

1,260,879,916

1,218,515,977

945,118,841

908,306,016

21

203,846,510

880,790,505

1,546,393,362

40,264,935

840,297,642

1,540,048,220

36

25,000,000

-

-

610,514,424

467,777,630

65,607,579

37,982,207

126,244,198

82,854,356

17,103,698

93,895,593

52,916,986

109,413,805

137,820,724

142,112,152

38,715,401

36,591,961

42,836,904

4,351,552,848

3,473,766,073

3,505,361,323

3,470,817,595

2,583,681,667

2,609,715,705

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

22

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

21

2,351,861,649

1,169,696,005

967,003,723

1,881,137,363

1,121,402,298

960,859,937

หนิ้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

333,773,783

251,779,749

248,416,330

91,600,342

12,655,147

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

23

22,919,045

18,869,662

16,532,500

16,006,045

10,431,741

9,191,596

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

24

470,322,788

454,847,501

442,522,322

86,926,910

60,438,414

20,252,900

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

3,178,877,265

1,895,192,917

1,674,474,875

2,075,670,660

1,204,927,600

990,304,433

รวมหนีส้ ิ น

7,530,430,113

5,368,958,990

5,179,836,198

5,546,488,255

3,788,609,267

3,600,020,138

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 96 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตามทีป่ รับใหม่

หมายเหตุ

ตามทีป่ รับใหม่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

1 มกราคม

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

896,266,347

904,500,990

906,000,000

896,266,347

904,500,990

906,000,000

887,576,343

887,576,343

881,897,219

887,576,343

887,576,343

881,897,219

3,919,499,372

3,919,499,372

3,839,673,605

3,919,499,372

3,919,499,372

3,839,673,605

21,441,823

9,191,064

-

20,989,867

8,900,000

-

90,600,000

90,600,000

90,600,000

90,600,000

90,600,000

90,600,000

822,278,811

640,387,269

483,262,178

1,058,809,437

1,136,292,344

1,068,726,448

361,581,619

326,970,948

184,596,932

698,489,468

339,957,023

184,596,932

6,102,977,968

5,874,224,996

5,480,029,934

6,675,964,487

6,382,825,082

6,065,494,204

(3,649,732)

87,145,414

156,876,010

-

-

-

6,099,328,236

5,961,370,410

5,636,905,944

6,675,964,487

6,382,825,082

6,065,494,204

13,629,758,349

11,330,329,400

10,816,742,142

12,222,452,742

10,171,434,349

9,665,514,342

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้

25

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 896,266,347 หุน้
(31ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 904,500,990 หุน้ ,
1 มกราคม พ.ศ. 2555 : 906,000,000 หุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้วเต็มมูลค่า
หุน้ สามัญจํานวน 887,576,343 หุน้
(31ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 887,576,343 หุน้ ,
1 มกราคม พ.ศ. 2555 : 881,897,219 หุน้ )
มูลค่าที่ชาํ ระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้

25

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย

27

ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 96 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุ
รายได้

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

7

รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขาย

6,075,747,301
1,634,790,045

5,224,404,943
1,740,856,065

3,572,849,381
916,626,744

2,948,657,598
714,902,804

รวมรายได้

7,710,537,346

6,965,261,008

4,489,476,125

3,663,560,402

ต้ นทุน
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนขาย

(4,115,908,837) (3,603,853,287) (2,667,962,354) (2,215,768,554)
(895,139,818) (1,113,573,416) (280,506,546) (246,943,842)

รวมต้ นทุน

(5,011,048,655) (4,717,426,703) (2,948,468,900) (2,462,712,396)

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และกิจการร่ วมค้า

2,699,488,691 2,247,834,305
339,734,506
432,695,044
(527,167,834) (451,926,049)
(1,251,543,821) (1,214,965,106)
(149,013,467) (133,087,371)

29

31

1,541,007,225
509,788,146
(189,941,115)
(776,010,555)
(121,822,387)

1,200,848,006
628,473,270
(158,040,640)
(627,030,029)
(102,839,750)

13

189,156,607

176,292,034

-

-

32

1,300,654,682
(276,313,524)

1,056,842,857
(266,136,565)

963,021,314
(170,768,275)

941,410,857
(184,950,501)

กําไรสํ าหรับปี

1,024,341,158

790,706,292

792,253,039

756,460,356

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

1,051,627,488
(27,286,330)

846,019,550
(55,313,258)

792,253,039
-

756,460,356
-

1,024,341,158

790,706,292

792,253,039

756,460,356

1.18
1.18

0.96
0.95

0.89
0.89

0.86
0.85

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ปรับลด

28

33

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 96 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
1,024,341,158

790,706,292

792,253,039

756,460,356

358,532,445

155,360,091

358,532,445

155,360,091

358,532,445

155,360,091

358,532,445

155,360,091

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

1,382,873,603

946,066,383

1,150,785,484

911,820,447

การปันส่ วนของกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

1,410,159,933
(27,286,330)

1,001,379,641
(55,313,258)

1,150,785,484
-

911,820,447
-

1,382,873,603

946,066,383

1,150,785,484

911,820,447

กําไรสํ าหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย

9

กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี - สุ ทธิ จากภาษี

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 96 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
หน่ วย : บาท
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ส่ วนของบริษัทใหญ่
กําไรสะสม
ทุนทีอ่ อกและ
เรียกชํ าระแล้ ว

ส่ วนเกิน ใบสํ าคัญแสดง
มูลค่ าหุ้น สิ ทธิซื้อหุ้นสามัญ

จัดสรรแล้ ว
ทุนสํ ารอง
ตามกฏหมาย

ส่ วนเกินทุน หุ้นทุนซื้อคืน
ยังไม่ ได้ จัดสรร (หมายเหตุ 25)

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
การเปลีย่ นแปลง
สั ดส่ วนของ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนเผื่อขาย

รวม
องค์ ประกอบอื่น
ของส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มี
บริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

ยอดยกมาต้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 6)

881,897,219
-

3,839,673,605
-

-

90,600,000
-

928,699,746
(445,437,568)

288,424,625
-

-

(129,755,466)
25,927,773

158,669,159
25,927,773

5,899,539,729
(419,509,795)

156,876,010
-

6,056,415,739
(419,509,795)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุ งแล้ว

881,897,219

3,839,673,605

-

90,600,000

483,262,178

288,424,625

-

(103,827,693)

184,596,932

5,480,029,934

156,876,010

5,636,905,944

5,679,124
-

79,825,767
-

-

-

-

-

-

-

-

85,504,891
9,191,064

(3,546,664)

9,191,064

81,958,227
9,191,064

-

-

-

-

(688,894,459)
846,019,550

-

(12,986,075)
-

155,360,091

(12,986,075)
155,360,091

(12,986,075)
(688,894,459)
1,001,379,641

(10,870,674)
(55,313,258)

(12,986,075)
(699,765,133)
946,066,383

ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

887,576,343

3,919,499,372

9,191,064

90,600,000

640,387,269

288,424,625

(12,986,075)

51,532,398

326,970,948

5,874,224,996

87,145,414

5,961,370,410

ยอดยกมาต้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 6)

887,576,343
-

3,919,499,372
-

9,191,064
-

90,600,000
-

1,050,946,989
(410,559,720)

288,424,625
-

(12,986,075)
-

64,415,497
(12,883,099)

339,854,047
(12,883,099)

6,297,667,815
(423,442,819)

87,145,414
-

6,384,813,229
(423,442,819)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุ งแล้ว

887,576,343

3,919,499,372

9,191,064

90,600,000

640,387,269

288,424,625

(12,986,075)

51,532,398

326,970,948

5,874,224,996

87,145,414

5,961,370,410

-

-

12,250,759

-

-

-

-

-

-

12,250,759

-

12,250,759

-

-

-

-

(869,735,946)
1,051,627,488

-

(323,921,774)
-

358,532,445

(323,921,774)
358,532,445

(323,921,774)
(869,735,946)
1,410,159,933

(63,508,816)
(27,286,330)

(387,430,590)
(869,735,946)
1,382,873,603

887,576,343

3,919,499,372

21,441,823

90,600,000

822,278,811

288,424,625

(336,907,849)

410,064,843

361,581,619

6,102,977,968

(3,649,732)

6,099,328,236

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ
ลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ย่อยโดยซื้ อหุ น้ จากส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 34)
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับงวด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ
ลงทุนเพิม่ ในบริ ษทั ย่อยโดยซื้ อหุ น้ จากส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุม (หมายเหตุ 13)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 34)
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 96 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี เดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
หน่ วย : บาท
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น

ทุนทีอ่ อกและ
เรียกชําระแล้ ว

ใบสํ าคัญแสดง
ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น สิ ทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํ ารอง
ตามกฏหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร

ส่ วนเกินทุน หุ้นทุนซื้อคืน กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 25)
เงินลงทุนเผื่อขาย

รวม
องค์ ประกอบอื่น
ของส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

ยอดยกมาต้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 6)

881,897,219
-

3,839,673,605
-

-

90,600,000
-

1,074,926,216
(6,199,769)

288,424,625
-

(129,755,466)
25,927,773

158,669,159
25,927,773

6,045,766,199
19,728,004

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุ งแล้ว

881,897,219

3,839,673,605

-

90,600,000

1,068,726,447

288,424,625

(103,827,693)

184,596,932

6,065,494,203

5,679,124

79,825,767

8,900,000

-

-

-

-

-

94,404,891

-

-

-

-

(688,894,459)
756,460,356

-

155,360,091

155,360,091

(688,894,459)
911,820,447

ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

887,576,343

3,919,499,372

8,900,000

90,600,000

1,136,292,344

288,424,625

51,532,398

339,957,023

6,382,825,082

ยอดยกมาต้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 6)

887,576,343
-

3,919,499,372
-

8,900,000
-

90,600,000
-

1,136,064,392
227,952

288,424,625
-

64,415,497
(12,883,099)

352,840,122
(12,883,099)

6,395,480,229
(12,655,147)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุ งแล้ว
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับงวด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ

887,576,343

3,919,499,372

8,900,000

90,600,000

1,136,292,344

288,424,625

51,532,398

339,957,023

6,382,825,082

-

-

12,089,867

-

-

-

-

-

12,089,867

-

-

-

-

(869,735,946)
792,253,039

-

358,532,445

358,532,445

(869,735,946)
1,150,785,484

887,576,343

3,919,499,372

20,989,867

90,600,000

1,058,809,437

288,424,625

410,064,843

698,489,468

6,675,964,487

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 34)
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 34)
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 96 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้

35

1,572,529,521
(134,429,805)
(403,309,017)

1,800,445,566
(127,680,454)
(238,524,872)

667,076,369
(121,246,475)
(258,248,087)

816,801,754
(96,188,720)
(150,399,615)

1,034,790,699

1,434,240,240

287,581,807

570,213,419

36

-

53,222,751
(1,800,000)

(1,084,050,228)

53,222,751
(1,565,892,864)

36
36

(910,750)

1,800,000
(1,419,976)

1,019,534,385
(410,886,000)

1,583,453,389
(1,193,551)

36

4,305,230
(701,475)
8,193,239
(526,839,775)
313,027,450
(38,697,500)
(696,683,925)
3,216,905
(419,739,809)
135,658,232
1,296,070
38,112,236

5,633,351
(7,800,000)
21,856,480
(33,025,890)
220,048,357
(113,673,300)
(465,447,643)
21,998,224
(488,884,390)
121,345,342
2,779,970
20,337,355

607,771,482
(701,475)
8,193,239
(389,429,888)
10,619,784
(526,839,775)
313,027,450
(38,697,500)
(518,092,328)
1,197,584
(17,043,978)
135,658,232
1,296,070
87,066,008

260,999,769
(7,800,000)
11,356,480
(486,532,739)
44,249,100
(33,025,890)
220,048,357
(113,673,300)
(275,528,309)
7,236,240
(29,500,709)
159,529,571
2,779,970
112,639,926

(1,179,763,872)

(643,029,369)

(801,376,938)

(57,631,809)

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่น
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการลดทุนของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

13
13
13
13
13

13

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 96 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
จ่ายคืนหุน้ กู้
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญ
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนจากส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

21
21
21
21
25
34

3,478,924
25,000,000
23,750,120
4,024,010,000
(2,610,300,000)
(64,151,805)
123,990,000
(108,727,293)
800,000,000
(800,000,000)
(869,697,416)

(1,943,069)
10,146,514
2,659,500,000
(2,341,300,000)
(4,379,976)
91,800,000
(54,340,616)
1,000,000,000
(1,500,000,000)
85,504,891
(688,862,527)

1,459,015,999
(1,316,279,205)
703,160
3,535,000,000
(2,190,000,000)
(1,995,006)
(40,000,000)
800,000,000
(800,000,000)
(869,697,416)

1,238,610,875
(832,779,833)
2,250,000,000
(2,050,000,000)
(1,995,006)
(40,000,000)
1,000,000,000
(1,500,000,000)
85,504,891
(688,862,527)

13
28

(387,430,590)
-

(16,532,739)
(10,870,674)

-

-

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

159,921,940

(771,278,196)

576,747,532

(539,521,600)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

14,948,767
480,732,922

19,932,675
460,800,247

62,952,401
331,372,894

(26,939,990)
358,312,884

495,681,689

480,732,922

394,325,295

331,372,894

889,456,439
6,787,680
474,745,715
29,055,423
38,530

305,407,282
35,823,055
2,026,486
1,348,031
141,111,020
31,932

736,968,597
38,530

150,629,857
1,094,000
141,111,020
31,932

-

130,250

-

-

20,000

-

10,000,000

-

12,250,759

9,191,064

43,758,594
43,439,541
12,089,867

8,900,000

36
36

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

8

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสําคัญ มีดงั นี้
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
การลงทุนในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
การลงทุนในอุปกรณ์โดยทําสัญญาเช่าการเงิน
การจําหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชําระเงิน
การจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมโดยยังมิได้รับชําระเงิน
เงินปันผลจ่ายโดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
การหักกลบเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กับเงินกูย้ มื จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การหักกลบลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
แก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การหักกลบเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กับเจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การลงทุนในบริ ษทั ย่อยโดยการแลกหุน้
การเพิ่มขึ้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 96 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยูต่ ามที่ได้
จดทะเบียนดังนี้
1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
กลุ่มบริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักในการเป็ นผูใ้ ห้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์ และให้บริ การเกี่ยวกับความบันเทิง การประกอบธุรกิจหลักของ
กลุ่มบริ ษทั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้






ธุรกิจโรงภาพยนตร์
การให้บริ การสื่ อและโฆษณา
การให้บริ การโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริ การ
ธุรกิจภาพยนตร์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษ ัท ได้จ ัด ทํา ขึ้ น ตามหลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน ยกเว้นเรื่ องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบตั ิ และ
ต้องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารหรื อความซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนยั สําคัญ
ต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

12

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง

1

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ งซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยเกี่ยวข้อง
และมีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 กําหนดให้กิ จการต้องรั บรู ้ ค่ าใช้จ่ ายภาษี เงิ นได้สําหรั บงวด ซึ่ งประกอบไปด้วยภาษี เงิ นได้
งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี นโยบายการบัญชีใหม่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินข้อ 2.18
และผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินข้อ 6
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับนี้ ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั คือ เรื่ อง
การพิจารณาสกุลเงิ นหลักที่ ใช้ในการดําเนิ นงานในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จหลัก ซึ่ งกิ จการดําเนิ นอยู่ กลุ่ มบริ ษทั
ได้พิจ ารณาและได้ข อ้ สรุ ปว่าสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่ม บริ ษทั เป็ นสกุลเงิ นบาท ดังนั้นการถื อปฏิ บัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) จึงไม่มีผลกระทบต่อสิ นทรัพย์ หนี้ สินและกําไรสะสมของบริ ษทั นโยบาย
การบัญชีเพิ่มใหม่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินข้อ 2.4
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 กําหนดการนําเสนอส่ วนงานดําเนินงานในลักษณะเดียวกับรายงานนําเสนอให้แก่
ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน นโยบายการบัญชี ใหม่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิน
ข้อ 2.22 ทั้งนี้ผลกระทบจากการนํามาตรฐานนี้มาถือปฏิบตั ิมีเพียงการเปิ ดเผยข้อมูลเท่านั้น
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)

2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และกลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิ
ก) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2555)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เรื่ อง ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555) มีการอธิ บายให้ชดั เจนขึ้นสําหรับลักษณะการแปลงสภาพที่ผถู ้ ือตราสาร
มีสิทธิ ในการตัดสิ นใจในการแปลงสภาพ ซึ่ งเงื่อนไขดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับการจัดประเภทของหนี้ สินสําหรับ
เครื่ องมือทางการเงินที่แปลงสภาพได้ นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ยังได้อธิบายส่ วนประกอบของส่ วนของ
เจ้าของว่ากิจการอาจแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์กาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จแต่ละรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของเจ้าของ หรื อในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ งได้ การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผล
กระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
14

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)

2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และกลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ก) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุน จะต้อง
ส่ งผลให้เกิ ดการรับรู ้สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้นจึ งสามารถจัดประเภทเป็ นกิ จกรรมลงทุน การปรับปรุ ง
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการปรับปรุ งเพิ่มเติมข้อยกเว้นของหลักการที่มีอยูส่ ําหรับการวัด
มูลค่าของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรื อหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุนซึ่ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ฉบับที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั กําหนดให้กิจการวัดค่า
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์โดยขึ้นกับการคาดการณ์ของกิจการเกี่ยวกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
จากมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์จากการใช้หรื อจากการขาย การปรับปรุ งมาตรฐานฉบับนี้ได้มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ข้อสมมติฐานว่า ราคาตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมคาดว่าจะได้รับคืน
โดยการขาย นอกจากนี้ได้มีการรวมการตีความฉบับที่ 21 เรื่ องภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิด
ค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่ เป็ นส่ วนของมาตรฐานฉบับที่ 12 (ฉบับปรับปรุ ง 2555) การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการตัดแนวทางปฏิบตั ิสําหรับการเช่าที่ดินซึ่ งมีอายุการใช้งาน
ไม่จาํ กัดให้เป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน มาตรฐานได้มีการแก้ไขโดยมีการทําให้ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและอาคาร
โดยจะต้องมี การพิจารณาแยกจากกันว่า ควรจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ นหรื อสั ญญาเช่ า ดําเนิ นงานโดยใช้
หลักการทัว่ ไปที่กล่าวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานฉบับนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555) ได้ตดั ภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 ออก
การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการตัดข้อความในส่ วนของการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ออก การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)

2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และกลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ก) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ผลสะสมของผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนรอการตัดบัญชี ที่เกี่ยวกับการจําหน่ ายหรื อการจําหน่ ายบางส่ วนของหน่ วยงานในต่างประเทศ
วิธีการทางบัญชี ดงั กล่าวต้องใช้วิธีการปรับไปข้างหน้าซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาที่มีวนั เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการยกเลิกการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
โดยยกเลิ กการเปิ ดเผยข้อมู ล เกี่ ยวกับรายละเอี ยดสําหรั บรายการทั้งหมดที่ เกิ ดขึ้ นกับ รั ฐบาลและหน่ วยงานอื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ได้มีการกําหนดคคํานิยามของกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลให้ง่ายและชัดเจนขึ้น การปรับปรุ ง
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนขึ้นสําหรับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีจาก
วิธีส่วนได้เสี ยมาเป็ นวิธีราคาทุ นในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการมาตรฐานการบัญชี กําหนดให้มีการปรั บปรุ งโดยวิธี
ย้อนหลัง กรณี ที่กิจการสู ญเสี ยอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ดังกล่าวที่คงเหลืออยูต่ อ้ งวัดมูลค่าด้วยวิธี
ยุติธรรม การปรับปรุ งเรื่ องนี้ ตอ้ งใช้วิธีปรับไปข้างหน้าซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวนั เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนขึ้นสําหรับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีจาก
วิธีส่วนได้เสี ยมาเป็ นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิ จการ มาตรฐานการบัญชี กาํ หนดให้มีการปรับปรุ งโดยวิธี
ย้อนหลัง กรณี ที่กิจการสู ญเสี ยการควบคุมร่ วมได้เสี ยในบริ ษทั ดังกล่าวที่คงเหลืออยูต่ อ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม การ
ปรับปรุ งเรื่ องนี้ ตอ้ งใช้วิธีปรับไปข้างหน้าซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่มีวนั เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการเน้นหลักการของการเปิ ดเผยที่มีอยู่ในปั จจุบนั สําหรั บ
เหตุการณ์และรายการที่มีสาระสําคัญ มีการเพิ่มเติมข้อกําหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมการเปิ ดเผย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม (ถ้าหากมีสาระสําคัญ) และต้องมีการปรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็ นปั จจุบนั จาก
ข้อมูลล่าสุ ดของรายงานประจําปี ผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานฉบับนี้
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)

2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และกลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ก) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้จากการ
รวมธุรกิจอาจต้องมีการแบ่งแยกได้ แต่จะรวมได้เฉพาะกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่สามารถระบุได้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนต้องรับรู ้แยกต่างหากจากค่าความนิ ยมแต่สามารถรวมกับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินที่เกี่ยวข้องได้ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอาจรับรู ้รวมกันเป็ นสิ นทรัพย์ชุดเดียวโดยที่สินทรัพย์แต่ละรายการมีอายุการ
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555) ได้ขยายขอบเขตครอบคลุมการจัดประเภทและวิธีการ
บันทึก บัญชี ของรายการจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ท่ี ชาํ ระด้วยเงิ นสดและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ชาํ ระด้ว ย
ตราสารทุนในกลุ่มกิจการ ผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานฉบับนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555) ได้แก้ไขการวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ให้ทางเลือกในการวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมโดยวัดจากมูลค่ายุติธรรม หรื อ มูลค่าของสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ของผูถ้ ูกซื้ อ จะทําได้ก็ต่อเมื่อตราสารนั้นแสดงถึงส่ วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของปั จจุบนั และทําให้ผูถ้ ือมีสิทธิ
ได้รับส่ วนแบ่งในสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิจการตามสัดส่ วนที่ลงทุนในกรณี ที่มีการชําระบัญชี สําหรับองค์ประกอบอื่น
ของส่ วนได้เ สี ยที่ ไม่มี อาํ นาจควบคุ มให้ว ดั มูล ค่าด้ว ยมูล ค่ายุติธรรม เว้นแต่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นจะ
กําหนดให้ใช้เกณฑ์อื่นในการวัดมูลค่า แนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะนํามาใช้กบั รายการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ท้ งั หมดซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการรวมธุ รกิ จ รวมถึงการจ่ ายค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานฉบับนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการกําหนดการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขายและการดําเนิ นงานที่ยกเลิก การเปิ ดเผยข้อมูลโดยมาตรฐานฉบับอื่นมิตอ้ งนํามาปฏิบตั ิใช้ยกเว้นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมีการกําหนดให้เปิ ดเผย ผูบ้ ริ หารอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิ บตั ิตาม
มาตรฐานฉบับนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555) มีการอธิบายให้ชดั เจนขึ้นว่ากิจการจะเปิ ดเผยการวัดมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ของแต่ละส่ วนงานเมื่อมีการรายงานการวัดมูลค่านั้นให้ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
ผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานฉบับนี้
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)

2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และกลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง สิ่ งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรู ปแบบของ
กฎหมายตามสัญญาเช่า
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 กําหนดวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีสําหรับหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรื อจํานวน
ของทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซึ่ งนํามาจ่ายชําระภาระผูกพัน หรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 กําหนดให้มีการพิจารณาว่าข้อตกลงเป็ นหรื อประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรื อไม่โดยอ้างอิงจากเนื้ อหาของข้อตกลง การตีความนี้กาํ หนดให้ประเมินว่าข้อตกลงเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้
หรื อไม่ (1) การปฏิบตั ิตามข้อตกลงขึ้นอยู่กบั การใช้สินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง และ (2) ข้อตกลงดังกล่าวเป็ นการ
ให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์น้ นั มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)

2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และกลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 กําหนดวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในงบการเงินของผูล้ งทุนสําหรับ
ส่ วนได้เสี ยจากกองทุนเพื่อการรื้ อถอน ซึ่ งสิ นทรัพย์ของกองทุนมีการจัดการแยกต่างหาก และมีการจํากัดสิ ทธิ ของ
ผูล้ งทุนในการเข้าถึงสิ นทรัพย์ของกองทุน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 กําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 เรื่ องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุ นแรง สําหรับรอบระยะเวลาซึ่งกิจการได้ระบุ
แล้วว่า สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของตนเป็ นสกุลเงินของระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง โดยที่ในงวดก่อน
สภาวะเศรษฐกิจไม่ได้มีภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดว่าห้ามกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมที่เคยรับรู ้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกลับรายการดังกล่าว การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสัมปทานบริ การระหว่างภาครัฐกับเอกชน
ในการให้บ ริ ก ารสาธารณะโดยที่ เอกชนได้เข้า ร่ ว มในการสร้ า ง การลงทุ น การดํา เนิ น งาน และการบํา รุ ง รั ก ษา
โครงสร้างพื้นฐานสําหรับบริ การสาธารณะ การตีความฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ให้คาํ อธิบายเกี่ยวกับกรณี ที่ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การพร้อมกับ
ให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า (เช่น คะแนนหรื อได้รับสิ นค้าโดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทน) ว่าเป็ นรายการที่มีหลายองค์ประกอบ
และสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อค้างรับจากลูกค้าต้องปั นส่ วนให้แต่ละองค์ประกอบของรายการโดยใช้มูลค่ายุติธรรม
ผูบ้ ริ หารของกิ จการอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิ ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 กําหนดแนวปฏิบตั ิในการบันทึกการจ่ายสิ นทรัพย์นอกเหนือจาก
เงินสดเป็ นเงินปันผลให้แก่เจ้าของที่ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นลักษณะที่เป็ นเจ้าของ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ กล่าวถึงการกําหนดเวลารับรู ้เงินปั นผลค้างจ่าย การวัดมูลค่าเงินปั นผลค้างจ่ายและการบัญชีสําหรับผลต่าง
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้างจ่ายเมื่อกิจการชําระเงินปันผลค้างจ่าย
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)

2

การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และกลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 กําหนดวิธีการบัญชีสาํ หรับการโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซึ่งกิจการได้รับโอนมาจากลูกค้า ข้อตกลงซึ่งอยูภ่ ายใต้ขอบเขตของการตีความฉบับนี้ หมายถึงข้อตกลงที่ทาํ ให้กิจการ
ได้รับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากลูกค้าเพื่อทําให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับเครื อข่ายได้หรื อเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสิ นค้า
หรื อบริ การได้อย่างต่อเนื่อง การตีความฉบับนี้ กล่าวถึงการวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่รับโอนและการบันทึกบัญชี
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 กําหนดวิธีการปฏิบตั ิทางบัญชีในการรับรู ้สิ่งจูงใจที่ผใู ้ ห้เช่าให้แก่ผเู ้ ช่าสําหรับ
สัญญาเช่าดําเนินงาน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 กําหนดแนวทางในประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฏหมาย
ระหว่างกิจการกับผูล้ งทุน ว่ารายการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกัน ควรบันทึกเป็ นรายการเดียวกันและเข้าเงื่อนไขของ
สัญญาเช่ าภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อ งสัญญาเช่ า หรื อไม่ โดยกําหนดให้วิธีป ฏิบ ตั ิ ทางบัญชี จะต้อง
สะท้อนถึงเนื้ อหาสาระของสัญญา ผูบ้ ริ หารของกิจการอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามการ
ตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 กําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับข้อตกลงสัมปทานบริ การระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชนการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 กําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิสําหรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการในการ
พัฒนาและการดําเนินงานสําหรับเว็บไซต์ที่กิจการมีไว้เพื่อการงานภายในหรื อภายนอก โดยให้กิจการต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ ไม่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้สํา หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ต้น ในหรื อ หลัง วัน ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4

เรื่ อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ถือปฏิบตั ิกบั สัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ)
ที่กิจการเป็ นผูอ้ อกและสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ไม่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
20

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้า
ก)

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน และโดยทัว่ ไปแล้ว
กลุ่มบริ ษทั จะถือหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่ ง ในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมบริ ษทั อื่นหรื อไม่
กิจการต้องพิจารณาถึงการมีอยูแ่ ละผลกระทบจากสิ ทธิในการออกเสี ยงที่เป็ นไปได้ที่กิจการสามารถใช้สิทธิหรื อแปลง
สภาพตราสารนั้นในปัจจุบนั รวมถึงสิ ทธิในการออกเสี ยงที่เป็ นไปได้ ซึ่งกิจการอื่นถืออยูด่ ว้ ย กลุ่มบริ ษทั รวมงบการเงิน
ของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่ กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุ มบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั จะไม่นํา
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยอํานาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใช้วิธีการซื้ อ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้สาํ หรับการซื้ อบริ ษทั ย่อย ต้องวัดด้วย
มูล ค่ายุติ ธรรมของสิ น ทรั พ ย์ที่ ผูซ้ ้ื อ โอนให้และหนี้ สิ นที่ ก่ อขึ้ น และส่ ว นได้เสี ย ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ้นที่ ออกโดย
กลุ่มบริ ษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อ
จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะ
เกิดขึ้นในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่ วนของหุน้ ที่ถือ
เงิ น ลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึ ก บัญชี ด้วยราคาทุ นหักค่ าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุ นจะมี การปรั บเพื่อสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งต้นทุนทางตรง
กรณีที่มูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อ
ธุรกิจของส่วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของผูถ้ ูกซื้อที่ผซู ้ ้ือถืออยูก่ ่อนการรวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุ ทธิ ณ วันที่ซ้ื อ
ของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา ผูซ้ ้ือต้องรับรู ้คา่ ความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้
และมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้นของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู ้ ้ื อถืออยู่ก่อนการรวมธุ รกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย
เนื่องจากมีการต่อรองราคาซื้อ จะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรงไปยังงบกําไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่าง
กลุ่มบริ ษทั นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
รายชื่อบริ ษทั ย่อยและผลกระทบทางการเงินจากการซื้ อและจําหน่ายบริ ษทั ร่ วมออกไป ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 13
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้า
ข)

รายการและส่ วนได้เสี ยทีไ่ ม่ มีอาํ นาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มบริ ษทั
สําหรับการซื้ อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้และหุ ้นที่ได้มาของมูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ของหุ ้นที่ซ้ื อมาในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และกําไรหรื อขาดทุนจาก
การขายในส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมหรื อมีอิทธิพลมีนยั สําคัญ ส่ วนได้เสี ยในหุน้ ที่เหลืออยูจ่ ะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้ราคา
ยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็ นมูลค่าตามบัญชีเริ่ มแรก
ของมูลค่าของเงินลงทุนที่เหลือของบริ ษทั ร่ วม กิจการร่ วมค้า หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนที่เคยรับรู ้
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นกําไรหรื อขาดทุนเสมือนมีการขายสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
ถ้าส่ วนได้เสี ยของเจ้าของในบริ ษทั ร่ วมนั้นลดลงแต่ยงั คงมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ กิจการต้องจัดประเภทรายการ
ที่เคยรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเข้ากําไรหรื อขาดทุนเฉพาะสัดส่ วนในส่ วนได้เสี ยของเจ้าของที่ลดลง

ค)

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิ จการที่ ก ลุ่มบริ ษทั มี อิทธิ พ ลอย่างเป็ นสาระสําคัญแต่ไม่ ถึงกับควบคุ มซึ่ งโดยทัว่ ไปก็คือการที่
กลุ่มบริ ษทั ถือหุ้น ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงอยูร่ ะหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด เงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมรับรู ้เริ่ มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสี ยในการแสดงในงบการเงินรวม กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมซึ่ งได้รวมค่าความนิ ยมที่ระบุไว้เมื่อได้มาสุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ดูหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 2.12 สําหรับการด้อยค่าสิ นทรัพย์รวมทั้งค่าความนิยม)
ส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
และความเคลื่อนไหวในบัญชี กาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น จากการตีมูลค่ายุติธรรมภายหลังการได้มาจะรวมไว้เป็ น
ส่ วนหนึ่งของบัญชีกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุ งกับราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อส่ วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมมีมูลค่าเท่ากับหรื อเกินกว่ามูลค่าส่ วนได้
เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมนั้น กลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพัน
ในหนี้ของบริ ษทั ร่ วมหรื อรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริ ษทั ร่ วม
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้า (ต่อ)
ค)

บริษทั ร่ วม (ต่อ)
รายการกํา ไรที่ ยงั ไม่ ได้เ กิ ด ขึ้ นจริ งระหว่างกลุ่ มบริ ษทั กับ บริ ษ ทั ร่ ว มจะตัด บัญ ชี เท่ าที่ กลุ่ ม บริ ษทั มี ส่ ว นได้เสี ย
ในบริ ษทั ร่ วมนั้น รายการขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่า
สิ นทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า
บริ ษทั ร่ วมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชี เท่าที่จาํ เป็ นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั กําไรและ
ขาดทุนจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยใช้วิธีราคาทุน
รายชื่ อของบริ ษทั ร่ วมและผลกระทบทางการเงินจากการได้มาและจําหน่ ายบริ ษทั ร่ วมออกไป ได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุ 13

ง)

กิจการร่ วมค้า
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย ส่ วนแบ่งของ
กลุ่มบริ ษทั ในกําไรหรื อขาดทุ นของกิ จการร่ วมค้าที่ เกิ ดขึ้ นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในงบกําไรขาดทุนรวม
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุ งกับราคาตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า
กลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป หากส่ วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ในกิจการร่ วมค้ามีมูลค่าเท่ากับ
หรื อเกินกว่ามูลค่าส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในกิจการร่ วมค้านั้น เว้นแต่กลุ่มบริ ษทั รับผิดในหนี้ของกิจการร่ วมค้า
หรื อรับว่าจะจ่ายหนี้แทนกิจการร่ วมค้า
ส่วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้าแสดงในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยแสดงด้วยราคาทุน
รายชื่อของกิจการร่ วมค้ารวมถึงผลกระทบทางการเงินจากการได้มาและจําหน่ายกิจการร่ วมค้าออกไปได้เปิ ดเผยไว้
ในหมายเหตุ 13
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2.4

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ก) สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใ่ ช้ นําเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลักที่บริ ษทั ดําเนิ นงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั แสดงในสกุล
เงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั และสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการหรื อวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่าย
ชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการรับรู ้รายการกําไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู ้
กําไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของ
กําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนด้วย
ค) กลุ่มบริษัท
การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อ
รุ นแรง) ซึ่ งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงิน
ที่ใช้นาํ เสนองบการเงินดังนี้
 สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ นแต่ ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที่ของแต่ละ
งบแสดงฐานะการเงินนั้น
 รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ค่าความนิ ยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้ อหน่ ายงานในต่างประเทศถือเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินของ
หน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด
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2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

2.6

ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้การค้ารับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที่เหลืออยูห่ กั ด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี
ของลูกหนี้ การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ การค้า หนี้ สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู ้ ไว้ในงบกําไรขาดทุน
โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2.7

สินค้าคงเหลือและภาพยนตร์ ระหว่างผลิต
สิ นค้าคงเหลือประกอบด้วย อาหารและเครื่ องดื่ม วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงภาพยนตร์ และแผ่นวีซีดีและดีวดี ี
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของอาหารและเครื่ องดื่ มและ
วัสดุสิ้นเปลื องที่ใช้ในโรงภาพยนตร์ คาํ นวณตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน ราคาทุนของแผ่นวีซีดีและดี วีดีคาํ นวณโดยใช้วิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนของการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่ น
ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไข ส่ วนลดจากการรับประกันสิ นค้าหรื อส่ วนลดต่าง ๆ
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสําเร็จรู ป
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพเท่าที่จาํ เป็ น
ภาพยนตร์ ระหว่างผลิต แสดงถึงต้นทุนของการผลิตและถ่ายทําภาพยนตร์ ที่อยู่ระหว่างการผลิ ตและจะตัดจําหน่ ายเป็ น
ต้นทุนเมื่ อมีการจําหน่ ายหรื อจัดฉายภาพยนตร์ โดยตัดจําหน่ ายตามอัตราส่ วนของรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากช่องทาง
การตลาดต่าง ๆ ต้นทุนการผลิตภาพยนตร์ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตและถ่ายทําภาพยนตร์
และแสดงด้วยราคาทุน
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2.8

เงินลงทุน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนื อจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมและส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า
เป็ นเงิ น ลงทุ น เผื่อ ขาย การจัด ประเภทขึ้ น อยู่ก ับ จุ ด มุ่ ง หมายขณะลงทุ น ฝ่ ายบริ ห ารจะเป็ นผูก้ าํ หนดการจัด ประเภท
ที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริ มสภาพคล่องหรื อเมื่ออัตราดอกเบี้ ย
เปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่ก รณี ที่ฝ่ายบริ หารแสดงเจตจํานงที่จะถือไว้ในช่วงเวลา
น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั ที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน หรื อเว้นแต่กรณี ที่ฝ่ายบริ หาร
มีความจําเป็ นที่ตอ้ งขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดําเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงิ น ลงทุน เผื่อขายรั บ รู ้ มู ลค่ าเริ่ ม แรกด้ว ยราคาทุ น ซึ่ งหมายถึ งมู ลค่ ายุติธ รรมของสิ่ งตอบแทนที่ ให้ไปเพื่ อให้ได้ม าซึ่ ง
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้ อที่อา้ งอิงจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื้ อล่าสุ ดจาก
Nation Stock Exchanges of India Limited รายการกําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั จะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
เกิ ดขึ้ น หากราคาตามบัญชี ของเงิ นลงทุ นสู งกว่ามู ลค่าที่ คาดว่าจะได้รับ คืนบริ ษทั จะบันทึ กรายการขาดทุนจากค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่ารวมไว้ในงบกําไรขาดทุน
ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึ กรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน กรณี ที่จาํ หน่ ายเงิ นลงทุ นที่ถือไว้ในตราสารหนี้ หรื อ
ตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักด้วย
ราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว้

26

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.9

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อสิ นทรัพย์น้ นั ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีก
สิ นทรัพย์หนึ่ งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุ นนั้นเกิ ดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริ ษทั และ
ต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ และจะตัดมูลค่าตามบัญชี ของชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ยนแทนออก สําหรั บ
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาอื่น ๆ บริ ษทั จะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์อื่นคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
แต่ละชนิ ดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์หรื ออายุสัญญาเช่าในกรณี ที่อายุสัญญาเช่าสั้นกว่า
ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จาํ กัด
อาคาร
โรงภาพยนตร์ส่วนปรับปรุ ง
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องมืออุปกรณ์และเครื่ องตกแต่งที่ใช้ดาํ เนินงาน
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

20 ปี
10, 20 ปี
และตามอายุสญ
ั ญาเช่า
5, 10, 15 ปี
5, 10, 15, 20 ปี
5 ปี
5 ปี

ทุกสิ้ นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มี การทบทวนและปรั บปรุ งมู ลค่าคงเหลื อและอายุการให้ประโยชน์ ของสิ นทรั พย์
ให้เหมาะสม
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทันที
ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับ
จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้บญั ชีผลกําไรหรื อขาดทุนอื่นสุ ทธิในงบกําไรขาดทุน

27

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.10 ค่าความนิยม
ค่าความนิ ยมคือต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่ งบริ ษทั นั้น ค่าความนิ ยมที่เกิดจากการได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อยจะแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิยมที่รับรู ้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของค่าความนิ ยมที่รับรู ้แล้วจะไม่กลับรายการบัญชี ทั้งนี้ มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิ ยมจะถูกรวมคํานวณใน
กําไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ค่าความนิ ยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้น
อาจจะเป็ นหน่ วยเดียวหรื อหลายหน่วยรวมกันซึ่ งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซึ่ งค่าความนิ ยมเกิดขึ้นจาก
ส่ วนงานปฏิบตั ิการที่ระบุได้
2.11 สินทรัพย์ ไม่ มีตวั ตนอื่น
ค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
ลิ ขสิ ท ธิ์ ภาพยนตร์ บันทึ กตามราคาทุ นที่ ราคาซื้ อและค่ า ใช้จ่ า ยทางตรงที่ เกี่ ยวข้องในการซื้ อลิ ขสิ ท ธิ์ ต้นทุ น ลิ ขสิ ท ธิ์
ตัดจําหน่ ายเป็ นต้นทุนโดยตรงของการแสดงภาพยนตร์ วีซีดีและดี วีดี และการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ตามอัตราส่ วนของ
รายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับจากช่ องทางเหล่านั้นตลอดระยะเวลาของลิขสิ ทธิ์ ในกรณี ที่มีการขาดทุนเกิ ดขึ้นในแต่ละลิขสิ ทธิ์
กลุ่มบริ ษทั จะตัดจ่ายขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นออกจากมูลค่าทางบัญชีของลิขสิ ทธิ์น้ นั ๆ เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนทันที
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซ้ือมามีลกั ษณะเฉพาะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและ
การดําเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั สามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ายตลอดอายุประมาณการ
ให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบํารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนโดยตรงในการ
จัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูด้ ูแลและมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงซึ่ งอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มากกว่า
ต้นทุนเป็ นเวลาเกินกว่าหนึ่งปี จึงจะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทาํ งานในทีม
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจํานวนเงินที่เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิ ทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มาให้บนั ทึกเป็ นต้นทุนเพื่อการพัฒนา
และบวกรวมไว้ในต้นทุนเมื่อได้มาซึ่ งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์และตัดจําหน่ายโดยใช้วธิ ีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี
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2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิ ยม) ซึ่ งไม่มีการตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ น
ประจําทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชี
อาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เมื่อราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึงจํานวนที่ สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุ นในการขายเที ยบกับ มูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดที่ สามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์
ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนื อจากค่าความนิ ยม ซึ่ งรั บรู ้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมิน
ความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
2.13 สัญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีทกี่ ลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่ สัญญาเช่า
นั้นถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า)
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน ซึ่ งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สิน
คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีทกี่ ลุ่มบริษัทเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็ นลูกหนี้ สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่จ่าย
ตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี้ บนั ทึกเป็ นรายได้ทางการเงินค้างรับ
รายได้จากสัญญาเช่ าระยะยาวรั บรู ้ ตลอดอายุของสัญญาเช่ าโดยใช้วิธีเงิ นลงทุนสุ ทธิ ซ่ ึ งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่
ทุกงวด ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าลูกหนี้ สัญญาเช่าทางการเงินเริ่ มแรกและจะทยอยรับรู ้โดยลดจาก
รายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงานจึงรวมแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินในส่ วนอาคาร และอุปกรณ์ และตัดค่า
เสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดี ยวกันกับรายการอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผใู ้ ห้เช่า) รับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลา
การให้เช่า
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2.14 เงินกู้ยืม
ค่าธรรมเนี ยมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกูม้ าจะรับรู ้เป็ นต้นทุนการจัดทํารายการเงินกูใ้ นกรณี ที่มีความเป็ นไปได้จะใช้วงเงินกู้
บางส่วนหรื อทั้งหมด ในกรณี น้ ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู ้จนกระทัง่ มีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็ นไปได้ที่
จะใช้วงเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด ค่าธรรมเนี ยมจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริ การสภาพคล่องและจะ
ตัดจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิอนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหนี้ออกไปอีกเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
2.15 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้กาํ หนดโครงการผลประโยชน์พนักงานในหลายรู ปแบบ กลุ่มบริ ษทั มีท้ งั โครงการสมทบเงินและโครงการ
ผลประโยชน์ สําหรับโครงการสมทบเงินบริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินที่คงที่ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงาน
ทั้งหมดสําหรับการให้บริ การจากพนักงานทั้งในอดีตและปั จจุบนั สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการเกษียณอายุ
ที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั
หลายปัจจัย เช่น อายุ จํานวนปี ที่ให้บริ การและค่าตอบแทน
หนี้สินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน และปรั บปรุ งด้วยต้นทุนบริ การในอดี ตที่ยงั ไม่รับรู ้ ภาระผูกพันนี้ คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระ
ทุกสามปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะ
จ่ายภาระผูกพัน
กํา ไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย เกิ ด ขึ้ น จากการปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลง
ข้อสมมติฐานจะต้องรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนในงวดที่เกิด
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในงบกําไรขาดทุน เว้นแต่การเปลี่ยนแปลง โครงการผลประโยชน์น้ นั จะมีเงื่อนไข
ซึ่ งผูกกับระยะเวลาที่พนักงานยังคงต้องให้บริ การตามที่กาํ หนดระยะเวลาการให้สิทธิ ซึ่ งในกรณี น้ ี ตน้ ทุนการให้บริ การ
ในอดีตจะถูกตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้สิทธิ
สําหรับโครงการสมทบเงิน กลุ่มบริ ษทั จะจ่ายสมทบให้กบั ผูบ้ ริ หารกองทุนตามเกณฑ์สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพัน
ที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกําหนดชําระ
สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมื่อครบกําหนดจ่าย
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2.16 การจ่ ายโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์
กลุ่มบริ ษทั ดําเนินโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ชาํ ระด้วยตราสารทุน โดยที่กิจการได้รับบริ การจาก
พนักงาน เป็ นสิ่ งตอบแทนสําหรับตราสารทุน (สิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ) ที่กิจการออกให้ มูลค่ายุติธรรมของบริ การของพนักงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้สิทธิซ้ื อหุน้ จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย จํานวนรวมที่ตดั เป็ นค่าใช้จ่ายจะอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมสิ ทธิซ้ือหุน้
ที่ออกให้โดย





รวมเงื่อนไขทางการตลาด
ไม่รวมผลกระทบของการบริ การและเงื่ อนไขการได้รั บสิ ทธิ ที่ ไม่ ใช่ เงื่ อนไขการตลาด (ตัวอย่างเช่ น ความสามารถ
ทํากําไร การเติบโตของกําไรตามที่กาํ หนดไว้ และพนักงานจะยังเป็ นพนักงานของกิจการในช่วงเวลาที่กาํ หนด) และ
ไม่รวมผลกระทบของเงื่ อนไขการได้รับสิ ท ธิ ที่ไม่ ใช่ เงื่ อนไขการบริ การหรื อผลงาน (ตัวอย่างเช่ น ความต้องการ
ความปลอดภัยของพนักงาน)

เงื่อนไขการได้รับสิ ทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขทางตลาดจะรวมอยูใ่ นข้อสมมติฐานเกี่ยวกับจํานวนของสิ ทธิซ้ื อหุน้ ที่คาดว่าจะได้รับ
สิ ทธิ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะรับรู ้ตลอดระยะเวลาได้รับสิ ทธิ ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิที่กาํ หนดไว้ กลุ่มบริ ษทั จะ
ทบทวนการประเมินจํานวนของสิ ทธิซ้ือหุน้ ที่คาดว่าจะได้รับสิ ทธิ ซึ่งขึ้นกับเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการตลาด
และจะรับรู ้ผลกระทบของการปรับปรุ งประมาณการเริ่ มแรกในกําไรหรื อขาดทุนพร้อมกับการปรับปรุ งรายการไปยังส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาการรายงาน
เมื่อมี การใช้สิทธิ บริ ษทั จะออกหุ้นใหม่ สิ่ งตอบแทนที่ ได้รับสุ ทธิ ของต้นทุนในการทํารายการทางตรงจะเครดิ ตไปยัง
ทุนเรื อนหุน้ (มูลค่าตามบัญชี) และส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กรณี ที่บริ ษทั ให้สิทธิซ้ื อตราสารทุนแก่พนักงานของบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั จะปฏิบตั ิเหมือนการเพิ่มทุนอย่างหนึ่ง กลุ่มกิจการ
ต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของบริ การของพนักงาน โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ มูลค่าของตราสารทุน
เหล่านั้นต้องวัด ณ วันที่ให้สิทธิ ซึ่งจะรับรู ้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิ ทธิ เช่นเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สําหรับการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่บริ ษทั ออกสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญก่อนปี พ.ศ. 2554 บริ ษทั จะบันทึกเมื่อมีการใช้สิทธิ โดยบริ ษทั
จะออกหุน้ ใหม่ สิ่ งตอบแทนที่ได้รับสุ ทธิของต้นทุนในการทํารายการทางตรงจะเครดิตไปยังทุนเรื อนหุน้ (มูลค่าตามบัญชี)
และส่ วนเกินมูลค่าหุน้
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2.17 ประมาณการหนีส้ ิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้กต็ ่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่จดั ทําไว้ อันเป็ นผล
สื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่ งผลให้บริ ษทั ต้องสู ญเสี ย
ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่ าเชื่อถือ ประมาณการหนี้ สินจะไม่รับรู ้สําหรับขาดทุน
จากการดําเนินงานในอนาคต
ในกรณี ที่ มีภาระผูก พันที่ คล้ายคลึ ง กัน หลายรายการ กลุ่มกิ จการกําหนดความน่ าจะเป็ นที่ กิ จการจะสู ญเสี ยทรั พ ยากร
เพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันบางรายการที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ่า
กลุ่มกิ จการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี้ สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที่ คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ
ภาระผูกพัน โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซ่ ึ งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเสี่ ยงเฉพาะของหนี้สินที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู ้
เป็ นดอกเบี้ยจ่าย
ประมาณการหนี้สินจากสิ นค้ารับคืนเป็ นค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนสําหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดี ประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากข้อมูล
ในอดีตที่เกิดขึ้นและปั จจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประมาณการค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนบันทึกด้วยกําไรขั้นต้นและแสดงใน
งบกําไรขาดทุนโดยสุ ทธิจากยอดขาย
บริ ษทั ประมาณการหนี้ สินจากการแลกคะแนนสะสม โดยพิจารณาจากอัตราการแลกคะแนนสะสมที่ผ่านมา และจํานวน
คะแนนสะสมที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2.18 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุ น ยกเว้นส่ วนที่ รับรู ้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรับรู ้โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี น้ ี
ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ
มีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมของกลุ่มบริ ษทั ได้ดาํ เนินงานและ
เกิ ดรายได้ทางภาษี ผูบ้ ริ หารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ โดยคํานึ งถึงสถานการณ์
ที่สามารถนํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบตั ิซ่ ึ งขึ้นอยู่กบั การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่า
จะต้องจ่ายชําระเจ้าหน้าที่ภาษีอากร
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2.18 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต้ งั เต็มจํานวนตามวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู ้
เริ่ มแรกของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีและกําไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่า
อัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนํา
จํานวนผลต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี โดยพิจารณาจากผลต่างชัว่ คราวของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเว้นแต่กลุ่มบริ ษทั สามารถควบคุมจังหวะเวลาของ
การกลับรายการผลต่างชัว่ คราวและการกลับรายการผลต่างชัว่ คราวมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายใน
ระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
สิ นทรัพ ย์ภาษี เ งิ น ได้รอการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ นภาษี เ งิ นได้รอการตัด บัญชี จ ะแสดงหักกลบกันก็ต่อ เมื่ อกิ จ การมี สิ ท ธิ
ตามกฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจักเก็บภาษี
หน่ วยงานเดี ยวกันโดยการเรี ยกเก็บ เป็ นหน่ วยภาษีเดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสิ นทรัพ ย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
ผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั จากการนํามาตรฐานนี้มาปฏิบตั ิใช้แสดงไว้ในหมายเหตุ 6
2.19 ทุนเรื อนหุ้น
หุ้นสามัญจัดประเภทไว้เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการออกหุ ้นใหม่หรื อสิ ทธิ ในการซื้ อขายหุ ้นที่จ่ายออกไปโดยแสดงรายการดังกล่าวด้วยจํานวน
เงินสุ ทธิ จากภาษีไว้เป็ นรายการหักในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น โดยนําไปหักจากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุ ้น
สิ่ งตอบแทนที่จ่ายออกไปและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่บริ ษทั ใดก็ตามในกลุ่มบริ ษทั ซื้อคืนหุน้ สามัญของบริ ษทั ซึ่งรวมถึง
ต้นทุนเพิ่มเติมที่จ่ายออกไปภายนอกสุ ทธิ จากภาษีเงินได้แล้ว จะรับรู ้เป็ นหุ้นทุนซื้ อคืนและแสดงเป็ นรายการหักจากยอด
รวมของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั จนกว่าหุ้นทุ นซื้ อคื นดังกล่าวจะถูกยกเลิ กไปหรื อจําหน่ ายใหม่ สิ่ งตอบแทนใดๆ
ที่ได้รับจากการขายหรื อนําหุน้ ทุนซื้อคืนออกจําหน่ายใหม่สุทธิจากต้นทุนเพิ่มเติมที่จ่ายออกไปภายนอกสุ ทธิจากผลกระทบ
ของภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง จะแสดงรวมไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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2.20 การรับรู้รายได้
รายได้หลักของกลุ่มบริ ษทั คือ รายได้จากการมีผเู ้ ข้าชมภาพยนตร์ รายได้จากการจําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม รายได้จาก
การให้บริ การโฆษณาสิ นค้า รายได้จากการให้บริ การโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบริ การ รายได้จาก
การจําหน่ายแผ่นวีซีดี ดีวีดี และลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ และรายได้จากการสนับสนุนธุรกิจ
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การที่ให้เป็ นจํานวนเงินสุ ทธิ จากภาษีขาย เงินคืน และ
ส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริ ษทั สําหรับงบการเงินรวม
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อผูซ้ ้ื อรับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า รายได้
จากการให้บริ การแก่ลูกค้ารับรู ้เมื่อการให้บริ การแล้วเสร็จ
รายได้จากการให้ใช้สิทธิ์ ในภาพยนตร์ รวมถึงสิ ทธิ์ ที่ เกิ ดจากภาพยนตร์ ที่ผลิ ตเองและคิดค่าธรรมเนี ยมเป็ นจํานวนคงที่
โดยผูใ้ ช้สิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกคืนค่าธรรมเนี ยมได้และผูใ้ ห้สิทธิ์ ไม่มีขอ้ ผูกพันภายหลังการให้ใช้สิ ทธิ์ จะถื อเป็ นรายได้
ทั้งจํานวนเมื่อผูใ้ ช้สิทธิ์สามารถใช้สิทธิได้ตามสัญญา
รายได้จากการเผยแพร่ โฆษณาต่างๆ รับรู ้เมื่อมีการโฆษณา
รายได้จากการให้บริ การเคเบิ้ลทีวี รับรู ้รายได้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าตลอดระยะเวลาของสัญญา
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบริ การรับรู ้เป็ นรายได้ตลอดระยะเวลาอายุสัญญาเช่า
รายได้รอการตัดบัญชีจากการให้เช่าพื้นที่และการบริ การ รับรู ้เป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
รายได้ดอกเบี้ย - รับรู ้ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ
และพิจารณาจากจํานวนเงินต้นที่เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาํ หรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มบริ ษทั
รายได้เงินปันผล - รับรู ้เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น
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2.21 การจ่ ายเงินปันผล
เงินปั นผลที่จ่ายให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จะรับรู ้เป็ นหนี้ สินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในรอบระยะเวลาบัญชี
ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล
2.22 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานได้จดั ทําขึ้นโดยอาศัยรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งจําแนกข้อมูลทางการเงินตามการให้บริ การ
หรื อผลิตภัณฑ์ของแต่ละสายธุรกิจ
ส่ ว นงานดํา เนิ น งานได้ถู ก รายงานในลัก ษณะเดี ยวกับ รายงานภายในที่ นํา เสนอให้ผูม้ ี อาํ นาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า นการ
ดําเนิ นงาน ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมิน
ผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารที่ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์

3

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริ ษทั ย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และความเสี่ ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย และด้านกระแสเงินสดอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ ยง
โดยรวมของกลุ่มบริ ษทั จึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาํ ให้เสี ยหายต่อผลการ
ดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
การจัดการความเสี่ ยงดําเนินงานโดยฝ่ ายบริ หารเงินส่ วนกลาง (ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั ) เป็ นไปตามนโยบายที่
อนุ มตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ส่ วนงานบริ หารเงิ นของกลุ่มบริ ษทั จะชี้ ประเด็น ประเมิน และป้ องกันความเสี่ ยงทาง
การเงินด้วยการร่ วมมือกันทํางานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบตั ิงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการจัดการความเสี่ ยง
จะกําหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อครอบคลุมความเสี่ ยง
อย่างเฉพาะเจาะจง เช่ น ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ ยงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงการให้
สิ นเชื่อ และใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินและใช้การลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี่ ยง
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การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั
มีลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ส่วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท กลุ่มบริ ษทั มีรายการเงินตราต่างประเทศเฉพาะการซื้ อลิขสิ ทธิ์ ใน
ภาพยนตร์ จากต่างประเทศที่ เป็ นเงินสกุลที่หลากหลายโดยมีเงินสกุลหลักเป็ นดอลลาร์ สหรัฐฯ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้
ใช้สญ
ั ญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่ไม่ข้ ึนกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่ งผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นอัตราคงที่
กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้อนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
3.1.3 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีลูกค้าจํานวน
มากราย ซึ่ งรายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นรายได้ที่รับเป็ นเงินสด กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อทําให้
เชื่อมัน่ ได้ว่าได้ขายสิ นค้าและให้บริ การแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ นระดับที่เหมาะสม คู่สัญญาในอนุพนั ธ์ทาง
การเงินและรายการเงินสดได้เลือกที่จะทํารายการกับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือสูง
3.1.4 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
จํานวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ ยงของ
สภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินลงทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินอํานวยความสะดวก
ในการกูย้ ืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั เป้ าหมายว่าจะใช้ความ
ยืดหยุ่นในการระดมเงิ นลงทุนโดยการรักษาวงเงิ นสิ นเชื่ อที่ ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่ องจากลักษณะ
ธรรมชาติของธุรกิจที่เป็ นฐานของกลุ่มบริ ษทั มีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้

3.2

การประมาณมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือตํ่ากว่าหนึ่งปี มีค่าใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชี
เงินกูย้ มื กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชี
ของเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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ประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่ องและอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปั จจัยอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
4.1

ประมาณการทางบัญชีทสี่ ําคัญและข้ อสมมติฐาน
กลุ่มบริ ษทั มี การประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติ ฐานที่เกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์ ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมาณทางการบัญชีที่สาํ คัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
ก) ประมาณการด้ อยค่าของค่าความนิยม
กลุ่มบริ ษทั ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุ 2.12 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งพิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้หรื อการคํานวณมูลค่ายุติธรรมหักด้วย
ต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์ตามความเหมาะสม การคํานวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการ (หมายเหตุ 15)
แม้อตั ราคิดลดที่ใช้ในการคํานวณกระแสเงินสดคิดลดสู งขึ้น อัตราร้อยละ 1 จากอัตราที่กลุ่มบริ ษทั ประมาณไว้ (เช่น
ร้อยละ 11.1 แทนที่จะเป็ นอัตราร้อยละ 10.1) ค่าความนิยมจากทุกธุรกิจก็ไม่เกิดการด้อยค่า อย่างไรก็ตามในการจัดทํา
ประมาณการทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผา่ นมาประกอบกับการคาดการณ์การเติบโต
ของตลาด โดยอัตราการเติบโตที่ใช้สอดคล้องกับข้อมูลในอดีต อัตราคิดลดสําหรั บสถานการณ์ปกติจึ งเป็ นมูลค่า
ที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าค่าความนิยม
ข) ประมาณการการด้ อยค่าของลูกหนีก้ ารค้า
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้ การค้าโดยประมาณการขาดทุนที่อาจ
เกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชําระหนี้ได้ กลุ่มบริ ษทั ประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจากการคาดการณ์กระแสเงินสด
รับในอนาคต ซึ่ งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับชําระหนี้ และกรณี ของการผิดชําระหนี้ ที่เกิดขึ้น
และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด
ค) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัยและเสื่ อมคุณภาพ
กลุ่ มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อการลดมู ลค่าของสิ นค้าเก่ า ล้าสมัยและเสื่ อมคุณ ภาพโดยประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
ซึ่ งคํานวณจากราคาปกติ ที่คาดว่าจะขายได้ข องธุ รกิ จหัก ด้ว ยค่าใช้จ่ ายที่ จาํ เป็ นเพื่อให้สิ น ค้านั้นสําเร็ จรู ปรวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายในการขาย การคํานวณดังกล่าวต้องอาศัยการประมาณการของผูบ้ ริ หาร โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดี ต
ประสบการณ์ของผูบ้ ริ หารในธุรกิจ และแนวโน้มของตลาด
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ประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
4.1

ประมาณการทางบัญชีทสี่ ําคัญ และข้ อสมมติฐาน (ต่อ)
ง) ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนสําหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดีที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต ผูบ้ ริ หารประมาณ
การสัดส่วนร้อยละที่คาดว่าจะรับคืน โดยพิจารณาจากข้อมูลและประสบการณ์ในอดีต รวมถึงรู ปแบบการดําเนินธุรกิจ
ในปัจจุบนั
จ) มูลค่าภาพยนตร์ ระหว่างผลิต
การบันทึกต้นทุนภาพยนตร์ ระหว่างผลิตบันทึกตามต้นทุนที่เกิดขึ้น เมื่อมีขอ้ บ่งชี้และหากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ตํ่ากว่าต้นทุน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ค่าเผื่อการด้อยค่าของภาพยนตร์ ดงั กล่าว ซึ่ งการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
เพื่อใช้ในการคํานวณต้องอาศัยการประมาณการจากผูบ้ ริ หาร
ฉ) ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กบั หลายปั จจัยที่ใช้ในการคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐาน
เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาอัตราคิดลดที่ เหมาะสมในแต่ ละปี ซึ่ งได้แก่ อตั ราดอกเบี้ ยที่ ค วรจะใช้ในการกําหนดมูลค่า
ปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผลประโยชน์พนักงานในการพิจารณาอัตราคิดลดที่
เหมาะสมกลุ่มบริ ษทั พิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ตอ้ ง
จ่ ายชํา ระผลประโยชน์เมื่อ เกษี ยณอายุ และมี อายุครบกําหนดใกล้เคีย งกับ ระยะเวลาที่ ต้องจ่ ายชําระภาระผูก พัน
ผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติ ฐานหลัก อื่นๆสําหรั บภาระผูก พันผลประโยชน์พ นักงานอ้างอิงกับสถานการณ์ ปั จจุ บ นั ในตลาด ข้อมูล
เพิ่มเติมเปิ ดเผยในหมายเหตุ 23
ช) ประมาณการหนีส้ ิ นโปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า
บริ ษทั ประมาณการหนี้สินจากการแลกคะแนนสะสม โดยพิจารณาจากอัตราการแลกคะแนนสะสมที่ผา่ นมา และจํานวน
คะแนนสะสมที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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การจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อ
ลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้น
การออกหุน้ ใหม่หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

6

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ตามที่อธิบายในหมายเหตุ 2 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2556 มาถือปฏิบตั ิและปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลังเสมือนว่าบริ ษทั ใช้นโยบายการบัญชีดงั กล่าวมาโดยตลอด ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชี งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่แสดงเปรี ยบเทียบได้ปรับปรุ งตามมาตรฐานฉบับนี้
ผลกระทบของการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
ข้ อมูลทางการเงินรวม
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและ
ส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้าลดลง
กําไรสะสมลดลง
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตามที่
แสดงไว้เดิม

รายการ
ปรับปรุ ง

ปรับปรุ งใหม่

ตามที่
แสดงไว้เดิม

-

19,922,563

19,922,563

-

- (248,416,330) (248,416,330)

รายการ
ปรับปรุ ง ปรับปรุงใหม่
253,259

253,259

- (251,779,749) (251,779,749)

2,090,395,770 (191,016,028) 1,899,379,742 2,122,049,539 (171,916,329) 1,950,133,210
928,699,746 (445,437,568) 483,262,178 1,050,946,989 (410,559,720) 640,387,269
(129,755,466)

25,927,773 (103,827,693)

64,415,497

(12,883,099)

51,532,398
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
6

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ)
หน่ วย : บาท
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ตามที่
รายการ
ตามที่
รายการ
แสดงไว้เดิม
ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ แสดงไว้เดิม
ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีเพิม่ ขึ้น
กําไรสะสม(ลดลง)เพิ่มขึ้น
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้น(ลดลง)

-

19,728,004

19,728,004

-

-

-

1,074,926,216

- (12,655,147) (12,655,147)
(6,199,769) 1,068,726,447 1,136,064,392
227,952 1,136,292,344

(129,755,466)

25,927,773 (103,827,693)

64,415,497 (12,883,099)

51,532,398

ผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีดงั นี้

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ตามที่
รายการ
แสดงไว้เดิม
ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ยเพิม่ ขึ้น
ภาษีเงินได้ลดลง
กําไรสําหรับงวดเพิ่มขึ้น
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวดลดลง
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
(บาทต่อหุน้ )
กําไรต่อหุน้ ปรับลด (บาทต่อหุน้ )

หน่ วย : บาท
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั
ตามที่
รายการ
แสดงไว้เดิม
ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่

157,192,335 19,099,699 176,292,034
281,914,714 (15,778,149) 266,136,565 191,378,222 (6,427,721) 184,950,501
811,141,702 34,877,848 846,019,550 750,032,635
6,427,721 756,460,356
194,170,963 (38,810,872) 155,360,091 194,170,963 (38,810,872) 155,360,091
0.92
0.91

0.04
0.04

0.96
0.95

0.85
0.85

0.01
-

0.86
0.85

กลุ่มบริ ษทั ได้มีการนําเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลเฉพาะบริ ษทั ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 ตัวเลขของผลกระทบของการนํานโยบายบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิที่แสดง
ไว้ในข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเฉพาะบริ ษทั งวดก่อนได้มีการปรับใหม่ เนื่องจากมีการ
คํานวณข้อมูลผิดพลาด

40

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
7

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้
หน่ วย : ล้านบาท

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
รายได้
- รายได้ตามส่ วนงานธุรกิจ
- รายได้ระหว่างส่ วนงานธุรกิจ
รายได้สุทธิ
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
เงินชดเชยค่าเสี ยหาย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
รายได้ที่ไม่สามารถปันส่ วนได้
กําไรจากการดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ถาวรของส่วนงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและส่วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่วน
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้นในงบการเงินรวม

งบการเงินรวม
ธุรกิจโบว์ลงิ่
ธุรกิจให้ เช่ า
และคาราโอเกะ
และบริการ

ธุรกิจ
โรงภาพยนตร์

ธุรกิจ
โฆษณา

ธุรกิจ
สื่ อภาพยนตร์

รวม

5,790
(339)
5,451

789
(1)
788

562
(72)
490

589
(108)
481

770
(270)
500

8,500
(790)
7,710

794

569

46

31

(295)

1,145
13
221
(119)
1,260
(149)
189
1,300
(276)
1,024

4,521

54

796

1,307

18

6,696
2,469
4,465
13,630
41

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
7

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
หน่ วย : ล้านบาท

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
รายได้
- รายได้ตามส่ วนงานธุรกิจ
- รายได้ระหว่างส่ วนงานธุรกิจ
รายได้สุทธิ
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
เงินชดเชยค่าเสี ยหาย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
การด้อยค่าของค่าความนิยม
รายได้ที่ไม่สามารถปันส่ วนได้
กําไรจากการดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ถาวรของส่วนงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและส่วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่วน
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้นในงบการเงินรวม

งบการเงินรวม
ธุรกิจโบว์ลงิ่
ธุรกิจให้ เช่ า
และคาราโอเกะ
และบริการ

ธุรกิจ
โรงภาพยนตร์

ธุรกิจ
โฆษณา

4,699
(258)
4,441

669
(20)
649

597
(85)
512

505

425

7

ธุรกิจ
สื่ อภาพยนตร์

รวม

605
(100)
505

981
(123)
858

7,551
(586)
6,965

51

(210)

778
68
214
(55)
9
1,014
(133)
176
1,057
(266)
791

(5)

3,074

(50)

46

807

1,386

19

5,332
1,950
4,048
11,330
42

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
7

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ต้นทุนที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง สิ นทรัพย์ของส่ วนงานประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สิ นค้าคงเหลือ ลูกหนี้ และเงินสดสําหรับการดําเนินงานแต่ไม่รวมเงินลงทุน
หนี้ สินของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นเงิ นกูย้ ืมเพื่อใช้กบั ทุกส่ วนงานและบริ หารสภาพคล่องโดยรวม ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึ งไม่ได้
นําเสนอข้อมูลหนี้สินจําแนกตามส่ วนงาน

8

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

38,613,426
457,068,263
495,681,689

31,471,741
449,261,181
480,732,922

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
30,025,415
364,299,880
394,325,295

22,895,066
308,477,828
331,372,894

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งอยูท่ ี่ร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 2.25 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 0.10
ถึงร้อยละ 3.25 ต่อปี )
9

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายในระหว่างปี มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
การตีราคาใหม่ของหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี

372,406,147
448,165,556
820,571,703

177,457,846
194,948,301
372,406,147

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนมีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ราคาทุน
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
มูลค่ายุติธรรม

307,990,650
512,581,053
820,571,703

307,990,650
64,415,497
372,406,147
43

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
10

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บุคคลภายนอก
- ลูกหนี้การค้า
- รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก - สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36)
ลูกหนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36)
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

773,228,671 828,289,046
154,373,471 147,506,084
927,602,142 975,795,130
(52,600,177) (50,436,954)
875,001,965 925,358,176
33,055,941
8,860,461
73,415,497
43,904,035
117,689,640 397,502,420
59,884,749
78,349,977
1,159,047,792 1,453,975,069

150,520,060
13,718,332
164,238,392
164,238,392
100,585,964
253,805,874
86,195,151
43,576,865
648,402,246

65,915,475
36,203,791
102,119,266
102,119,266
132,621,634
280,199,584
283,912,002
51,771,475
850,623,961

ลูกหนี้ การค้า - บุคคลภายนอก ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอก - สุทธิ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

154,373,471

147,506,084

13,718,332

36,203,791

341,661,124
237,080,251
49,686,876
144,800,420
927,602,142
(52,600,177)
875,001,965

392,684,328
220,243,525
75,602,717
139,758,476
975,795,130
(50,436,954)
925,358,176

89,196,843
47,055,641
4,464,700
9,802,876
164,238,392
164,238,392

32,465,406
31,110,275
545,044
1,794,750
102,119,266
102,119,266
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
11

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
อาหารและเครื่ องดื่ม
แผ่นวีซีดีและดีวีดี - สุ ทธิจากค่าเผือ่
วัสดุสิ้นเปลืองและอื่นๆ
สิ นค้าระหว่างทาง
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

69,267,049
82,359,982
21,359,087
1,921,927
174,908,045

48,594,571
71,267,512
11,650,351
728,266
132,240,700

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
51,039,170
7,320,453
58,359,623

33,104,262
5,006,696
38,110,958

ต้นทุ นของสิ นค้าคงเหลื อที่ รั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ ายและรวมอยู่ในต้นทุ นขายเป็ นจํานวน 429.78 ล้านบาท และจํานวน 280.49 ล้านบาท
ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริ ษทั ตามลําดับ (พ.ศ. 2555 : 500.40 ล้านบาท และจํานวน 246.94 ล้านบาท)
กลุ่มบริ ษทั บันทึกผลขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัยและค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 เป็ นจํานวน 12.86 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 32.95 ล้านบาท)
12

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
อื่น ๆ

158,962,592
28,582,099
24,445,275
211,989,966

122,038,261
26,437,635
14,363,798
162,839,694

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
53,116,646
7,014,080
60,130,726

23,629,542
3,197,067
26,826,609
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้เสียในกิจการร่ วมค้า - สุ ทธิ
ก)

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้า มีดงั นี้
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย – สุ ทธิ
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ

2,744,449,932
(3,000,000)
2,741,449,932

2,354,200,286
(3,000,000)
2,351,200,286

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินลงทุนเพิ่ม
จําหน่ายเงินลงทุน
การลดทุนของบริ ษทั ย่อย
การด้อยค่า
ยอดคงเหลือปลายปี

2,351,200,286
432,869,430
(32,000,000)
(10,619,784)
2,741,449,932

1,911,916,647
486,532,739
(44,249,100)
(3,000,000)
2,351,200,286

การลงทุนเพิม่ ในบริษทั ย่อย
บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“MPIC”)
ในระหว่างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มในหุน้ สามัญของ MPIC จํานวน 165.89 ล้านหุน้ ด้วยราคา
ซื้ อรวม 426.87 ล้า นบาท รายการซื้ อประกอบด้ว ยเงิ น สด จํานวน 383.43 ล้านบาท (ส่ ว นใหญ่เป็ นการยื่นคํา เสนอซื้ อ
หลักทรัพย์) และการแลกหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อย “TLO” และกิจการร่ วมค้า “MKB” รวมเป็ นจํานวน 43.44 ล้านบาท
ทําให้สัดส่ วนการถือหุน้ เปลี่ยนแปลงจากเดิมจากอัตราร้อยละ 67.86 เป็ นร้อยละ 91.37 ผลต่างจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทน
ที่จ่ายกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจํานวน 318.71 ล้านบาท บันทึกเป็ น “การเปลี่ยนแปลงสัดส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย” ซึ่งแสดงอยูภ่ ายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินรวม
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ลงทุนซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย TLO เพิ่มจํานวน 0.04 ล้านหุน้ รวมเป็ น
เงินจํานวน 4.00 ล้านบาท ทําให้สัดส่ วนการถือหุ ้นเปลี่ยนแปลงจากเดิมจากอัตราร้อยละ 80.00 เป็ นร้อยละ 90.00 ผลต่าง
จากการซื้อหุน้ เพิ่มจํานวน5.21 ล้านบาท บันทึกเป็ น “การเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย” ซึ่ งแสดงอยู่
ภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินรวม
บริษทั ดิจติ อล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้ นท์ จํากัด (“DPM”)
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุน้ เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนใน DPM ซึ่ งประกอบธุรกิจ
ให้เช่าและบริ การระบบเครื่ องฉายและอุปกรณ์ เป็ นจํานวนเงิน 5.00 ล้านบาท
บริษทั เมเจอร์ โฮลดิง้ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด (“MHD”)
เมื่ อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ้นเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 99.96 ของทุ นจดทะเบี ยนใน MHD ซึ่ งประกอบธุ รกิ จ
ด้านการลงทุนเป็ นจํานวนเงิน 1.00 ล้านบาท
46

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้เสียในกิจการร่ วมค้า - สุ ทธิ (ต่อ)
ก)

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้า มีดงั นี้ (ต่อ)
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุ ทธิ (ต่อ)
การจําหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
บริษทั ทาเลนต์ วัน จํากัด (“TLO”)
ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้แลกเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั TLO จํานวน 0.32 ล้านหุน้
กับหุ้นสามัญของบริ ษทั MPIC จํานวน 7.04 ล้านหุ้น ขาดทุนจากการแลกหุน้ สามัญดังกล่าว จํานวน 13.55 ล้านบาท แสดง
สุ ทธิ อยู่ใน “รายได้อื่น” ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริ ษทั และผลต่างจากราคาซื้ อและราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สุทธิ
ที่ได้รับจํานวน 1.11 ล้านบาท บันทึกเป็ น “การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย” ซึ่งแสดงอยูภ่ ายใต้ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินรวม
การลดทุนของบริษทั ย่ อย
บริษทั เชียงใหม่ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (“CMC”)
ผูถ้ ือหุ ้นของ CMC ได้อนุ มตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท เป็ นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
7 บาท จํานวน 200,000 หุ ้น เป็ นจํานวนเงิน 3.60 ล้านบาท บริ ษทั ได้รับเงินคืนจากการลดทุนดังกล่าวจํานวน 3.60 ล้านบาท
ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556
บริษทั อุดร ไฟว์สตาร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (“UDF”)
ผูถ้ ือหุน้ ของ UDF ได้อนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 25 บาท เป็ นมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 7 บาท
จํานวน 390,000 หุ ้น เป็ นจํานวนเงิน 7.02 ล้านบาท บริ ษทั ได้รับเงินคืนจากการลดทุนดังกล่าวจํานวน 7.02 ล้านบาท ในวันที่
2 มกราคม พ.ศ. 2556
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้เสียในกิจการร่ วมค้า - สุ ทธิ (ต่อ)
ก)

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้า มีดงั นี้ (ต่อ)
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุ งแล้ว
ซื้อเงินลงทุนเพิม่
จําหน่ายเงินลงทุน
เงินปันผลรับ
ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วม
ราคาตามบัญชีปลายปี

1,883,886,016
(168,956,853)
1,714,929,163
526,839,775
(91,545,034)
(128,908,248)
191,552,839
2,212,868,495

1,977,166,901
(187,938,416)
1,789,228,485
33,025,890
(150,892,414)
(121,345,342)
164,912,544
1,714,929,163

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
1,716,422,344
1,716,422,344
526,839,775
(75,022,556)
2,168,239,563

1,792,353,449
1,792,353,449
33,025,890
(108,956,995)
1,716,422,344

กลุ่มบริ ษทั มีกาํ ไรในรายการระหว่างกันที่เกิ ดจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ให้กบั กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ซึ่งรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนรวมด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าอาคารที่จาํ หน่ายไป ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั
รับรู ้กาํ ไรในรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็ นรายได้จาํ นวน 16.32 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 16.32 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมรวมค่าความนิยมสุ ทธิ ในงบการเงินรวมที่มีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน
44.12 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 44.12 ล้านบาท) ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้รับรายได้เงินปันผล
จากบริ ษทั ร่ วมจํานวน 128.91 ล้านบาท ซึ่ งบันทึ กอยู่ใน “รายได้อื่น” ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริ ษทั และบันทึ กอยู่ใน
“เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้า - สุ ทธิ (ต่อ)
ก)

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า มีดงั นี้ (ต่อ)
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนแบ่งในผลการดําเนินงานสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้และกําไร(ขาดทุน)ของบริ ษทั ร่ วม ดังต่อไปนี้

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั รัชโยธิน อเวนิว จํากัด

สินทรัพย์
บาท

หนีส้ ิน
บาท

รายได้
บาท

กําไร(ขาดทุน)
บาท

สั ดส่ วนของการถือหุ้น
ร้ อยละ

1,991,605,412
351,061,686

944,480,076
178,206,004

324,094,030
29,106,661

38,074,999
5,352,046

23.72
50.00

ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน SF

11.86

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
บริ ษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด

1,352,231,079
102,368,385

37,910,281
76,384,276

152,733,656
100,845,796

126,384,240
21,741,554

33.00
40.00

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั รัชโยธิน อเวนิว จํากัด

1,464,330,270
353,483,538

823,707,872
183,669,738

301,242,584
27,669,724

8,775,319
3,710,040

20.49
50.00

ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน SF

10.25

132,242,348
20,184,837

33.00
40.00

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
บริ ษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด

1,347,087,413
70,235,897

39,504,367
45,555,900

160,145,398
82,468,560

บริ ษทั รัชโยธิน อเวนิว จํากัด ถูกควบคุมโดย บริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้เสียในกิจการร่ วมค้า - สุ ทธิ (ต่อ)
ก)

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้า มีดงั นี้ (ต่อ)
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม (ต่อ)
บริษทั สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“SF”)
การลงทุนเพิม่ ในบริษทั ร่ วม
ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ลงทุนเพิ่มในหุน้ สามัญของ SF จํานวน 102.97 ล้านหุน้ รวมเป็ นจํานวนเงิน
526.84 ล้านบาท
การจําหน่ ายเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั SF จํานวน 30.52 ล้านหุ ้น ไปในราคา
313.02 ล้านบาท โดยมีกาํ ไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่ งมีรวมอยูใ่ น “รายได้อื่น” เป็ นจํานวน 221.48 ล้านบาท และ
จํานวน 238.00 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริ ษทั ตามลําดับ
ผลจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนดังกล่าว ทําให้สัดส่วนการถือหุน้ เพิ่มขึ้นจากเดิมในอัตราร้อยละ 20.49 เป็ นร้อยละ 23.72
ส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้า
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุ งแล้ว
การลงทุนเพิ่มขึ้น
การลงทุนเพิ่มขึ้นในกิจการร่ วมค้า
ภายใต้การควบคุมของบริ ษทั ย่อย
การจําหน่าย
เงินปันผลรับ
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)
ราคาตามบัญชีปลายปี

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

238,163,523
(2,959,476)
235,204,047
38,697,500

113,228,869
(3,077,612)
110,151,257
113,673,300

216,793,035
216,793,035
38,697,500

103,119,735
103,119,735
113,673,300

28,229,350
(28,229,350)
(15,747,986)
(2,396,232)
255,757,329

11,379,490
235,204,047

(17,999,960)
237,490,575

216,793,035
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้เสียในกิจการร่ วมค้า - สุ ทธิ (ต่อ)
ก)

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้า มีดงั นี้ (ต่อ)
ส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้า (ต่อ)
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการร่ วมค้า มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม

280,466,623
109,390,462
389,857,085

248,215,462
81,848,504
330,063,966

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม

30,764,700
130,254,828
161,019,528

53,862,406
63,955,830
117,818,236

สิ นทรัพย์สุทธิ

228,837,557

212,245,730

รายได้
ค่าใช้จ่าย

206,258,459
207,120,383

143,120,183
133,002,997

ไม่มี

ไม่มี

ส่ วนได้เสี ยตามสัดส่ วนในข้อภาระผูกพันที่เกิดขึ้นในกิจการร่ วมค้า
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าของกิจการร่ วมค้า
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้เสียในกิจการร่ วมค้า - สุ ทธิ (ต่อ)
ก)

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้ เสี ยในกิจการร่ วมค้า มีดงั นี้ (ต่อ)
ส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้า (ต่อ)
การลงทุนเพิม่ ในกิจการร่ วมค้า
บริษทั พีวอี าร์ บลูโอ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (“PVR bluO”)
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2554 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ซื้อหุน้ เพิม่ ทุนใน PVR bluO
เพื่อรักษาสัดส่ วนการลงทุนเดิมที่ร้อยละ 49 เป็ นจํานวน 276.00 ล้านรู ปี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บริ ษทั ได้
จ่ายชําระค่าหุน้ ล่วงหน้าจํานวน 40.00 ล้านรู ปี หรื อเท่ากับ 25.20 ล้านบาท ที่เหลือจะชําระภายในปี พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ซื้อหุน้ เพิ่มทุนใน PVR bluO เพื่อรักษาสัดส่ วนการลงทุนเดิมที่ร้อยละ 49 เป็ น
จํานวน 67.30 ล้านรู ปี หรื อเท่ากับ 38.70 ล้านบาท
การจําหน่ ายเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
บริษทั เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติง้ จํากัด (“MKB”)
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้แลกเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษทั MKB จํานวน 1.80 ล้านหุ้น
กับหุ ้นสามัญของบริ ษทั MPIC จํานวน 9.54 ล้านหุ ้น กําไรจากการแลกหุ ้นสามัญดังกล่าว จํานวน 7.00 ล้านบาท รวมอยูใ่ น
“รายได้อื่น” ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริ ษทั และผลต่างจากราคาซื้ อและราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้รับจํานวน
7.02 ล้านบาท บันทึกเป็ น “การเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย” ซึ่ งแสดงอยูภ่ ายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ในงบการเงินรวม
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้า - สุ ทธิ (ต่อ)
ข)

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้า มีดงั นี้

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั เชียงใหม่ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด
บริ ษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท์ จํากัด
บริ ษทั รัชโยธิน ซี นีม่า จํากัด
บริ ษทั รัชโยธิน เรี ยลตี้ จํากัด
บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จํากัด
บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีแอด จํากัด
บริ ษทั กรุ งเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จํากัด
บริ ษทั อุดร ไฟว์สตาร์ ซี นีเพล็กซ์ จํากัด
บริ ษทั สยามซี นีเพล็กซ์ จํากัด
บริ ษทั อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
จํากัด (มหาชน) (“MPIC”)
บริ ษทั ทาเลนต์ วัน จํากัด (“TLO”)
บริ ษทั เมเจอร์ โฮลดิ้ง
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด*
บริ ษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์
แมนเนจเม้นท์ จํากัด
บริษทั ย่ อยภายใต้ EGV
บริ ษทั เอ็นเตอร์เทน โกลเด้นท์ วิลเลจ
เอ็กซิ บิชนั่ จํากัด
บริ ษทั อีจีวี เอ็กซิ บิชนั่ จํากัด

บริ ษทั อีจีวี ไฟว์สตาร์ จํากัด

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะ
ความสั มพันธ์

อัตราร้ อยละของหุ้นที่ถือ
พ.ศ.2556
พ.ศ.2555

ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
ให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
ให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
ให้บริ การด้านโบว์ลลิ่ง
และคาราโอเกะและการบันเทิง
ให้บริ การโฆษณาและบริ การ
ให้คาํ ปรึ กษาธุรกิจ
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์

ถือหุ น้ โดยตรง
ถือหุ น้ โดยตรง
ถือหุ น้ โดยตรง
ถือหุ น้ โดยตรง
ถือหุ น้ โดยตรง
ถือหุ น้ โดยตรง
ถือหุ น้ โดยตรง

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

ถือหุ น้ โดยตรง

99.93

99.93

ถือหุ น้ โดยตรง
ถือหุ น้ โดยตรง
ถือหุ น้ โดยตรง
ถือหุ น้ โดยตรง

99.93
99.99
99.99
99.98

99.93
99.99
99.99
99.98

สื่ อสิ่ งพิมพ์และโฆษณาและ
จัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
รับจ้างผลิตงานทางด้าน
บันเทิงทุกรู ปแบบ
ธุรกิจลงทุน

ถือหุ น้ โดยตรง

91.37

67.86

ถือหุ น้ โดยตรง

-

80.00

ให้เช่าและบริ การระบบเครื่ องฉาย
และอุปกรณ์

ถือหุ น้ โดยตรง

99.96
99.99

-

ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
และการโฆษณา
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
และการโฆษณารวมทั้ง
ให้บริ การเช่าพื้นที่
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
และการโฆษณา

ถือหุน้ ทางอ้อม

99.96

99.96

ถือหุน้ ทางอ้อม

99.96

99.96

ถือหุน้ ทางอ้อม

99.96

99.96
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษทั ร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้า (ต่อ)
ข)

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้า มีดงั นี้ (ต่อ)
บริษทั ย่ อย
บริษทั ย่ อยภายใต้ MPIC
บริ ษทั ทีวี ฟอรัม จํากัด
บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัด

บริ ษทั เอ็มวีดี จํากัด
บริ ษทั เอ็ม เทอร์ต้ ีไนน์ จํากัด
บริ ษทั ทาเลนต์ วัน จํากัด (“TLO”)

บริษทั ย่ อยภายใต้ MVD
บริ ษทั แปซิ ฟิค มีเดีย เซลล์ จํากัด
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จํากัด
(มหาชน) (“SF”)
บริ ษทั รัชโยธิน อเวนิว จํากัด
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์
บริ ษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด
กิจการร่ วมค้ า
บริ ษทั พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
จํากัด (“PVR blu-O”)
บริ ษทั เค อารี น่า จํากัด
บริ ษทั เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง
จํากัด (“MKB”)
กิจการร่ วมค้ าภายใต้ MPIC
บริ ษทั เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง
จํากัด (“MKB”)

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะ
ความสั มพันธ์

อัตราร้ อยละของหุ้นที่ถือ
พ.ศ.2556
พ.ศ.2555

สื่ อและโฆษณาทางโทรทัศน์
จัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์
เพื่อจัดทําวิซีดีและดีวีดี และ
เพื่อถ่ายทอดทางโทรทัศน์
จําหน่ายแผ่น วีซีดี ดีวีดี บลูเรย์
และลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ผลิตภาพยนตร์
ผลิตภาพยนตร์ รับจ้างผลิตงาน
ด้านบันเทิงทุกรู ปแบบและ
จําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์

ถือหุน้ ทางอ้อม
ถือหุน้ ทางอ้อม

91.37
91.37

67.86
67.86

ถือหุน้ ทางอ้อม

91.37

67.86

ถือหุน้ ทางอ้อม
ถือหุน้ ทางอ้อม

91.37
82.23

67.86
-

จําหน่ายเทป ซี ดี วีดีโอเทป
วีซีดี ดีวีดี

ถือหุน้ ทางอ้อม

90.82

67.46

ให้เช่าพื้นที่ในอาคารและ
ให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
ให้เช่าพื้นที่ในอาคารและ
ให้บริ การด้านสาธารณูปโภค

ถือหุน้ โดยตรง

23.72

20.49

ถือหุ น้ โดยตรง
ถือหุน้ ทางอ้อม
ผ่าน SF
ถือหุ น้ โดยตรง

50.00
11.86

50.00
10.25

33.00

33.00

ถือหุ น้ โดยตรง

40.00

40.00

ให้บริ การโบว์ลลิ่ง คาราโอเกะ
และการบันเทิง
ให้บริ การคาราโอเกะ
ให้บริ การแพร่ ภาพสัญญาณ
ดาวเทียมและจัดจําหน่าย
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์

ถือหุ น้ โดยตรง

49.00

49.00

ถือหุ น้ โดยตรง
ถือหุ น้ โดยตรง

50.00
-

50.00
44.99

ให้บริ การแพร่ ภาพสัญญาณ
ดาวเทียมและจัดจําหน่าย
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์

ถือหุน้ ทางอ้อม

41.11

-

ให้เช่าพื้นที่และให้บริ การ
ด้านสาธารณูปโภค
เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายตัว๋
บัตรเข้าชมการแสดง

บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้าเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย ยกเว้น PVR blu-O ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศอินเดีย
เงินลงทุนทั้งหมดเป็ นการลงทุนในหุน้ สามัญและหน่วยลงทุนในกรณี ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
* บริ ษทั ที่จดั ตั้งใหม่และลงทุนใหม่ในระหว่างงวด
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท

ที่ดิน

อาคารและ
โรงภาพยนตร์
ส่ วนปรับปรุง และส่ วนปรับปรุ ง

งบการเงินรวม
เครื่ องมือ อุปกรณ์
ระบบ และเครื่ องตกแต่ ง
สาธารณูปโภค
ที่ใช้ ดาํ เนินงาน

อุปกรณ์
สํ านักงาน

สิ นทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่างก่ อสร้ าง

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

208,316,998
208,316,998

1,414,363,876
(355,308,318)
1,059,055,558

3,265,393,123
(1,506,008,513)
1,759,384,610

1,049,659,221
(474,330,533)
(1,148,681)
574,180,007

3,912,109,628
(2,438,774,929)
(4,875,603)
1,468,459,096

305,922,849
(253,567,156)
(375,685)
51,980,008

16,112,643
(7,869,695)
8,242,948

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จัดประเภทสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

208,316,998
208,316,998

1,059,055,558
3,843,449
8,537,752
223,592,872
(3,298)
(1,763,163)
(85,523,535)
1,207,739,635

1,759,384,610
100,260,183
102,765,163
(212,128,647)
(364,209)
(2,420,510)
(151,962,887)
1,595,533,703

574,180,007
58,284,311
16,653,552
(2,362,578)
(8,457,150)
(60,820,828)
(495,770)
576,981,544

1,468,459,096
314,110,638
78,523,364
(11,464,225)
(12,904,708)
(34,869,677)
(221,130,847)
(2,178,439)
1,578,545,202

51,980,008
21,192,114
10,295,451
(817,070)
(10,408)
(31,657,891)
(294,029)
50,688,175

8,242,948
4,136,153
(3,513,958)
8,865,143

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

208,316,998
208,316,998

1,810,314,486
(602,574,851)
1,207,739,635

3,054,524,305
(1,458,990,602)
1,595,533,703

1,103,862,201
(525,236,206)
(1,644,451)
576,981,544

4,037,033,307
(2,451,434,064)
(7,054,041)
1,578,545,202

287,732,842
(236,374,953)
(669,714)
50,688,175

20,248,796
(11,383,653)
8,865,143

รวม

51,176,153 10,223,054,491
- (5,035,859,144)
(6,399,969)
51,176,153 5,180,795,378
51,176,153
271,054,563
(216,775,282)
105,455,434

5,180,795,378
772,881,411
(16,451,863)
(47,520,908)
(554,609,946)
(2,968,238)
5,332,125,834

105,455,434 10,627,488,369
- (5,285,994,329)
(9,368,206)
105,455,434 5,332,125,834
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
14

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

ที่ดิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จัดประเภทสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
กลับรายการการด้อยค่า
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

อาคารและ
โรงภาพยนตร์
ส่ วนปรับปรุง และส่ วนปรับปรุ ง

ระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่ องมือ อุปกรณ์
และเครื่ องตกแต่ ง
ที่ใช้ ดาํ เนินงาน

อุปกรณ์
สํ านักงาน

สิ นทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่างก่ อสร้ าง

208,316,998
208,316,998

1,207,739,635
21,444,531
989,891
170,000
(89,367,338)
1,140,976,719

1,595,533,703
144,751,364
194,667,602
(170,000)
(310,243)
(146,561,384)
(3,500,000)
1,784,411,042

576,981,544
100,247,154
62,554,064
(12,789)
(8,544,815)
(601,094)
(64,200,455)
262,317
(1,000,000)
665,685,926

1,578,545,202
849,650,086
497,073,975
12,789
(24,191,423)
(3,070,993)
(285,590,481)
1,770,504
(30,000,000)
2,584,199,659

50,688,175
27,156,877
89,490,200
(40,623)
(32,992)
(45,068,538)
122,193,099

8,865,143
1,697,603
(1,358,466)
(1)
(2,802,103)
6,402,176

208,316,998
208,316,998

1,832,918,909
(691,942,190)
1,140,976,719

3,386,889,108
(1,598,978,066)
(3,500,000)
1,784,411,042

1,251,366,000
(583,297,939)
(2,382,135)
665,685,926

5,279,925,986
(2,660,442,791)
(35,283,536)
2,584,199,659

331,095,990
(208,233,177)
(669,714)
122,193,099

18,787,587
(12,385,411)
6,402,176

105,455,434
923,452,470
(844,775,732)
184,132,172

รวม
5,332,125,834
2,068,400,085
(34,445,570)
(3,705,080)
(633,590,299)
2,032,821
(34,500,000)
6,696,317,791

184,132,172 12,493,432,750
- (5,755,279,574)
(41,835,385)
184,132,172 6,696,317,791
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
หน่ วย : บาท
อาคาร
โรงภาพยนตร์
ทีด่ นิ และส่ วนปรับปรุง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ระบบ
สาธารณูปโภค

งบการเงินเฉพาะบริษทั
เครื่องมือ อุปกรณ์
และเครื่องตกแต่ ง
อุปกรณ์
ทีใ่ ช้ ดาํ เนินงาน
สํ านักงาน

สินทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่ างก่อสร้ าง

173,406,998
173,406,998

1,913,062,573
(740,189,727)
1,172,872,846

353,771,647
(92,031,778)
261,739,869

1,469,436,699
(877,760,137)
591,676,562

170,221,532
(135,045,469)
35,176,063

7,444,586
(4,816,874)
2,627,712

173,406,998
173,406,998

1,172,872,846
89,408,658
95,865,713
(359,709)
(14,754)
(118,211,028)
1,239,561,726

261,739,869
14,944,220
11,465,599
(25,083,591)
263,066,097

591,676,562
133,889,829
50,196,620
(4,525)
(96,843,764)
678,914,722

35,176,063
13,864,606
3,791,873
(145)
(21,191,230)
31,641,167

2,627,712
1,557,300
(1,335,460)
2,849,552

173,406,998
173,406,998

2,084,728,464
(845,166,738)
1,239,561,726

377,971,505
(114,905,408)
263,066,097

1,616,393,062
(937,478,340)
678,914,722

180,068,344
(148,427,177)
31,641,167

9,001,886
(6,152,334)
2,849,552

รวม

31,140,844 4,118,484,879
- (1,849,843,985)
31,140,844 2,268,640,894
31,140,844
173,587,554
(161,319,805)
43,408,593

2,268,640,894
427,252,167
(364,379)
(14,754)
(262,665,073)
2,432,848,855

43,408,593 4,484,978,852
- (2,052,129,997)
43,408,593 2,432,848,855
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
14

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
หน่ วย : บาท
อาคาร
โรงภาพยนตร์
ทีด่ นิ และส่ วนปรับปรุง
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ระบบ
สาธารณูปโภค

งบการเงินเฉพาะบริษทั
เครื่ องมือ อุปกรณ์
และเครื่ องตกแต่ง
อุปกรณ์
ทีใ่ ช้ ดาํ เนินงาน
สํานักงาน

สิ นทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้ าง

173,406,998
173,406,998

1,239,561,726
133,534,389
168,360,984
(252,174)
(114,776,884)
(3,500,000)
1,422,928,041

263,066,097
71,445,831
44,900,848
(555,081)
(28,814,232)
(1,000,000)
349,043,463

678,914,722
231,624,102
408,283,737
(1,389,380)
(703,064)
(113,057,396)
(30,000,000)
1,173,672,721

31,641,167
21,804,278
73,562,914
(211)
(30,438)
(32,388,325)
94,589,385

2,849,552
1,697,603
(1)
(899,240)
3,647,914

173,406,998
173,406,998

2,380,057,344
(953,629,303)
(3,500,000)
1,422,928,041

493,740,669
(143,697,206)
(1,000,000)
349,043,463

2,159,417,653
(955,744,932)
(30,000,000)
1,173,672,721

203,304,166
(108,714,781)
94,589,385

10,639,676
(6,991,762)
3,647,914

43,408,593
794,954,722
(695,108,483)
143,254,832

รวม
2,432,848,855
1,255,060,925
(2,196,846)
(733,503)
(289,936,077)
(34,500,000)
3,360,543,354

143,254,832 5,563,821,338
- (2,168,777,984)
- (34,500,000)
143,254,832 3,360,543,354
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
14

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งหักค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ีจาํ นวน
1,762.67 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 1,780.07 ล้านบาท) และ 925.57 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 921.34 ล้านบาท) ในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ที่ดินและอาคารที่มีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 37.57 ล้านบาท ( พ.ศ. 2555 : 38.12 ล้านบาท )
ไปใช้เป็ นหลักประกันการชําระหนี้หรื อการปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร
การซื้ อสิ นทรัพย์ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 ในงบการเงินรวม รวมการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์จากสัญญาเช่าการเงิน จํานวน 422.40 ล้านบาท
(พ.ศ. 2555 : 2.03 ล้านบาท)
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าซึ่ งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยพื้นที่อาคาร รถยนต์
และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

15

610,167,936
(169,503,884)
440,664,052

27,852,687
(6,169,094)
21,683,593

21,906,697
(4,741,581)
17,165,116

21,906,697
(3,566,517)
18,340,180

ค่าความนิยม - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
วันที่ 1 มกราคม
ราคาทุน
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

342,112,936
(55,047,537)
287,065,399

342,112,936
342,112,936

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การด้อยค่า
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

287,065,399
287,065,399

342,112,936
(55,047,537)
287,065,399

วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุน
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

342,112,936
(55,047,537)
287,065,399

342,112,936
(55,047,537)
287,065,399
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
15

ค่าความนิยม - สุ ทธิ (ต่อ)
ค่าความนิยมได้ถูกปันส่ วนให้แก่หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ที่ถูกกําหนดตามส่ วนงาน การปันส่ วนของค่าความนิยมให้แก่หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสามารถแสดงได้ดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ธุรกิจโบว์ ลงิ่
ธุรกิจให้ เช่ า
และคาราโอเกะ
และบริการ

ธุรกิจ
โรงภาพยนตร์

ธุรกิจ
โฆษณา

25,207,060
(5,047,537)
20,159,523

-

1,327,239
1,327,239

25,207,060
(5,047,537)
20,159,523

-

1,327,239
1,327,239

ธุรกิจ
สื่ อภาพยนตร์

รวม

52,746,610
52,746,610

262,832,027
(50,000,000)
212,832,027

342,112,936
(55,047,537)
287,065,399

52,746,610
52,746,610

262,832,027
(50,000,000)
212,832,027

342,112,936
(55,047,537)
287,065,399

การปันส่ วนค่าความนิยม
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเผือ่ จากการด้อยค่า
ค่าความนิยม - สุ ทธิ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเผือ่ จากการด้อยค่า
ค่าความนิยม - สุ ทธิ
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
15

ค่าความนิยม - สุ ทธิ (ต่อ)
ในการประเมิ นการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ สิ นทรัพ ย์จะถูก จัดประเภทไปยังระดับ ที่เ ล็กสุ ดเพื่อใช้ในการคํานวณกระแสเงิ น สด
(หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) สําหรับค่าความนิยมของส่ วนงานสื่ อภาพยนตร์ ที่มูลค่ามีสาระสําคัญต่องบการเงิน กลุ่มบริ ษทั
ได้ว่าจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงินแห่ งหนึ่งเพื่อทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ที่ปรึ กษาทางการเงินได้ประมาณการ
กระแสเงินสดก่อนภาษีอา้ งอิงจากการประมาณการทางการเงิน โดยคิดลดครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี โดยอ้างอิงจากแผนการเงินและ
การดําเนินงานของหน่วยสิ นทรัพย์ ซึ่ งได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หาร
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็ นดังต่อไปนี้
ธุรกิจโบว์ลงิ่
ธุรกิจ
โรงภาพยนตร์ และคาราโอเกะ
กําไรขั้นต้น1 (ร้อยละ)
อัตราการเติบโต 2 (ร้อยละ)
อัตราคิดลด 3 (ร้อยละ)

15
3
12.9

ธุรกิจให้ เช่ า
และบริการ

ธุรกิจ
สื่ อภาพยนตร์

6
5 - 10
13.4

20 – 50
3
10.1

9
3
12.9

1 กําไรขั้นต้นจากงบประมาณ
2. อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของกระแสเงินสดสําหรับรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยงบประมาณหรื อประมาณการทาง
การเงินล่าสุ ด
3 อัตราคิดลดก่อนภาษีที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
ข้อสมมติฐานเหล่านี้ได้ถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภายในส่ วนงานธุรกิจ
ฝ่ ายบริ หารพิจารณากําไรขั้นต้นจากประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมา ประกอบกับการคาดการณ์การเติบโต
ของตลาด อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ใช้สอดคล้องกับประมาณการที่รวมอยูใ่ นรายงานของอุตสาหกรรม ซึ่ งอัตราคิดลด
ต้องเป็ นอัตราก่อนหักภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ ยง ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่ วนงานนั้น ๆ
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
16

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน - สุ ทธิ

รวม

หน่ วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

50,443,502 2,883,408,130
(16,915,425) (2,402,327,327)
(56,320,846)
33,528,077
424,759,957

42,346,845
(12,284,415)
30,062,430

33,528,077
31,959,077
(241,496)
(10,887,084)
(1,316,009)
53,042,565

424,759,957
452,645,880
(2,938,259)
(493,788,496)
(13,771,793)
366,907,289

30,062,430
29,500,709
(10,087,860)
49,475,279

82,048,579 3,333,003,246
(27,690,005) (2,896,003,317)
(1,316,009)
(70,092,640)
53,042,565
366,907,289

71,847,554
(22,372,275)
49,475,279

53,042,565
18,893,660
(16,858,598)
55,077,627

366,907,289
412,952,131
(397,386,845)
(13,875,543)
368,597,032

49,475,279
17,043,978
(16,074,551)
50,444,706

100,942,239 3,745,955,377
(44,548,603) (3,293,390,162)
(1,316,009)
(83,968,183)
55,077,627
368,597,032

88,891,532
(38,446,826)
50,444,706

งบการเงินรวม
ลิขสิทธิ์
โปรแกรม
ภาพยนตร์
คอมพิวเตอร์
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่าย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่าย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

2,832,964,628
(2,385,411,902)
(56,320,846)
391,231,880
391,231,880
420,686,803
(2,696,763)
(482,901,412)
(12,455,784)
313,864,724
3,250,954,667
(2,868,313,312)
(68,776,631)
313,864,724
313,864,724
394,058,471
(380,528,247)
(13,875,543)
313,519,405
3,645,013,138
(3,248,841,559)
(82,652,174)
313,519,405
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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สิ นทรัพย์ และหนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะจ่ายชําระภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะจ่ายชําระเกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

6,881,653

7,711,083

641,858

476,441

139,498,108
146,379,761

52,404,994
60,116,077

29,828,484
30,470,342

16,503,497
16,979,938

(14,423,882)

(21,703,169)

(922,672)

(324,952)

(465,413,250)
(479,837,132)

(289,939,398)
(311,642,567)

(121,148,012)
(122,070,684)

(29,310,133)
(29,635,085)

(333,457,371)

(251,526,490)

(91,600,342)

(12,655,147)

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
วันที่ 1 มกราคม
ลดในกําไรหรื อขาดทุน
ภาษีเพิ่มบันทึกโดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
วันที่ 31 ธันวาคม

(251,526,490)
7,702,230
(89,633,111)
(333,457,371)

(228,493,767)
15,778,149
(38,810,872)
(251,526,490)

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
(12,655,147)
10,687,916
(89,633,111)
(91,600,342)

19,728,004
6,427,721
(38,810,872)
(12,655,147)

63

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
17

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
วันที่
1 มกราคม
เพิม่ (ลด) ใน
พ.ศ. 2556 กําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การด้อยค่าเงินลงทุน
ค่าเสื่ อมราคา
การด้อยค่าสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินโปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เงินช่วยค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
รวม

ภาษีเพิม่
บันทึกโดยตรง
ในส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

600,000
2,295,344
40,008,723
422,340
4,435,811
2,913,479
3,374,000
6,066,380
60,116,077

(679,206)
6,900,000
(5,663,879)
(24,568)
78,945,082
380,255
(514,000)
6,920,000
86,263,684

-

600,000
1,616,138
6,900,000
34,344,844
397,772
83,380,893
3,293,734
2,860,000
12,986,380
146,379,761

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
ค่าตัดจําหน่าย
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า
รวม

(12,883,099)
(23,498,737)
(6,640,588)
(2,558,691)
(32,119,473)
(233,941,979)
(311,642,567)

(1,521,024)
1,845,609
2,265
(91,464,312)
12,576,008
(78,561,454)

(89,633,111)
(89,633,111)

(102,516,210)
(25,019,761)
(4,794,979)
(2,556,426)
(123,583,785)
(221,365,971)
(479,837,132)

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

(251,526,490)

7,702,230

(89,633,111)

(333,457,371)

64

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
17

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้ (ต่อ)
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
วันที่
1 มกราคม
เพิม่ (ลด) ใน
พ.ศ. 2555 กําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
การด้อยค่าเงินลงทุน
ค่าเสื่ อมราคา
สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินโปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เงินช่วยค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
รวม

ภาษีเพิม่
บันทึกโดยตรง
ในส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

26,106,561
3,473,177
46,198,880
436,433
4,391,338
2,554,425
3,703,000
86,863,814

600,000
(1,177,833)
(6,190,157)
(14,093)
44,473
359,054
(329,000)
6,066,380
(641,176)

(26,106,561)
(26,106,561)

600,000
2,295,344
40,008,723
422,340
4,435,811
2,913,479
3,374,000
6,066,380
60,116,077

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
ค่าตัดจําหน่าย
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเช่าและค่าบริ การรับล่วงหน้า
รวม

(178,788)
(29,693,985)
(8,483,361)
(2,470,468)
(26,923,853)
(247,607,126)
(315,357,581)

6,195,248
1,842,773
(88,223)
(5,195,620)
13,665,147
16,419,325

(12,704,311)
(12,704,311)

(12,883,099)
(23,498,737)
(6,640,588)
(2,558,691)
(32,119,473)
(233,941,979)
(311,642,567)

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

(228,493,767)

15,778,149

(38,810,872)

(251,526,490)

65

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
17

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้ (ต่อ)
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
ภาษีเพิม่
วันที่
บันทึกโดยตรง
1 มกราคม
เพิม่ (ลด) ใน
ในส่ วนของ
พ.ศ. 2556 กําไรหรื อขาดทุน
ผู้ถือหุ้น

วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

600,000
768,777
4,084,432
2,086,348
3,374,000
6,066,380
16,979,937

(127,858)
6,900,000
46,320
265,943
(514,000)
6,920,000
13,490,405

-

600,000
640,919
6,900,000
4,130,752
2,352,291
2,860,000
12,986,380
30,470,342

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคา
รวม

(12,883,099)
(407,322)
(16,344,663)
(29,635,084)

(515,350)
(2,287,139)
(2,802,489)

(89,633,111)
(89,633,111)

(102,516,210)
(922,672)
(18,631,802)
(122,070,684)

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

(12,655,147)

10,687,916

(89,633,111)

(91,600,342)

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การด้อยค่าเงินลงทุน
ค่าเสื่ อมราคา
การด้อยค่าสิ นทรัพย์
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินโปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เงินช่วยค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
รวม

66

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
17

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้ (ต่อ)
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
ภาษีเพิม่
วันที่
บันทึกโดยตรง
1 มกราคม
เพิม่ (ลด) ใน
ในส่ วนของ
พ.ศ. 2555 กําไรหรื อขาดทุน
ผู้ถือหุ้น

วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

26,106,561
916,218
4,047,976
1,838,319
3,703,000
36,612,074

600,000
(147,441)
36,456
248,029
(329,000)
6,066,380
6,474,424

(26,106,561)
(26,106,561)

600,000
768,777
4,084,432
2,086,348
3,374,000
6,066,380
16,979,937

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคา
รวม

(178,788)
(732,274)
(15,973,008)
(16,884,070)

324,952
(371,655)
(46,703)

(12,704,311)
(12,704,311)

(12,883,099)
(407,322)
(16,344,663)
(29,635,084)

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

19,728,004

6,427,721

(38,810,872)

(12,655,147)

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
การด้อยค่าเงินลงทุน
ค่าเสื่ อมราคา
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินโปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เงินช่วยค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
รวม

งบแสดงฐานะการเงินของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงยอดคงเหลือดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

316,412
(333,773,783)
(333,457,371)

253,259
(251,779,749)
(251,526,490)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
(91,600,342)
(91,600,342)

(12,655,147)
(12,655,147)

67

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
18

ค่าเช่ าจ่ายล่วงหน้ า

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ส่วนที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งปี
ส่วนที่เกินกว่าหนึ่งปี
รวมค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

34,153,853
487,283,860
521,437,713

34,653,397
520,938,169
555,591,566

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
9,472,507
159,403,371
168,875,878

9,472,507
168,875,879
178,348,386

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ สิ ทธิ การเช่าที่มีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 22.80 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 24.00 ล้านบาท)
ไปใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 21)
19

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
เงินมัดจํา
อื่น ๆ

20

227,671,185
116,008,751
343,679,936

137,624,983
12,548,288
150,173,271

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
116,373,421
114,612,640
230,986,061

106,207,283
11,904,403
118,111,686

เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36)
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้ค่าเช่าและบริ การรับล่วงหน้า
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

620,359,485
72,947,147
473,006,746
255,721,999
314,346,777
1,736,382,154

642,280,408
35,392,103
275,803,012
334,915,638
239,051,434
1,527,442,595

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
481,790,127
99,652,944
326,997,300
130,725,100
179,350,506
1,218,515,977

443,585,649
114,534,989
128,694,051
120,693,630
137,610,522
945,118,841

รายได้ค่าเช่าและบริ การรับล่วงหน้าได้รวมเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็ นจํานวนเงิน 49.74 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : จํานวนเงิน 58.41
ล้านบาท) ซึ่ งเป็ นเงินรับจากการจําหน่ ายบัตรเงินสดโดยบริ ษทั ต้องฝากไว้ในธนาคารเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่ามูลค่าคงเหลือของ
บัตรเงิ นสดที่ ลู ก ค้า ยังไม่ ไ ด้ใช้ท้ งั นี้ เพื่ อให้เ ป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยที่ บ ังคับ ใช้กับ ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
68

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
21

เงินกู้ยืม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

60,418,172
2,178,510,000

36,668,051
764,800,000

703,160
1,545,000,000

200,000,000

2,238,928,172

801,468,051

1,545,703,160

200,000,000

71,922,239
131,924,271
203,846,510

1,336,177
79,454,328
800,000,000
880,790,505

264,935
40,000,000
40,264,935

297,642
40,000,000
800,000,000
840,297,642

ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียนของเงินกู้ยืมระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- เงินกูย้ มื จากธนาคาร
- หุน้ กู้
รวมเงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียน

443,408,418
108,453,231
1,800,000,000
2,351,861,649

24,035,538
145,660,467
1,000,000,000
1,169,696,005

21,137,363
60,000,000
1,800,000,000
1,881,137,363

21,402,298
100,000,000
1,000,000,000
1,121,402,298

รวมเงินกูย้ มื

4,794,636,331

2,851,954,561

3,467,105,458

2,161,699,940

ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ของเงินกูย้ มื ระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- เงินกูย้ มื จากธนาคาร
- หุน้ กู้
รวมเงินกูย้ มื ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั (ไม่รวมหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน) มีดงั ต่อไปนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ยอดรวมเงินกูย้ มื
- อัตราคงที่
- อัตราลอยตัว

4,078,510,000
200,795,674
4,279,305,674

2,704,800,000
121,782,846
2,826,582,846

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
3,445,000,000
703,160
3,445,703,160

2,140,000,000
2,140,000,000
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
21

เงินกู้ยืม (ต่อ)
เงินกูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ที่มีความเสี่ ยงในเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและช่วงเวลาการกูย้ มื ซึ่งจะมีผลต่อการ
วัดมูลค่าใหม่ของเงินกูย้ มื (ไม่รวมหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน) มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
6 เดือน
หรื อน้ อยกว่ า

6 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

รวม

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เงินกูย้ มื รวม

2,198,510,000
2,198,510,000

20,000,000
20,000,000

1,860,000,000
1,860,000,000

4,078,510,000
4,078,510,000

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
เงินกูย้ มื รวม

1,584,800,000
1,584,800,000

20,000,000
20,000,000

1,100,000,000
1,100,000,000

2,704,800,000
2,704,800,000
หน่ วย : บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
6 เดือน
หรื อน้ อยกว่ า

6 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

รวม

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เงินกูย้ มื รวม

1,565,000,000
1,565,000,000

20,000,000
20,000,000

1,860,000,000
1,860,000,000

3,445,000,000
3,445,000,000

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
เงินกูย้ มื รวม

1,020,000,000
1,020,000,000

20,000,000
20,000,000

1,100,000,000
1,100,000,000

2,140,000,000
2,140,000,000

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ร้ อยละ
ร้ อยละ
- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
- เงินกูย้ มื จากธนาคาร
- หุน้ กู้

7.38 – 8.00
2.86 - 6.75
3.54 - 4.60

7.38 - 7.90
3.08 - 7.00
2.99 - 4.60

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ร้ อยละ
ร้ อยละ
7.38 - 8.00
2.86 - 4.60
3.54 - 4.60

3.08 - 4.62
2.99 - 4.60
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
21

เงินกู้ยืม (ต่อ)

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนที่ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน) มีดงั ต่อไปนี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
หุน้ กู้

108,453,231
1,800,000,000
1,908,453,231

145,660,467
1,000,000,000
1,145,660,467

มูลค่ายุตธิ รรม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
107,297,645
1,824,643,350
1,931,940,995

179,407,556
1,001,570,580
1,180,978,136
หน่ วย : บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
หุน้ กู้

60,000,000
1,800,000,000
1,860,000,000

100,000,000
1,000,000,000
1,100,000,000

มูลค่ายุตธิ รรม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
58,844,414
1,824,643,350
1,883,487,764

133,747,089
1,001,570,580
1,135,317,669

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะยาวคํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่ งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมที่ฝ่ายบริ หารคาดว่า
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะต้องจ่าย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะสั้น หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน ใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีของรายการดังกล่าว
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายซึ่งบันทึกเป็ นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงั ต่อไปนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของ
สัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

92,800,133
449,965,161
62,052,420
604,817,714

3,300,369
10,611,218
48,072,405
61,983,992

1,979,656
6,715,163
45,602,210
54,297,029

1,995,006
8,694,819
45,602,210
56,292,035

(89,487,057)
515,330,657

(36,612,277)
25,371,715

(32,894,731)
21,402,298

(34,592,095)
21,699,940
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
21

เงินกู้ยืม (ต่อ)
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงินรวม
ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

71,922,239
443,408,418
515,330,657

1,336,177
24,035,538
25,371,715

264,935
21,137,363
21,402,298

297,642
21,402,298
21,699,940

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร (ไม่รวมหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน) สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ยอดคงเหลือต้นปี
กูย้ มื เพิ่ม
จ่ายคืนเงินกูย้ มื
ยอดคงเหลือปลายปี

225,114,795
123,990,000
(108,727,293)
240,377,502

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

187,655,411
91,800,000
(54,340,616)
225,114,795

140,000,000
(40,000,000)
100,000,000

180,000,000
(40,000,000)
140,000,000

79,454,328
74,321,079
71,339,388
145,660,467
225,114,795

40,000,000
40,000,000
20,000,000
60,000,000
100,000,000

40,000,000
40,000,000
60,000,000
100,000,000
140,000,000

ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร มีดงั ต่อไปนี้
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดระหว่าง 1 ปี ถึง 2 ปี
ครบกําหนดระหว่าง 2 ปี ถึง 5 ปี

131,924,271
88,453,231
20,000,000
108,453,231
240,377,502

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็ นตัว๋ แลกเงินและตัว๋ สัญญาใช้เงินที่อยูใ่ นสกุลเงินบาท มีอตั ราดอกเบี้ ยระหว่างร้อยละ
2.86 ถึงร้อยละ 6.50 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 3.08 ถึงร้อยละ 6.50 ต่อปี )
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.60 ถึงร้อยละ 6.75 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 4.60 ถึงร้อยละ 7.00 ต่อปี )
เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีอาคารและสิ ทธิ การเช่าเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน (หมายเหตุ 14 และหมายเหตุ 18) หลักประกันของหนี้ สินตาม
สัญญาเช่าการเงินคือการที่บริ ษทั จะต้องมอบคืนสิ ทธิในสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าแก่ผใู ้ ห้เช่าในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ผิดสัญญา
72

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
21

เงินกู้ยืม (ต่อ)
หุ้นกู้

ยอดคงเหลือต้นปี
การออกหุน้ กู้
ชําระคืนหุน้ กู้
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม

หน่ วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะบริษทั

1,800,000,000
800,000,000
(800,000,000)
1,800,000,000

1,800,000,000
800,000,000
(800,000,000)
1,800,000,000

ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้เสนอขายหุน้ กูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ชนิดคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน ไม่มีประกัน
มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ จํานวน 800.00 ล้านบาท หุ ้นกูด้ งั กล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันออกหุ ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.54 ต่อปี บริ ษทั
ได้รับเงินจํานวน 800.00 ล้านบาท ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และบริ ษทั ได้นาํ เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุน้ กูไ้ ปชําระหนี้
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
บริ ษทั ได้ออกหุน้ กูใ้ นสกุลเงินบาทประเภทจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกําหนด (Straight Bond) ไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิ ทธิที่มูลค่า
ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อายุห้ ุนกู้

วันที่ออก

วันครบกําหนด

3 ปี
5 ปี
3 ปี

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553
วันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2555
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
วันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

หุ้นกู้ อัตราดอกเบีย้ คงที่
ล้านบาท
ร้ อยละต่อปี
800
1,000
800

3.35
4.60
3.54

ดอกเบี้ยมีกาํ หนดการจ่ายทุก 3 เดือนและทุก 6 เดือน บริ ษทั ต้องดํารงไว้ซ่ ึ งอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในอัตราส่ วนที่
กําหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน
บริ ษทั นําเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหุน้ กูไ้ ปชําระหนี้เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและใช้ในการดําเนินงานและขยายธุรกิจของบริ ษทั
วงเงินกู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินซึ่ งยังมิได้ใช้เป็ นจํานวน 2,295.70
ล้านบาท และจํานวน 1,879.30 ล้านบาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2555 : จํานวน 4,843.42 ล้านบาท และจํานวน 4,375.00 ล้านบาท ตามลําดับ)
วงเงิ นสิ นเชื่ อส่ วนใหญ่สิ้ นสุ ดอายุภายใน 3 ปี และจะมี การทบทวนตามวาระ วงเงิ นสิ นเชื่ อส่ วนใหญ่มีไว้ใช้สําหรั บการสร้ าง
โรงภาพยนตร์และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
22

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ภาษีขายยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ประมาณการหนี้สินโปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ประมาณการหนี้สินจากสิ นค้ารับคืน
อื่น ๆ

23

37,452,732
14,300,000
30,152,640
27,508,433
109,413,805

50,210,515
16,870,000
28,943,703
41,796,506
137,820,724

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
12,711,978
14,300,000
11,703,423
38,715,401

11,567,131
16,870,000
8,154,830
36,591,961

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
จํานวนที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงั นี้

มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันที่ไม่มี
สิ นทรัพย์โครงการ
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

22,919,045
22,919,045

16,006,045
16,006,045

18,869,662
18,869,662

10,431,741
10,431,741

รายการเคลื่อนไหวของโครงการผลประโยชน์ระหว่างปี มีดงั นี้

วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

18,869,662
731,896
584,464

16,532,500
1,820,147
517,015

10,431,741
937,867
391,845

9,191,596
895,591
344,554

2,733,023
22,919,045

18,869,662

4,244,592
16,006,045

10,431,741
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
23

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
จํานวนที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนมีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม (แสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

731,896
584,464

1,820,147
517,015

937,867
391,845

895,591
344,554

2,733,023

-

4,244,592

-

4,049,383

2,337,162

5,574,304

1,240,145

ค่าใช้จ่ายจํานวน 4.05 ล้านบาท และ 5.57 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : จํานวน 2.34 ล้านบาท และ 1.24 ล้านบาท) ได้รวมอยูใ่ น “ค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร” ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ตามลําดับ
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
24

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ร้ อยละ
ร้ อยละ

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ร้ อยละ
ร้ อยละ

4.10
3.00
3.00 - 9.00

4.10
3.00
3.00 - 9.00

3.80
3.00
3.00 - 9.00

3.80
3.00
3.00 - 9.00

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอื่น
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
เงินมัดจํารับจากลูกค้า
รายได้ค่าเช่าและบริ การรับล่วงหน้า
เงินช่วยเหลือค่าก่อสร้าง

221,778,071
183,612,817
64,931,900
470,322,788

209,904,513
206,611,088
38,331,900
454,847,501

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
21,995,010
64,931,900
86,926,910

22,106,514
38,331,900
60,438,414

ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้รับเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างจากผูใ้ ห้เช่าเป็ นจํานวน 28.60 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 38.40 ล้านบาท)
โดยบันทึกเป็ นส่วนลดค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายบริ ษทั ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าในงบการเงินรวมและงบการเงินบริ ษทั
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
25

ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
จํานวนหุ้น
จดทะเบียน
หุ้น
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
การออกหุน้
ทุนจดทะเบียนรองรับการใช้สิทธิ ESOP - W4
การใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญ ESOP - W3
การลดทุน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
การลดทุน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ทุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว
จํานวน
ส่ วนเกิน
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้น
หุ้น
บาท
บาท

906,000,000

881,897,219

881,897,219

3,839,673,605

8,690,000
(10,189,010)
904,500,990
(8,234,643)
896,266,347

5,679,124
887,576,343
887,576,343

5,679,124
887,576,343
887,576,343

79,825,767
3,919,499,372
3,919,499,372

หุน้ สามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํ นวน 896,266,347 หุน้ (พ.ศ. 2555 : 904,500,990 หุน้ ) ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท (พ.ศ. 2555 :
1 บาทต่อหุน้ ) หุน้ สามัญที่ได้ออกและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้วมีจาํ นวน 887,576,343 หุน้ (พ.ศ. 2555 : 887,576,343 หุน้ )
เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 904,500,990 บาท
เป็ น 896,266,347 บาท โดยการลดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 8,234,643 หุน้ มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน
8,234,643 บาท เนื่ องจากการหมดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (ESOP - W3) บริ ษทั ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม
906,000,000 บาท เป็ น 895,810,990 บาท โดยการลดหุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายของบริ ษทั จํานวน 10,189,010 หุน้ มูลค่า
ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้มีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก
จํานวน 895,810,990 บาท เป็ นจํานวน 904,500,990 บาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่ จํานวน 8,690,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ (ESOP - W4) บริ ษทั ได้จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 และวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555 ตามลําดับ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุน้ (ESOP - W3) ได้ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญจํานวน 5,679,124 สิ ทธิเป็ นจํานวนเงิน
85,504,891 บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ จํานวน 79,825,767 บาท
ส่ วนเกินทุน – หุ้นทุนซื้อคืน
ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้ซ้ื อคืนหุ้นสามัญจํานวน 40.91 ล้านหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยจ่ายเงินเพื่อ
ซื้ อคืนหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 267.92 ล้านบาท และได้แสดงเป็ นรายการหักจากส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หุ ้นทั้งหมดที่ซ้ื อคืนถือไว้เพื่อรอการ
จําหน่ายอีกครั้งหนึ่งในเวลาต่อไป บริ ษทั ได้กนั กําไรสะสมไว้เป็ นสํารองเพื่อหุน้ ทุนซื้อคืนจํานวน 267.92 ล้านบาท ตามที่กาํ หนดไว้
ในมาตรา 66/1 (2) ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งกําหนดให้บริ ษทั ต้องกันกําไรสะสมไว้เป็ นเงินสํารอง
เท่ากับจํานวนเงินที่ได้ซ้ือหุน้ คืน
ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 บริ ษทั ได้ขายหุน้ ทุนซื้อคืนทั้งจํานวนรวมเป็ นเงิน 556.34 ล้านบาท กําไรจากการขายหุน้ ทุนซื้ อคืนจํานวน
288.42 ล้านบาท ได้บนั ทึกเป็ น “ส่ วนเกินทุน - หุน้ ทุนซื้อคืน” ภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุน้
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
26

การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ - ใบสํ าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
26.1 ใบสํ าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จดั สรรให้ แก่พนักงานของบริษัท (“ESOP”)
บริ ษทั ได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ้นสามัญที่จดั สรรให้แก่พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“ESOP”) โดยเป็ น
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออก
อัตราการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญและราคาการใช้สิทธิ ณ วันที่ออกสิ ทธิมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ออก
ESOP-W4

กําหนดเวลาการใช้ สิทธิ

จํานวนที่ออก ราคาการใช้ สิทธิ
ล้ านหน่ วย
บาท/หน่ วย

10 เมษายน พ.ศ. 2555

8.69

15.440

เริ่ม

สิ้นสุ ด

30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

9 เมษายน พ.ศ. 2560

ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีดงั นี้
อัตราการใช้ สิทธิ
หน่ วย/หุ้น

ราคาการใช้ สิทธิ
บาท/หน่ วย

1.017

15.182

ESOP-W4
26.2 ใบสํ าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จดั สรรให้ แก่พนักงานของบริษัทย่ อย (“ESOP”)

บริ ษทั ย่อยได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญที่จดั สรรให้แก่พนักงานของบริ ษทั ย่อย (“ESOP”) โดยเป็ นใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออก
อัตราการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญและราคาการใช้สิทธิ ณ วันที่ออกสิ ทธิมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ออก
ESOP-W1

10 เมษายน พ.ศ. 2555

จํานวนที่ออก ราคาการใช้ สิทธิ
ล้ านหน่ วย
บาท/หน่ วย
4.42

1.590

กําหนดเวลาการใช้ สิทธิ
เริ่ม

สิ้นสุ ด

30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

23 เมษายน พ.ศ. 2560

ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีดงั นี้

ESOP-W1

อัตราการใช้ สิทธิ
หน่ วย/หุ้น

ราคาการใช้ สิทธิ
บาท/หน่ วย

1.000

1.590
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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การจ่ ายโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์ - ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของจํานวนสิ ทธิซ้ื อหุน้ ที่คงเหลือ และราคาใช้สิทธิถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
งบการเงินรวม
ราคาใช้ สิทธิ
ถัวเฉลีย่ ถ่วงนํา้ หนัก
บาทต่ อหุ้น จํานวนสิทธิ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
สิ ทธิเลือกที่ออกให้
สิ ทธิเลือกที่ออกโดยบริ ษทั ESOP - W4
สิ ทธิเลือกที่ออกโดยบริ ษทั ย่อย ESOP - W1
สิ ทธิเลือกที่มีการใช้สิทธิ
สิ ทธิเลือกที่ออกโดยบริ ษทั ESOP - W3
สิ ทธิเลือกที่หมดอายุ
สิ ทธิเลือกที่ออกโดยบริ ษทั ESOP - W3

16.45

12,489,920

16.45

12,489,920

15.44
1.59

8,690,000
4,424,625

15.44
-

8,690,000
-

15.05

(5,097,960)

15.05

(5,097,960)

15.05

(7,391,960)
13,114,625

15.05

(7,391,960)
8,690,000

10.77

13,114,625

15.44

8,690,000

1.59

(2,436,750)

-

-

15.18

(120,000)
10,557,875

15.18

(120,000)
8,570,000

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
สิ ทธิเลือกที่ถูกริ บ
สิ ทธิเลือกที่ออกโดยบริ ษทั ย่อย ESOP - W1
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
สิ ทธิเลือกที่ออกโดยบริ ษทั ESOP - W4
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบการเงินเฉพาะบริษทั
ราคาใช้ สิทธิ
ถัวเฉลีย่ ถ่วงนํา้ หนัก
บาทต่ อหุ้น จํานวนสิ ทธิ

ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (ESOP-W3) ได้ใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญจํานวน 5,097,960 สิ ทธิ ซึ่ งบริ ษทั ได้รับเงิน
เป็ นจํานวน 85,504,891 บาท (หมายเหตุ 25) และสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญจํานวน 7,391,960 สิ ทธิ ได้หมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นคงเหลือจํานวน 8,570,000 สิ ทธิ และจํานวน 1,987,875 สิ ทธิ
ตามลําดับ (พ.ศ. 2555 : บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิซ้ือหุน้ คงเหลือจํานวน 8,690,000 สิ ทธิ และจํานวน 4,424,625 สิ ทธิตามลําดับ)
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิไม่สามาถใช้สิทธิซ้ื อหุน้ จนกว่าจะถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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การจ่ ายโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์ - ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ต่อ)
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ไม่มีการเปลี่ยนเงื่อนไขในข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ (ESOP-W4 และ ESOP-W1) อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลมากกว่าอัตราเงินปั นผลโดยเข้าเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ระบุในเงื่อนไขในข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิมีผลให้ราคาใช้สิทธิและข้อ
สมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณแบบ Black - Scholes เปลี่ยนแปลงได้ดงั นี้

เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
ราคาใช้สิทธิถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (บาทต่อหุ น้ )
อัตราการใช้สิทธิ (1ใบสําคัญแสดงสิ ทธิต่อหุ ้นสามัญ)
ตัวแปรในการคํานวณแบบ Black - Scholes
มูลค่าของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (บาทต่อสิ ทธิ)
ค่าความผันผวน (ร้อยละ)
ผลตอบแทนของเงินปั นผล (ร้อยละ)
ราคาหุ ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ วันให้สิทธิ (บาทต่อหุ น้ )
ประมาณการอายุของสิ ทธิ (ปี )
อัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ ยง (ร้อยละ)

บริษทั ESOP - W4
ที่บันทึกไว้เดิม
ที่ปรับใหม่
15.440
15.182
1:1
1 : 1.017
ข้ อสมมติฐานเดิม
ข้ อสมมติฐานที่ปรับใหม่
3.90 - 4.69
5.58 - 6.00
32.01 - 37.58
24.34 - 29.67
4.41 - 6.55
4.72 – 5.23
18.20
21.30
2.22 - 4.22
1.33 - 3.33
3.39 - 3.59
2.76 - 2.94

บริษทั ย่ อย ESOP – W1
ที่บันทึกไว้ เดิม
1.590
1:1
ข้ อสมมติฐานเดิม
0.28 – 0.65
37.15 – 62.70
2.12
1.49
2.18 – 4.18
3.34 – 3.47

ความผันผวนของราคาหุ ้น MAJOR และ MPIC ย้อนหลัง โดยอิงจากช่ วงระยะเวลาตามอายุคงเหลือของ MAJOR-ESOP-W4 และ
MPIC-ESOP-W1 โดยมูลค่าของ MAJOR-ESOP-W4 และ MPIC-ESOP-W1 จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น หากความผันผวนของราคาหุน้ MAJOR
และ MPIC สูงขึ้น ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้รับรู ้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญตลอดระยะเวลาที่
ได้รับสิ ทธิ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ ได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะ
บริ ษทั และส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะบริ ษทั เป็ นจํานวน 12,250,759 บาท และ 12,089,867 บาท ตามลําดับ
27

สํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ หลังจาก
หักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี้ จะมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สํารองตามกฎหมาย
ไม่สามารถจัดสรรได้
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
28

ส่ วนได้เสียทีไ่ ม่ มีอาํ นาจควบคุม
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ยอดคงเหลือต้นปี
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย
ส่วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่าย

87,145,414
(63,508,816)
(27,286,330)
(3,649,732)

ยอดคงเหลือปลายปี
29

156,876,010
(3,546,664)
(55,313,258)
(10,870,674)
87,145,414

รายได้อื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
เงินปันผลรับ
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายอุปกรณ์
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน (หมายเหตุ 13)
ค่าบริ หารจัดการรับ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าภาษีโรงเรื อนรับ
เงินชดเชยความเสี ยหาย
อื่น ๆ

1,296,070
(2,646,850)
221,482,416
46,567,793
12,804,745
939,520
24,425,915
12,935,954
21,928,943
339,734,506

2,779,970
6,100,475
213,671,224
43,876,614
19,011,178
3,093,939
25,124,574
67,828,723
51,208,347
432,695,044

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
136,954,303
231,444,476
44,036,616
66,694,384
3,062,213
12,935,954
14,660,200
509,788,146

162,309,542
6,871,861
255,606,643
42,367,554
82,384,322
1,028,477
3,175,701
57,961,638
16,767,532
628,473,270
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
30

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14)
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ (หมายเหตุ 16)
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุ 16)
ตัดจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
การด้อยค่าของเงินลงทุน (หมายเหตุ 13)
การด้อยค่าของค่าความนิยม (หมายเหตุ 15)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
(หมายเหตุ 14 และหมายเหตุ 16)
ค่าซ่อมแซมและรายจ่ายบํารุ งอาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ(กลับรายการ)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ขาดทุนจากสิ นค้ารับคืน(กลับรายการ)
สิ นค้าคงเหลือ
- ต้นทุนของสิ นค้าที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
(รวมอยูใ่ น “ต้นทุนสิ นค้าขาย”)
31

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

633,590,299

554,609,946

289,936,077

262,665,073

380,528,247
16,858,598
34,153,853
-

482,901,412
10,887,084
34,390,586
55,047,537

16,074,551
9,472,508
-

10,087,860
9,472,507
3,000,000
-

46,342,721
78,099,404
820,064,550

16,740,031
60,418,305
693,374,686

34,500,000
45,461,481
475,636,731

31,076,737
372,550,412

3,705,880
2,434,125
(12,861,069)
(1,208,937)

50,459,467
13,818,766
32,951,984
(23,473,259)

733,503
(37,810)
-

14,754
1,069,133
-

429,776,738

500,403,367

280,478,916

246,943,842

ต้ นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ดอกเบีย้ จ่าย:
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
สัญญาเช่าการเงิน
หุน้ กู้

57,166,734
1,458,003
16,601,982
73,786,748
149,013,467

53,130,009
1,983,531
77,973,831
133,087,371

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
22,449,754
23,888,522
1,697,364
73,786,747
121,822,387

17,316,040
5,857,089
1,692,789
77,973,832
102,839,750
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั สําหรับกําไรทางภาษีสาํ หรับปี
การปรับปรุ งจากงวดก่อน
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน

283,010,825
1,004,929
284,015,754

281,510,506
404,208
281,914,714

180,533,696
922,495
181,456,191

191,126,733
251,489
191,378,222

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว
ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราภาษี
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(7,702,230)
(7,702,230)

(15,778,149)
(15,778,149)

(10,687,916)
(10,687,916)

(6,427,721)
(6,427,721)

รวมค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

276,313,524

266,136,565

170,768,275

184,950,501

ภาษีเงิ นได้สําหรั บกําไรก่ อนหักภาษีของกลุ่มบริ ษทั มียอดจํานวนเงิ นที่ แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชี คูณกับภาษีของ
ประเทศที่บริ ษทั ใหญ่ต้งั อยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้:
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
กําไรก่อนภาษี
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20
(พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 23)
ผลกระทบ:
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ร่ วมและ
กิจการร่ วมค้าสุทธิจากภาษี
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
รายจ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่ ขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริ ง
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่ผา่ นมาซึ่งยังไม่รับรู ้
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุนที่ยงั ไม่รับรู ้ซ่ ึงเกิดจากรายการระหว่างกัน
การวัดมูลค่าใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
การปรับปรุ งจากงวดก่อน
ภาษีเงินได้

1,300,654,682

1,056,842,857

963,021,314

941,410,857

260,130,936

243,073,857

192,604,263

216,524,497

(36,423,379)
(25,781,649)
20,836,542
(1,689,654)
(8,827,325)

(46,742,417)
(48,600,751)
43,968,247
(578,010)
(1,361,420)

(25,781,650)
4,550,936
(1,527,769)
-

(37,331,194)
5,080,175
(479,509)
-

31,245,234
35,805,595
12,295
1,004,929
276,313,524

23,300,184
52,269,929
402,738
404,208
266,136,565

922,495
170,768,275

905,043
251,489
184,950,501
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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ภาษีเงินได้ (ต่อ)
อัตราภาษีเงินได้ถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักเป็ นร้อยละ 21 (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 25) การลดลงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้ที่
ประกาศโดยรัฐบาล
ภาษีเงินได้ที่ (ลด) เพิ่ม ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดงั นี้

ก่อนภาษี
บาท
กําไรจากมูลค่ายุติธรรม:
เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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448,165,556
448,165,556

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ภาษี (ลด) เพิม่
หลังภาษี
ก่อนภาษี ภาษี (ลด) เพิม่
บาท
บาท
บาท
บาท

หลังภาษี
บาท

(777,338)
(89,633,111) 358,532,445 194,948,301
(89,633,111) 358,532,445 194,170,963

178,788
(598,550)
(38,989,660) 155,958,641
(38,810,872) 155,360,091

(89,633,111)
(89,633,111)

178,788
(38,989,660)
(38,810,872)

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายและ
ชําระแล้วในระหว่างปี
สําหรับกําไรต่อหุ้นปรับลด คํานวณโดยดูจากจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยจํานวน
หุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุน้ สามัญทั้งหมด บริ ษทั มีหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
คือ สิ ทธิ เลือกซื้ อหุ้นที่ให้แก่พนักงาน (หมายเหตุ 26) ในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นปรับลด หุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดมาจากสิ ทธิ
เลือกซื้อหุน้ บริ ษทั คํานวณจํานวนหุน้ เทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซึ่ งขึ้นอยูก่ บั มูลค่าที่เป็ นตัวเงินของราคาตาม
สิ ทธิซ้ื อหุ ้นที่มาพร้อมกับสิ ทธิ เลือกซื้ อหุ ้น การคํานวณนี้ทาํ ขึ้นเพื่อกําหนดจํานวนหุ้นสามัญที่ตอ้ งบวกเพิ่มกับหุ ้นสามัญที่ถือโดย
บุคคลภายนอกในการคํานวณกําไรต่อหุน้ ปรับลด
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สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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กําไรต่อหุ้น (ต่อ)
การคํานวณกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลด แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

กําไรต่อหุ ้นปรับลด

จํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่ วงนํา้ หนัก

กําไรต่ อหุ้น

บาท

หุ้น

บาท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

1,051,627,488
1,051,627,488

846,019,550
846,019,550

887,576,343
1,880,039
889,456,382

884,194,660
2,806,472
887,001,132

1.18
1.18

0.96
(0.01)
0.95

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
ผลกระทบของหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลด

กําไร

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กําไรต่อหุ ้นปรับลด
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จํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่ วงนํา้ หนัก

กําไรต่ อหุ้น

บาท

หุ้น

บาท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

792,253,039
792,253,039

756,460,356
756,460,356

887,576,343
1,880,039
889,456,382

884,194,660
2,806,472
887,001,132

0.89
0.89

0.86
(0.01)
0.85

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
ผลกระทบของหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลด

กําไร

เงินปันผลจ่าย
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากการดําเนินงาน
ของงวดเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 จํานวน 0.50 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 443.78 ล้านบาท โดยจ่ายให้กบั
หุน้ ทั้งหมดที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 28 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 และได้จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556
ในที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการได้มี มติ อนุ มตั ิ ให้จ่ ายเงิ นปั นผลจากการ
ดําเนินงานของงวดเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 จํานวน 0.48 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 425.95 ล้านบาท
โดยจ่ายให้กบั หุ ้นทั้งหมดที่มีรายชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
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เงินปันผลจ่าย (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจาก
การดําเนินงานของงวดเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 จํานวน 0.39 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 344.96 ล้านบาท
โดยจ่ายให้กบั หุน้ ทั้งหมดที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 28 สิ งหาคม พ.ศ. 2555 และได้จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 11 กันยายน
พ.ศ. 2555
ในที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั นผลจากการ
ดําเนิ นงานของงวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 จํานวน 0.39 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 343.94 ล้านบาท
โดยจ่ายให้กบั หุ ้นทั้งหมดที่มีรายชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 ซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

35

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเงินได้ให้เป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนี้สงสัยจะสู ญและหนี้สูญ(กลับรายการ)
ขาดทุนจากสิ นค้ารับคืน(กลับรายการ)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้า(กลับรายการ)
ขาดทุนจากค่าเผื่อดอกเบี้ยค้างรับ
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
การด้อยค่าของค่าความนิยม
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่าย อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคาร อุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่ วนแบ่งกําไรสุ ทธิของบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า

30
30
30
11
13
15

14, 16
13

พ.ศ. 2556

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

1,300,654,682 1,056,842,857

963,021,314

941,410,857

1,065,282,397 1,082,789,028
2,434,125
13,818,766
(1,208,937) (23,473,259)
(12,861,069)
32,951,984
68,000
46,342,721
16,740,031
55,047,537
4,928,913
10,311,393
(6,894,392)

315,483,135
(37,810)
34,500,000
999,262

282,225,440
1,069,134
3,000,000
(6,871,861)

3,705,080
50,459,167
(189,156,607) (176,292,034)

733,503
-

14,754
-
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
ภาระหนี้สินจากการให้โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สิ นค้าคงเหลือ
- ภาพยนตร์ระหว่างผลิต
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
- ลูกหนี้ตามสัญญาระยะยาว
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

36

13
22
23
26
29
29
31

พ.ศ. 2555

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

(221,482,416) (210,266,963) (231,444,477) (252,202,382)
(3,404,261)
(3,404,261)
(2,570,000)
770,000
(2,570,000)
770,000
4,049,383
2,337,162
5,574,304
1,240,145
12,250,759
9,191,064
12,089,867
8,900,000
(1,296,070)
(2,779,970) (136,954,303) (162,309,542)
(12,804,745) (19,011,178) (66,694,384) (82,384,322)
149,013,467 133,087,371 121,822,387 102,839,750
310,574,097 (236,834,644) 181,887,901
42,049,015
(29,806,277) (11,441,853) (20,248,665)
(4,855,031)
(22,714,409) (20,626,329)
88,393,708
6,401,103
18,283,685
9,490,477
54,401
(400,776)
20,132,597
18,656,177
20,132,597
18,656,177
(103,685,614)
3,035,752 (120,366,138)
2,800,038
(783,872,677)
(6,579,993) (460,317,747) (118,807,204)
(74,753,755)
19,069,128
4,693,440
(7,014,943)
15,475,287
12,325,178
26,488,498
40,185,513
1,572,529,521 1,800,445,566 667,076,369 816,801,754

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลและกิ จการที่ควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกับบริ ษทั ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม
ไม่ ว่า จะโดยทอดเดี ยวหรื อ หลายทอด บุ คคลและกิ จการดังกล่า วเป็ นบุ คคลหรื อ กิ จการที่ เกี่ ยวข้อ งกับ บริ ษ ทั บริ ษทั ย่อ ยและ
บริ ษทั ย่อยลําดับถัดไป บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่เป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่ งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญ
เหนื อกิจการ ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น
บุคคลและกิจการทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งอาจมีข้ ึนได้ตอ้ งคํานึ งถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
36

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่นเป็ นบริ ษทั ของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดังนั้นจึงถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการต่อไปนี้ เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

รายได้จากการขายสินค้าและบริการและอื่น ๆ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
รายได้ จากการขายสินค้าและการให้ บริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ขายอุปกรณ์
บริ ษทั ย่อย
กิจการร่ วมค้า

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

6,145
62,309
14,094
68,432
150,980

3,508
62,994
3,798
57,528
127,828

282,993
28,005
143,545
7,236
8,625
470,404

313,531
17,075
143,532
677
10,805
485,620

-

22,811
22,811

614
614

7,160
7,160
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
36

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
ข)

การซื้อสิ นค้าและบริการ และอื่น ๆ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
การซื้อสินค้าและบริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ซื้ออุปกรณ์
บริ ษทั ย่อย

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผูบ้ ริ หาร

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

31,229
144,059
375
150,962
326,625

41,837
142,744
124,558
309,139

230,505
24,396
112,721
20
139,139
506,781

175,584
31,604
103,873
109,377
420,438

-

-

27
27

-

50,813
50,813

46,104
46,104

33,938
33,938

25,974
25,974
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
36

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ค)

ยอดคงเหลือทีเ่ กิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอื่น ๆ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ลูกหนีก้ ารค้า (รวมรายได้ที่ยงั ไม่ ได้เรียกเก็บ)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนีบ้ ุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินมัดจํา
(รวมอยูใ่ น “สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น”)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่ าการเงิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนีก้ ารค้า
(รวมอยูใ่ น “เจ้าหนี้การค้าและตัว๋ เงินจ่าย”)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

3,158
26,787
3,111
33,056

3,984
1,647
3,230
8,861

98,326
1,257
240
763
100,586

130,858
1,075
436
253
132,622

37,720
4,388
31,307
73,415

22,812
10,173
10,919
43,904

226,702
11,073
4,087
11,944
253,806

258,704
6,945
4,110
10,441
280,200

8,979
200
9,179

8,979
2,600
11,579

18,688
3,460
200
22,348

3,460
2,600
6,060

1,768
1,768

1,827
1,827

-

-

978
1,014
1,992

9,130
1,056
10,186

101,173
1
901
102,075

86,435
7,723
952
95,110
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
36

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ค)

ยอดคงเหลือทีเ่ กิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอื่น ๆ (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
เจ้าหนีอ้ ื่น
(รวมอยูใ่ น “เจ้าหนี้บุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน”)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการ

เงินรับล่วงหน้ าจากการให้ เช่ าและบริการ
(รวมอยูใ่ น “หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น”)
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินมัดจํารับ
(รวมอยูใ่ น “หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น”)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน
(รวมอยูใ่ น “เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน”)
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

5,647
2,026
61,516
3,758
72,947

22,404
2,186
6,960
3,842
35,392

44,083
4,864
47,406
3,300
99,653

83,396
21,286
139
6,414
3,300
114,535

28,103
15,579
43,682

29,150
17,090
46,240

-

-

120,003
420
5,237
125,660

120,003
5,796
125,799

983
135
1,118

983
135
1,118

12,392
8,262
20,654

12,253
8,169
20,422

12,392
8,262
20,654

12,253
8,169
20,422
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
36

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ง)

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)
(“เมเจอร์ กรุ ้ป”) ในประเทศไทย เพื่อใช้สําหรับการจัดหาเงินแก่กลุ่ม เมเจอร์ กรุ ้ปในประเทศไทย เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็ นเงินให้กูย้ ืมที่ไม่มีหลักประกันทั้งจํานวน ซึ่ งมีกาํ หนดชําระคืน
ภายใน 1 เดือน มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี
การเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี แสดงไว้ดงั ต่อไปนี้

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินให้กยู้ มื ในระหว่างปี
รับคืนเงินให้กยู้ มื ในระหว่างปี
จัดประเภทรายการใหม่
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
-

1,800
(1,800)
-

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
462,148
1,084,050
(1,019,534)
526,664

475,370
1,565,893
(1,583,454)
4,339
462,148

รายได้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องมีจาํ นวนเงิน 18,711,003 บาท (พ.ศ. 2555 : 18,859,251 บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั
มีดอกเบี้ยค้างรับจํานวน 1,747,074 บาท (พ.ศ. 2555 : 1,456,590 บาท)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
36

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
จ)

เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวแก่บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม และพนักงาน
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินให้กยู้ มื ในระหว่างปี
รับคืนเงินให้กยู้ มื ในระหว่างปี
จัดประเภทรายการใหม่
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
6,612
911
(4,325)
3,198

10,695
1,550
(5,633)
6,612

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
1,006,613
410,886
(661,530)
755,969

1,274,419
1,194
(261,000)
(8,000)
1,006,613

เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.50 ถึงร้อยละ 6.13 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 4.00 ถึง
ร้อยละ 6.13 ต่อปี ) และไม่มีกาํ หนดชําระคืน
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงานจํานวน 3.20 ล้านบาท และจํานวน 2.97 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 6.61 ล้านบาท และจํานวน 5.85 ล้านบาท)
ในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษ ัทตามลํา ดับ ประกอบด้ว ยเงิ นให้กู้ยืมแก่ พ นัก งานจํานวน 2.41 ล้า นบาท
และ 2.40 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งไม่คิดดอกเบี้ย และจํานวน 0.79 ล้านบาท และ 0.57 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
2.00 - 3.00 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : จํานวน 1.73 ล้านบาท และ 1.67 ล้านบาท ไม่คิดดอกเบี้ย และจํานวน 4.88 ล้านบาท และ 4.19
ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 - 3.00 ต่อปี )
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
36

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ฉ)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)
(“เมเจอร์ กรุ ้ป”) ในประเทศไทย เพื่อใช้สําหรับการจัดหาเงินแก่กลุ่ม เมเจอร์ กรุ ้ปในประเทศไทย เงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็ นเงินกูย้ ืมที่ไม่มีหลักประกันทั้งจํานวน ซึ่ งมีกาํ หนดชําระคืนภายใน
1 เดือน มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี และตัว๋ สัญญาใช้เงินชนิดเมื่อทวงถาม จํานวน 25.00 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 3.10 ต่อปี
การเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี แสดงไว้ดงั ต่อไปนี้

หน่ วย : พันบาท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

บริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินกูย้ มื ในระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ในระหว่างปี
จัดประเภทรายการ

25,000
-

-

467,778
1,459,016
(1,316,279)
-

65,608
1,238,611
(832,780)
(3,661)

ยอดคงเหลือปลายปี

25,000

-

610,515

467,778

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยที่เกี่ ยวข้องมีจ าํ นวนเงิ น 23,888,522 บาท (พ.ศ. 2555 : 5,857,089 บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
บริ ษทั มีดอกเบี้ยค้างจ่ายจํานวน 2,446,932 บาท (พ.ศ. 2555 : 1,650,662 บาท)
ช)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 ผลตอบแทนทั้งหมดซึ่ งรวมทั้งเงินเดือนและผลประโยชน์อย่างอื่นของกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ น
จํานวนเงิน 50.81 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 46.10 ล้านบาท)

ซ)

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้า
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า แสดงไว้ในหมายเหตุ 13
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
37

ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้
ก)

หนังสื อคํา้ ประกันทีอ่ อกโดยธนาคาร และเลตเตอร์ ออฟเครดิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันจากการคํ้าประกันโดยธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดิตออกให้กบั
บุคคลภายนอกจํานวน 167.83 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 183.57 ล้านบาท)

ข)

การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ค้ าํ ประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารให้แก่ บริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 833.61 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 681.71 ล้านบาท)

ค)

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนินงาน - กรณีกลุ่มบริษทั เป็ นผู้เช่ า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวกับบริ ษทั อื่น เกี่ยวกับการเช่าที่ดิน พื้นที่อาคารและสัญญาบริ การ
โดยมียอดรวมของจํานวนเงินค่าเช่าและค่าบริ การขั้นตํ่าภายใต้สัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

573
1,941
4,847
7,361

766
3,093
5,235
9,094

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
618
2,023
2,429
5,070

499
2,032
2,503
5,034

นอกจากจํานวนเงินค่าเช่าและค่าบริ การขั้นตํ่าข้างต้น กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริ การ
ซึ่งคิดตามเกณฑ์การแบ่งรายได้ให้กบั ผูใ้ ห้เช่า
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
37

ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้ (ต่อ)
ง)

ภาระผูกพันที่เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน
รายจ่ายฝ่ ายทุนที่ถือเป็ นภาระผูกพัน ณ วันที่ในงบดุล แต่ยงั ไม่ได้รับรู ้ในงบการเงิน มีดงั ต่อไปนี้

สกุลเงิน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

รวม

บาท
บาท
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ยูโร
บาท
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ยูโร

รวมเป็ นเงินบาททั้งสิ้ น
จ)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
45,772
78,000
4,737
33
123,772
4,737
33
281,322

67,286
43,500
6,671
62
110,786
6,671
62
318,650

หน่ วย : พัน
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
45,772
45,772
45,772

45,207
45,207
45,207

ภาระผูกพันในการผลิตภาพยนตร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในการชําระเงินแก่ผกู ้ าํ กับภาพยนตร์ เป็ นจํานวนเงิน 47.28 ล้านบาท
(พ.ศ. 2555 : จํานวน 10.79 ล้านบาท)

38

ข้ อมูลเกีย่ วกับคุณภาพของสิ นทรัพย์
คุณภาพของสิ นทรัพย์จาํ แนกตามประเภทที่กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้การค้า (สุ ทธิจากเงินมัดจํารับจากลูกค้า)
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

-

6,549
(6,549)
-

-

1,069
(1,069)
-
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
39

เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติดงั นี้
ก) อนุ มตั ิ การจ่ายเงินปั นผลจากการดําเนิ นงานของงวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 จํานวน 0.50 บาทต่อหุ ้น
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 443.79 ล้านบาท โดยจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง ได้มีมติดงั นี้
ก) อนุมตั ิการจัดตั้งบริ ษทั ผลิตภาพยนตร์ ไทย ซึ่ งมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท โดยประกอบด้วยหุน้ สามัญ 3,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท โดยบริ ษทั จะมีสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 40 คิดเป็ นจํานวนเงินลงทุนเท่ากับ 120,000,000 บาท ทั้งนี้
บริ ษทั ใหม่ดงั กล่าวจะจัดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2557
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