
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอผูถื้อหุน้ของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
ของเฉพาะของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและ
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชี 
ท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบ
เพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลใน 
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชี
พิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
ท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 



ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั  
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
 
 
 
 
 
พิสิฐ  ทางธนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
 
 



 

 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 
 



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตามทีป่รับใหม่ ตามทีป่รับใหม่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 495,681,689 480,732,922 460,800,247 394,325,295 331,372,894 358,312,884

เงินลงทุนชัว่คราว - - 50,595,828 - - 50,595,828

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10 1,159,047,792 1,453,975,069 1,090,004,044 648,402,246 850,623,961 782,886,695

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 - - - 526,664,219 462,148,376 475,369,892

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 11 174,908,045 132,240,700 153,850,831 58,359,623 38,110,958 33,255,926

ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต 61,140,461 38,426,052 17,799,723 - - -

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 18 34,153,853 34,653,397 34,657,257 9,472,507 9,472,507 9,472,507

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 12 211,989,966 162,839,694 184,660,948 60,130,726 26,826,609 36,317,087

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,136,921,806 2,302,867,834 1,992,368,878 1,697,354,616 1,718,555,305 1,746,210,819

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 9 820,571,703 372,406,147 177,457,846 820,571,703 372,406,147 177,457,846

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 4,453,282 7,932,206 5,989,137 - - -

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 12,727,726 12,782,128 12,381,352 - - -

ลูกหน้ีตามสญัญาระยะยาว - 20,132,597 38,788,773 - 20,132,597 38,788,773

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 13 - - - 2,741,449,932 2,351,200,286 1,911,916,647

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 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

ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ 13 255,757,329 235,204,047 110,151,257 237,490,575 216,793,035 103,119,735

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 3,197,578 6,612,057 10,695,183 755,968,861 1,006,612,936 1,274,419,154

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 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 - สุทธิ 15 287,065,399 287,065,399 342,112,936 - - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 16 368,597,032 366,907,289 424,759,957 50,444,706 49,475,279 30,062,430

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 316,412 253,259            19,922,563 - - 19,728,004

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว 18 487,283,860 520,938,169 555,324,895 159,403,371 168,875,879 178,348,386

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 19 343,679,936 150,173,271 156,765,502 230,986,061 118,111,686 124,468,205

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,492,836,543 9,027,461,566 8,824,373,264 10,525,098,126 8,452,879,044 7,919,303,523

รวมสินทรัพย์ 13,629,758,349 11,330,329,400 10,816,742,142 12,222,452,742 10,171,434,349 9,665,514,342

3

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 12 ถึง 96 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 21 2,238,928,172 801,468,051 473,121,537 1,545,703,160 200,000,000 -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20 1,736,382,154 1,527,442,595 1,260,879,916 1,218,515,977 945,118,841 908,306,016

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี  21 203,846,510 880,790,505 1,546,393,362 40,264,935 840,297,642 1,540,048,220

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 25,000,000 - - 610,514,424 467,777,630 65,607,579

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 37,982,207 126,244,198 82,854,356 17,103,698 93,895,593 52,916,986

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 22 109,413,805 137,820,724 142,112,152 38,715,401 36,591,961 42,836,904

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,351,552,848 3,473,766,073 3,505,361,323 3,470,817,595 2,583,681,667 2,609,715,705

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 2,351,861,649 1,169,696,005 967,003,723 1,881,137,363 1,121,402,298 960,859,937

หน้ิสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 333,773,783 251,779,749 248,416,330 91,600,342 12,655,147 -

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 23 22,919,045 18,869,662 16,532,500 16,006,045 10,431,741 9,191,596

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 24 470,322,788 454,847,501 442,522,322 86,926,910 60,438,414 20,252,900

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,178,877,265 1,895,192,917 1,674,474,875 2,075,670,660 1,204,927,600 990,304,433

รวมหนีสิ้น 7,530,430,113 5,368,958,990 5,179,836,198 5,546,488,255 3,788,609,267 3,600,020,138

4

ตามทีป่รับใหม่ ตามทีป่รับใหม่

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 12 ถึง 96 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตามทีป่รับใหม่ ตามทีป่รับใหม่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 25

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญัจาํนวน 896,266,347 หุน้ 

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

     1 มกราคม พ.ศ. 2555 : 906,000,000 หุน้)

     มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 896,266,347 904,500,990 906,000,000 896,266,347 904,500,990 906,000,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้เตม็มูลค่า

   หุน้สามญัจาํนวน 887,576,343 หุน้ 

     (31ธนัวาคม พ.ศ. 2555 : 887,576,343 หุน้, 

     1 มกราคม พ.ศ. 2555 : 881,897,219 หุน้)

     มูลค่าท่ีชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 887,576,343 887,576,343 881,897,219 887,576,343 887,576,343 881,897,219

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 25 3,919,499,372 3,919,499,372 3,839,673,605 3,919,499,372 3,919,499,372 3,839,673,605

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 21,441,823 9,191,064 - 20,989,867 8,900,000 -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 27 90,600,000 90,600,000 90,600,000 90,600,000 90,600,000 90,600,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 822,278,811 640,387,269 483,262,178 1,058,809,437 1,136,292,344 1,068,726,448

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 361,581,619 326,970,948 184,596,932 698,489,468 339,957,023 184,596,932

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 6,102,977,968 5,874,224,996 5,480,029,934 6,675,964,487 6,382,825,082 6,065,494,204

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 28 (3,649,732) 87,145,414 156,876,010 - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,099,328,236 5,961,370,410 5,636,905,944 6,675,964,487 6,382,825,082 6,065,494,204

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,629,758,349 11,330,329,400 10,816,742,142 12,222,452,742 10,171,434,349 9,665,514,342

5

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 12 ถึง 96 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

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

รายได้ 7

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6,075,747,301 5,224,404,943 3,572,849,381 2,948,657,598
รายไดจ้ากการขาย 1,634,790,045 1,740,856,065 916,626,744 714,902,804

รวมรายได้ 7,710,537,346 6,965,261,008 4,489,476,125 3,663,560,402

ต้นทุน

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

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

กาํไรขั้นต้น 2,699,488,691 2,247,834,305 1,541,007,225 1,200,848,006
รายไดอ่ื้น 29 339,734,506 432,695,044 509,788,146 628,473,270
ค่าใชจ่้ายในการขาย (527,167,834) (451,926,049) (189,941,115) (158,040,640)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (1,251,543,821) (1,214,965,106) (776,010,555) (627,030,029)
ตน้ทุนทางการเงิน 31 (149,013,467) (133,087,371) (121,822,387) (102,839,750)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และกิจการร่วมคา้ 13 189,156,607 176,292,034 - -

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,300,654,682 1,056,842,857 963,021,314 941,410,857
ภาษีเงินได้ 32 (276,313,524) (266,136,565) (170,768,275) (184,950,501)

กาํไรสําหรับปี 1,024,341,158 790,706,292 792,253,039 756,460,356

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,051,627,488 846,019,550 792,253,039 756,460,356
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 28 (27,286,330) (55,313,258) - -

1,024,341,158 790,706,292 792,253,039 756,460,356

กาํไรต่อหุ้น 33

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 1.18 0.96 0.89 0.86
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 1.18 0.95 0.89 0.85

6

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 12 ถึง 96 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะบริษทั



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)                                                                                                                                   
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หน่วย : บาท

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

กาํไรสําหรับปี 1,024,341,158 790,706,292 792,253,039 756,460,356

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
กาํไรจากการวดัมูลค่า
   เงินลงทุนเผือ่ขาย 9 358,532,445 155,360,091 358,532,445 155,360,091

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี 358,532,445 155,360,091 358,532,445 155,360,091

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,382,873,603 946,066,383 1,150,785,484 911,820,447

การปันส่วนของกาํไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,410,159,933 1,001,379,641 1,150,785,484 911,820,447
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 28 (27,286,330) (55,313,258) - -

1,382,873,603 946,066,383 1,150,785,484 911,820,447

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 12 ถึง 96 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หน่วย : บาท

การเปลีย่นแปลง รวม

จัดสรรแล้ว ส่วนเกนิทุน - สัดส่วนของ องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของ

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ ใบสําคัญแสดง ทุนสํารอง หุ้นทุนซื้อคืน ผู้ถือหุ้นใหญ่ กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น ของส่วนของ ผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวมส่วนของ

เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร  (หมายเหตุ 25) ในบริษัทย่อย เงินลงทุนเผื่อขาย ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ อาํนาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดยกมาต้นปี วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2555 881,897,219 3,839,673,605 - 90,600,000 928,699,746 288,424,625 - (129,755,466) 158,669,159 5,899,539,729 156,876,010 6,056,415,739

ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 6) - - - - (445,437,568) - - 25,927,773 25,927,773 (419,509,795) - (419,509,795)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว้ 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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 5,679,124 79,825,767 - - - - - - - 85,504,891 (3,546,664) 81,958,227

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั - - 9,191,064 - - - - - - 9,191,064 9,191,064

ลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ยโดยซื้อหุน้จากส่วนไดเ้สียที่

ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - (12,986,075) - (12,986,075) (12,986,075) - (12,986,075)

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) - - - - (688,894,459) - - - - (688,894,459) (10,870,674) (699,765,133)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 846,019,550 - - 155,360,091 155,360,091 1,001,379,641 (55,313,258) 946,066,383

ยอดคงเหลือปลายปี วนัที ่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

ยอดยกมาต้นปี วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556 887,576,343 3,919,499,372 9,191,064 90,600,000 1,050,946,989 288,424,625 (12,986,075) 64,415,497 339,854,047 6,297,667,815 87,145,414 6,384,813,229

ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 6) - - - - (410,559,720) - - (12,883,099) (12,883,099) (423,442,819) - (423,442,819)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว้ 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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั - - 12,250,759 - - - - - - 12,250,759 - 12,250,759

ลงทุนเพิ่มในบริษทัยอ่ยโดยซื้อหุน้จากส่วนไดเ้สียที่

ไม่มีอาํนาจควบคุม (หมายเหตุ 13) - - - - - - (323,921,774) - (323,921,774) (323,921,774) (63,508,816) (387,430,590)

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) - - - - (869,735,946) - - - - (869,735,946) - (869,735,946)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 1,051,627,488 - - 358,532,445 358,532,445 1,410,159,933 (27,286,330) 1,382,873,603

ยอดคงเหลือปลายปี วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 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

8

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 12 ถึง 96 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม

ส่วนของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

       



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หน่วย : บาท

รวม
จัดสรรแล้ว ส่วนเกนิทุน - องค์ประกอบอื่น

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกนิ ใบสําคญัแสดง ทุนสํารอง หุ้นทุนซื้อคืน กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น ของส่วนของ รวมส่วนของ
เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร (หมายเหตุ 25) เงินลงทุนเผื่อขาย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดยกมาต้นปี วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2555 881,897,219 3,839,673,605 - 90,600,000 1,074,926,216 288,424,625 (129,755,466) 158,669,159 6,045,766,199
ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 6) - - - - (6,199,769) - 25,927,773                        25,927,773 19,728,004

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว้ 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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

เพิ่มขึ้นระหวา่งงวด 5,679,124 79,825,767 8,900,000 - - - - - 94,404,891

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) - - - - (688,894,459) - - - (688,894,459)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 756,460,356 - 155,360,091 155,360,091 911,820,447

ยอดคงเหลือปลายปี วนัที ่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

ยอดยกมาต้นปี วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556 887,576,343 3,919,499,372 8,900,000 90,600,000 1,136,064,392 288,424,625 64,415,497 352,840,122 6,395,480,229
ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 6) - - - - 227,952 - (12,883,099) (12,883,099) (12,655,147)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว้ 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
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั - - 12,089,867 - - - - - 12,089,867

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 34) - - - - (869,735,946) - - - (869,735,946)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - 792,253,039 - 358,532,445 358,532,445 1,150,785,484

ยอดคงเหลือปลายปี วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 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

9

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 12 ถึง 96 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

       



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 35 1,572,529,521 1,800,445,566 667,076,369 816,801,754
จ่ายดอกเบ้ีย (134,429,805) (127,680,454) (121,246,475) (96,188,720)
จ่ายภาษีเงินได้ (403,309,017) (238,524,872) (258,248,087) (150,399,615)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,034,790,699 1,434,240,240 287,581,807 570,213,419

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว - 53,222,751 - 53,222,751
เงินสดใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 - (1,800,000) (1,084,050,228) (1,565,892,864)
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 - 1,800,000 1,019,534,385 1,583,453,389
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 (910,750) (1,419,976) (410,886,000) (1,193,551)
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 4,305,230 5,633,351 607,771,482 260,999,769
เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน (701,475) (7,800,000) (701,475) (7,800,000)
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน 8,193,239 21,856,480 8,193,239 11,356,480
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - (389,429,888) (486,532,739)
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย 13 - - 10,619,784 44,249,100
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัร่วม 13 (526,839,775) (33,025,890) (526,839,775) (33,025,890)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 313,027,450 220,048,357 313,027,450 220,048,357
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในกิจการร่วมคา้ 13 (38,697,500) (113,673,300) (38,697,500) (113,673,300)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (696,683,925) (465,447,643) (518,092,328) (275,528,309)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,216,905 21,998,224 1,197,584 7,236,240
เงินสดจ่ายเพ่ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (419,739,809) (488,884,390) (17,043,978) (29,500,709)
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 13 135,658,232 121,345,342 135,658,232 159,529,571
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว 1,296,070 2,779,970 1,296,070 2,779,970
ดอกเบ้ียรับ 38,112,236 20,337,355 87,066,008 112,639,926

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,179,763,872) (643,029,369) (801,376,938) (57,631,809)
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 12 ถึง 96 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

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

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดท่ีมีภาระผกูพนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 3,478,924 (1,943,069) - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 25,000,000 - 1,459,015,999 1,238,610,875
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36 - - (1,316,279,205) (832,779,833)
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชี 23,750,120 10,146,514 703,160 -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,024,010,000 2,659,500,000 3,535,000,000 2,250,000,000
เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (2,610,300,000) (2,341,300,000) (2,190,000,000) (2,050,000,000)
จ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (64,151,805) (4,379,976) (1,995,006) (1,995,006)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 21 123,990,000 91,800,000 - -
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 21 (108,727,293) (54,340,616) (40,000,000) (40,000,000)
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 21 800,000,000 1,000,000,000 800,000,000 1,000,000,000
จ่ายคืนหุน้กู้ 21 (800,000,000) (1,500,000,000) (800,000,000) (1,500,000,000)
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 25 - 85,504,891 - 85,504,891
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 34 (869,697,416) (688,862,527) (869,697,416) (688,862,527)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนจากส่วนไดเ้สีย

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 13 (387,430,590) (16,532,739) - -
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 28 - (10,870,674) - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 159,921,940 (771,278,196) 576,747,532 (539,521,600)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 14,948,767 19,932,675 62,952,401 (26,939,990)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 480,732,922 460,800,247 331,372,894 358,312,884

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 8 495,681,689 480,732,922 394,325,295 331,372,894

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญั มีดงัน้ี

การลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 889,456,439 305,407,282 736,968,597 150,629,857
การลงทุนในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัมิไดช้าํระเงิน 6,787,680 35,823,055 - -
การลงทุนในอุปกรณ์โดยทาํสญัญาเช่าการเงิน 474,745,715 2,026,486 - 1,094,000
การจาํหน่าย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยงัมิไดรั้บชาํระเงิน 29,055,423 1,348,031 - -
การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยยงัมิไดรั้บชาํระเงิน - 141,111,020 - 141,111,020
เงินปันผลจ่ายโดยยงัมิไดช้าํระเงิน 38,530 31,932 38,530 31,932
การหกักลบเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

กบัเงินกูย้มืจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 130,250 - -
การหกักลบลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัเงินใหกู้ย้มืระยะยาว

แก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,000 - 10,000,000 -
การหกักลบเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

กบัเจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 43,758,594 -
การลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยการแลกหุน้ - - 43,439,541 -
การเพ่ิมข้ึนของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 12,250,759 9,191,064 12,089,867 8,900,000
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 12 ถึง 96 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ามท่ีได ้
จดทะเบียนดงัน้ี 

 

1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและ
บริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในการเป็นผูใ้หบ้ริการจดัแสดงภาพยนตร์ และใหบ้ริการเก่ียวกบัความบนัเทิง การประกอบธุรกิจหลกัของ 
กลุ่มบริษทัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 

 ธุรกิจโรงภาพยนตร์  
 การใหบ้ริการส่ือและโฆษณา 
 การใหบ้ริการโบวล่ิ์งและคาราโอเกะ 
 ธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการ 
 ธุรกิจภาพยนตร์ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป 
 

การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั
และการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั และ
ตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารหรือความซบัซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัสาํคญั
ต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี  
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตคีวามท่ีเกีย่วข้อง  

 
1 มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยเก่ียวขอ้ง

และมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
    ต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 กาํหนดให้กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวด ซ่ึงประกอบไปด้วยภาษีเงินได ้
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี นโยบายการบญัชีใหม่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินขอ้ 2.18 
และผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินขอ้ 6  
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) การเปล่ียนแปลงของมาตรฐานฉบบัน้ีท่ีมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัคือ เร่ือง
การพิจารณาสกุลเงินหลกัท่ีใช้ในการดาํเนินงานในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลกัซ่ึงกิจการดาํเนินอยู่ กลุ่มบริษทั 
ได้พิจารณาและได้ขอ้สรุปว่าสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) จึงไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย ์หน้ีสินและกาํไรสะสมของบริษทั นโยบาย
การบญัชีเพิ่มใหม่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินขอ้ 2.4 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 กาํหนดการนาํเสนอส่วนงานดาํเนินงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานนาํเสนอใหแ้ก่
ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงาน นโยบายการบญัชีใหม่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน 
ขอ้ 2.22 ทั้งน้ีผลกระทบจากการนาํมาตรฐานน้ีมาถือปฏิบติัมีเพียงการเปิดเผยขอ้มูลเท่านั้น  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตคีวามท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั  
 
ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
    ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
   (ปรับปรุง 2555)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 
   (ปรับปรุง 2555)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงาน 
   (ปรับปรุง 2555)    ท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
   (ปรับปรุง 2555)  
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) มีการอธิบายใหช้ดัเจนข้ึนสาํหรับลกัษณะการแปลงสภาพท่ีผูถื้อตราสาร
มีสิทธิในการตดัสินใจในการแปลงสภาพ ซ่ึงเง่ือนไขดงักล่าวไม่มีผลกระทบกบัการจดัประเภทของหน้ีสินสําหรับ
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแปลงสภาพได ้นอกจากน้ีมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 ยงัไดอ้ธิบายส่วนประกอบของส่วนของ
เจา้ของว่ากิจการอาจแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแต่ละรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของเจา้ของ หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างใดอย่างหน่ึงได ้การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผล
กระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตคีวามท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบักระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุน จะตอ้ง
ส่งผลให้เกิดการรับรู้สินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้นจึงสามารถจดัประเภทเป็นกิจกรรมลงทุน การปรับปรุง
มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การปรับปรุงเพิ่มเติมขอ้ยกเวน้ของหลกัการท่ีมีอยูส่ําหรับการวดั
มูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ฉบบัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนักาํหนดให้กิจการวดัค่า
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยโ์ดยข้ึนกบัการคาดการณ์ของกิจการเก่ียวกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยจ์ากการใชห้รือจากการขาย การปรับปรุงมาตรฐานฉบบัน้ีไดมี้การเพิ่มเติมเก่ียวกบั 
ขอ้สมมติฐานวา่ ราคาตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชมู้ลค่ายติุธรรมคาดว่าจะไดรั้บคืน
โดยการขาย นอกจากน้ีไดมี้การรวมการตีความฉบบัท่ี 21 เร่ืองภาษีเงินได-้การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด
ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ เป็นส่วนของมาตรฐานฉบบัท่ี 12 (ฉบบัปรับปรุง 2555) การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าว 
ไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การตดัแนวทางปฏิบติัสําหรับการเช่าท่ีดินซ่ึงมีอายุการใชง้าน 
ไม่จาํกดัใหเ้ป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน มาตรฐานไดมี้การแกไ้ขโดยมีการทาํใหช้ดัเจนข้ึนเก่ียวกบัการเช่าท่ีดินและอาคาร
โดยจะต้องมีการพิจารณาแยกจากกันว่า ควรจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดาํเนินงานโดยใช้
หลกัการทัว่ไปท่ีกล่าวในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูบ้ริหารอยูใ่นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติั
ตามมาตรฐานฉบบัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) ไดต้ดัภาคผนวกของมาตรฐานการบญัชีของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 ออก
การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การตดัขอ้ความในส่วนของการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัออก การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตคีวามท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี ผลสะสมของผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนรอการตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัการจาํหน่ายหรือการจาํหน่ายบางส่วนของหน่วยงานในต่างประเทศ 
วิธีการทางบญัชีดงักล่าวตอ้งใชว้ิธีการปรับไปขา้งหนา้ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาท่ีมีวนัเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การยกเลิกการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาล
โดยยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดสําหรับรายการทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนกับรัฐบาลและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั นอกจากน้ีไดมี้การกาํหนดคคาํนิยามของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐบาลใหง่้ายและชดัเจนข้ึน การปรับปรุง
มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั  
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนข้ึนสําหรับการเปล่ียนนโยบายการบญัชีจาก
วิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการมาตรฐานการบญัชี กาํหนดให้มีการปรับปรุงโดยวิธี
ยอ้นหลงั กรณีท่ีกิจการสูญเสียอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัส่วนไดเ้สียในบริษทัดงักล่าวท่ีคงเหลืออยูต่อ้งวดัมูลค่าดว้ยวิธี
ยติุธรรม การปรับปรุงเร่ืองน้ีตอ้งใชวิ้ธีปรับไปขา้งหนา้ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีวนัเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนข้ึนสําหรับการเปล่ียนนโยบายการบญัชีจาก
วิธีส่วนไดเ้สียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบญัชีกาํหนดให้มีการปรับปรุงโดยวิธี
ยอ้นหลงั กรณีท่ีกิจการสูญเสียการควบคุมร่วมไดเ้สียในบริษทัดงักล่าวท่ีคงเหลืออยูต่อ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรม การ
ปรับปรุงเร่ืองน้ีตอ้งใช้วิธีปรับไปขา้งหน้าซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีวนัเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การเน้นหลกัการของการเปิดเผยท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัสําหรับ 
เหตุการณ์และรายการท่ีมีสาระสําคญั มีการเพิ่มเติมขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลให้ครอบคลุมการเปิดเผย
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม (ถา้หากมีสาระสาํคญั) และตอ้งมีการปรับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นปัจจุบนัจาก
ขอ้มูลล่าสุดของรายงานประจาํปี ผูบ้ริหารอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตคีวามท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนข้ึนเก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดจ้ากการ
รวมธุรกิจอาจตอ้งมีการแบ่งแยกได ้แต่จะรวมไดเ้ฉพาะกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีสามารถระบุไดใ้นสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง
เท่านั้น ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตอ้งรับรู้แยกต่างหากจากค่าความนิยมแต่สามารถรวมกบัสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งได ้ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอาจรับรู้รวมกนัเป็นสินทรัพยชุ์ดเดียวโดยท่ีสินทรัพยแ์ต่ละรายการมีอายกุาร
ใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีใกลเ้คียงกนั การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) ไดข้ยายขอบเขตครอบคลุมการจดัประเภทและวิธีการ
บนัทึกบญัชีของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีชาํระด้วยเงินสดและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีชาํระด้วย 
ตราสารทุนในกลุ่มกิจการ ผูบ้ริหารอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) ไดแ้กไ้ขการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
ให้ทางเลือกในการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมโดยวดัจากมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์
สุทธิของผูถู้กซ้ือ จะทาํไดก้็ต่อเม่ือตราสารนั้นแสดงถึงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของปัจจุบนัและทาํให้ผูถื้อมีสิทธิ
ไดรั้บส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการตามสัดส่วนท่ีลงทุนในกรณีท่ีมีการชาํระบญัชี สําหรับองคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เวน้แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะ
กาํหนดใหใ้ชเ้กณฑอ่ื์นในการวดัมูลค่า แนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีจะนาํมาใชก้บัรายการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทั้ งหมดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการรวมธุรกิจ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์
ผูบ้ริหารอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) ไดมี้การกาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยท่ี์ถือไว้
เพื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก การเปิดเผยขอ้มูลโดยมาตรฐานฉบบัอ่ืนมิตอ้งนาํมาปฏิบติัใช้ยกเวน้มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินมีการกาํหนดให้เปิดเผย ผูบ้ริหารอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตาม
มาตรฐานฉบบัน้ี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) มีการอธิบายใหช้ดัเจนข้ึนวา่กิจการจะเปิดเผยการวดัมูลค่า
ของสินทรัพยข์องแต่ละส่วนงานเม่ือมีการรายงานการวดัมูลค่านั้นให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน 
ผูบ้ริหารอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตคีวามท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
   การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 
    และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  
 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 เร่ือง ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน  
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของ 
    กฎหมายตามสญัญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 กาํหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชีสําหรับหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในประมาณการระยะเวลา หรือจาํนวน
ของทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซ่ึงนาํมาจ่ายชาํระภาระผกูพนั หรือการเปล่ียนแปลงอตัราคิดลด การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 กาํหนดให้มีการพิจารณาว่าขอ้ตกลงเป็นหรือประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่โดยอา้งอิงจากเน้ือหาของขอ้ตกลง การตีความน้ีกาํหนดให้ประเมินว่าขอ้ตกลงเขา้เง่ือนไขต่อไปน้ี
หรือไม่ (1) การปฏิบติัตามขอ้ตกลงข้ึนอยู่กบัการใชสิ้นทรัพยท่ี์เฉพาะเจาะจง และ (2) ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นการ 
ใหสิ้ทธิในการใชสิ้นทรัพยน์ั้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

19 

 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตคีวามท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 กาํหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชีในงบการเงินของผูล้งทุนสําหรับ 
ส่วนไดเ้สียจากกองทุนเพื่อการร้ือถอน ซ่ึงสินทรัพยข์องกองทุนมีการจดัการแยกต่างหาก และมีการจาํกดัสิทธิของ 
ผูล้งทุนในการเขา้ถึงสินทรัพยข์องกองทุน  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 กาํหนดแนวทางในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 29 เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง สาํหรับรอบระยะเวลาซ่ึงกิจการไดร้ะบุ
แลว้วา่ สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของตนเป็นสกุลเงินของระบบเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง โดยท่ีในงวดก่อน
สภาวะเศรษฐกิจไม่ไดมี้ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดว่าห้ามกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ 
ค่าความนิยมท่ีเคยรับรู้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน กลุ่มบริษทัไม่มีการกลบัรายการดงักล่าว การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เก่ียวขอ้งกบัขอ้ตกลงสัมปทานบริการระหวา่งภาครัฐกบัเอกชน
ในการให้บริการสาธารณะโดยท่ีเอกชนได้เข้าร่วมในการสร้าง การลงทุน การดาํเนินงาน และการบาํรุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานสาํหรับบริการสาธารณะ การตีความฉบบัน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ใหค้าํอธิบายเก่ียวกบักรณีท่ีขายสินคา้หรือให้บริการพร้อมกบั
ใหสิ้ทธิพิเศษแก่ลูกคา้ (เช่น คะแนนหรือไดรั้บสินคา้โดยไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทน) วา่เป็นรายการท่ีมีหลายองคป์ระกอบ 
และส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากลูกคา้ตอ้งปันส่วนให้แต่ละองค์ประกอบของรายการโดยใช้มูลค่ายุติธรรม 
ผูบ้ริหารของกิจการอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัน้ี 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 กาํหนดแนวปฏิบติัในการบนัทึกการจ่ายสินทรัพยน์อกเหนือจาก
เงินสดเป็นเงินปันผลใหแ้ก่เจา้ของท่ีปฏิบติัตนอยูใ่นลกัษณะท่ีเป็นเจา้ของ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัน้ีกล่าวถึงการกาํหนดเวลารับรู้เงินปันผลคา้งจ่าย การวดัมูลค่าเงินปันผลคา้งจ่ายและการบญัชีสําหรับผลต่าง
ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์จ่ายใหแ้ละมูลค่าตามบญัชีของเงินปันผลคา้งจ่ายเม่ือกิจการชาํระเงินปันผลคา้งจ่าย 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตคีวามท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั (ต่อ) 
 

ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 กาํหนดวิธีการบญัชีสาํหรับการโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ซ่ึงกิจการไดรั้บโอนมาจากลูกคา้ ขอ้ตกลงซ่ึงอยูภ่ายใตข้อบเขตของการตีความฉบบัน้ี หมายถึงขอ้ตกลงท่ีทาํให้กิจการ
ไดรั้บท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จากลูกคา้เพื่อทาํใหลู้กคา้สามารถเช่ือมต่อกบัเครือข่ายไดห้รือเพื่อใหลู้กคา้เขา้ถึงสินคา้
หรือบริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง การตีความฉบบัน้ีกล่าวถึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์รับโอนและการบนัทึกบญัชี 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 กาํหนดวิธีการปฏิบติัทางบญัชีในการรับรู้ส่ิงจูงใจท่ีผูใ้หเ้ช่าใหแ้ก่ผูเ้ช่าสาํหรับ
สญัญาเช่าดาํเนินงาน การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 กาํหนดแนวทางในประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฏหมาย
ระหว่างกิจการกบัผูล้งทุน ว่ารายการดงักล่าวมีความเช่ือมโยงกนั ควรบนัทึกเป็นรายการเดียวกนัและเขา้เง่ือนไขของ
สัญญาเช่าภายใต้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ืองสัญญาเช่า หรือไม่ โดยกาํหนดให้วิธีปฏิบติัทางบญัชีจะต้อง
สะทอ้นถึงเน้ือหาสาระของสัญญา ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามการ
ตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 
 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับขอ้ตกลงสัมปทานบริการระหว่าง
ภาครัฐกบัเอกชนการตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 กาํหนดแนวทางในการปฏิบติัสําหรับรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนภายในกิจการในการ
พฒันาและการดาํเนินงานสาํหรับเวบ็ไซตท่ี์กิจการมีไวเ้พื่อการงานภายในหรือภายนอก โดยใหกิ้จการตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีไม่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 
 

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2559  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 ถือปฏิบติักบัสัญญาประกนัภยัทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ)  
ท่ีกิจการเป็นผูอ้อกและสัญญาประกนัภยัต่อท่ีกิจการถือไว ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 ไม่เก่ียวขอ้งกบั
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า 

 
ก) บริษทัย่อย 

 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน และโดยทัว่ไปแลว้
กลุ่มบริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึง ในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีการควบคุมบริษทัอ่ืนหรือไม่
กิจการตอ้งพิจารณาถึงการมีอยูแ่ละผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปไดท่ี้กิจการสามารถใชสิ้ทธิหรือแปลง
สภาพตราสารนั้นในปัจจุบนัรวมถึงสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปได ้ซ่ึงกิจการอ่ืนถืออยูด่ว้ย กลุ่มบริษทัรวมงบการเงิน
ของบริษทัย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัจะไม่นํา 
งบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชวิ้ธีการซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สาํหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดัดว้ย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนและส่วนได้เสียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดย 
กลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ 
จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือ 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ตน้ทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งตน้ทุนทางตรง 
 
กรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือ
ธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือ
ของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้คา่ความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้
และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของ
ผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ นอ้ยกว่ามูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย
เน่ืองจากมีการต่อรองราคาซ้ือ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงังบกาํไรขาดทุน 
 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่ง
กลุ่มบริษทั นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  
 
รายช่ือบริษทัยอ่ยและผลกระทบทางการเงินจากการซ้ือและจาํหน่ายบริษทัร่วมออกไป ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 13 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า 

 
ข) รายการและส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุม 

 
กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มบริษทั 
สาํหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และหุ้นท่ีไดม้าของมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และกาํไรหรือขาดทุนจาก
การขายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมหรือมีอิทธิพลมีนยัสาํคญั ส่วนไดเ้สียในหุน้ท่ีเหลืออยูจ่ะวดัมูลค่าใหม่โดยใชร้าคา
ยติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเร่ิมแรก
ของมูลค่าของเงินลงทุนท่ีเหลือของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน สาํหรับทุกจาํนวนท่ีเคยรับรู้
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนเสมือนมีการขายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง   
 
ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญั กิจการตอ้งจดัประเภทรายการ 
ท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสดัส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 
 

ค) บริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึงโดยทัว่ไปก็คือการท่ี 
กลุ่มบริษทัถือหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนใน
บริษทัร่วมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยราคาทุนและใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุน
ในบริษทัร่วมซ่ึงได้รวมค่าความนิยมท่ีระบุไวเ้ม่ือได้มาสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ดูหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 2.12 สาํหรับการดอ้ยค่าสินทรัพยร์วมทั้งค่าความนิยม) 
 
ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
และความเคล่ือนไหวในบญัชีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน จากการตีมูลค่ายุติธรรมภายหลงัการไดม้าจะรวมไวเ้ป็น 
ส่วนหน่ึงของบญัชีกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงัการไดม้าจะปรับปรุงกบัราคา
ตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้
เสียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนั
ในหน้ีของบริษทัร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ค) บริษทัร่วม (ต่อ) 

 
รายการกาํไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษทักับบริษทัร่วมจะตดับัญชีเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนได้เสีย 
ในบริษทัร่วมนั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่
สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า 
 
บริษทัร่วมจะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั กาํไรและ
ขาดทุนจากการลดสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยใชวิ้ธีราคาทุน 
 
รายช่ือของบริษทัร่วมและผลกระทบทางการเงินจากการไดม้าและจาํหน่ายบริษทัร่วมออกไป ไดเ้ปิดเผยไวใ้น 
หมายเหตุ 13 
 

ง) กจิการร่วมค้า 
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแสดงในงบการเงินรวมโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย ส่วนแบ่งของ
กลุ่มบริษทัในกาํไรหรือขาดทุนของกิจการร่วมคา้ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการได้มาจะรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุนรวม  
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงัการไดม้าจะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้  
กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในกิจการร่วมคา้มีมูลค่าเท่ากบั
หรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการร่วมคา้นั้น เวน้แต่กลุ่มบริษทัรับผิดในหน้ีของกิจการร่วมคา้
หรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนกิจการร่วมคา้ 
 
ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้แสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยแสดงดว้ยราคาทุน 
 
รายช่ือของกิจการร่วมคา้รวมถึงผลกระทบทางการเงินจากการไดม้าและจาํหน่ายกิจการร่วมคา้ออกไปไดเ้ปิดเผยไว้
ในหมายเหตุ 13  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิที่ใช้ในการดาํเนินงานและสกลุเงนิทีใ่ช้นําเสนองบการเงนิ 

 
รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ
หลกัท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัแสดงในสกุล
เงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัและสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่าย
ชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงคา่สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ 
ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ
อตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้
กาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของ
กาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 
 

ค) กลุ่มบริษัท 
 
การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มบริษทั (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้นาํเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงิน 
ท่ีใชน้าํเสนองบการเงินดงัน้ี 
 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละ 

งบแสดงฐานะการเงินนั้น 
 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 
 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่ายงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ
หน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า  

 
2.6 ลูกหนีก้ารค้า 

 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยูห่กัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัย 
จะสูญซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชี
ของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
 

2.7 สินค้าคงเหลือและภาพยนตร์ระหว่างผลติ 
 
สินคา้คงเหลือประกอบดว้ย อาหารและเคร่ืองด่ืม วสัดุส้ินเปลืองท่ีใชใ้นโรงภาพยนตร์ และแผน่วีซีดีและดีวดีี 
 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของอาหารและเคร่ืองด่ืมและ 
วสัดุส้ินเปลืองท่ีใช้ในโรงภาพยนตร์คาํนวณตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน ราคาทุนของแผ่นวีซีดีและดีวีดีคาํนวณโดยใชว้ิธี 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น  
ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไข ส่วนลดจากการรับประกนัสินคา้หรือส่วนลดต่าง ๆ 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดวา่จะขายไดข้องธุรกิจ หกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพื่อให้สินคา้นั้นสาํเร็จรูป
รวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจาํเป็น 
 
ภาพยนตร์ระหว่างผลิต แสดงถึงตน้ทุนของการผลิตและถ่ายทาํภาพยนตร์ท่ีอยู่ระหว่างการผลิตและจะตดัจาํหน่ายเป็น
ตน้ทุนเม่ือมีการจาํหน่ายหรือจดัฉายภาพยนตร์โดยตดัจาํหน่ายตามอตัราส่วนของรายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับจากช่องทาง
การตลาดต่าง ๆ ตน้ทุนการผลิตภาพยนตร์ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตและถ่ายทาํภาพยนตร์ 
และแสดงดว้ยราคาทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.8 เงนิลงทุน 

 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้  
เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย การจัดประเภทข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจัดประเภท 
ท่ีเหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ  
 
เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย
เปล่ียนแปลง ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงท่ีจะถือไวใ้นช่วงเวลา 
นอ้ยกวา่ 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือเวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหาร
มีความจาํเป็นท่ีตอ้งขายเพื่อเพ่ิมเงินทุนดาํเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 
 
เงินลงทุนเผื่อขายรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกด้วยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพื่อให้ได้มาซ่ึง 
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 
 
เงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซ้ือท่ีอา้งอิงจาก
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิงราคาเสนอซ้ือล่าสุดจาก 
Nation Stock Exchanges of India Limited รายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
บริษทัจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
เกิดข้ึน หากราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนบริษทัจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อ 
การลดลงของมูลค่ารวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
 
ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบั
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือ 
ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัดว้ย
ราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.9 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีก
สินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและ
ตน้ทุนดังกล่าวสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ และจะตดัมูลค่าตามบัญชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก สําหรับ 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืน ๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา  ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นคาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรง เพ่ือลดราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์
แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยห์รืออายุสัญญาเช่าในกรณีท่ีอายุสัญญาเช่าสั้นกว่า
ดงัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงถือวา่ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์มีไม่จาํกดั 
 
อาคาร 20 ปี 
โรงภาพยนตร์ส่วนปรับปรุง 10, 20 ปี 
 และตามอายสุญัญาเช่า 
ระบบสาธารณูปโภค 5, 10, 15 ปี 
เคร่ืองมืออุปกรณ์และเคร่ืองตกแต่งท่ีใชด้าํเนินงาน 5, 10, 15, 20 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์
ใหเ้หมาะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ทนัที 
 
ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
จากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในงบกาํไรขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.10 ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมคือตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อย ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึงบริษทันั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัย่อยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่กลบัรายการบญัชี ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคาํนวณใน 
กาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 
 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้น
อาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซ่ึงค่าความนิยมเกิดข้ึนจาก
ส่วนงานปฏิบติัการท่ีระบุได ้
 

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน 
 

ค่าลขิสิทธ์ิภาพยนตร์ 
 

ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ บันทึกตามราคาทุนท่ีราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวข้องในการซ้ือลิขสิทธ์ิ ต้นทุนลิขสิทธ์ิ 
ตดัจาํหน่ายเป็นตน้ทุนโดยตรงของการแสดงภาพยนตร์ วีซีดีและดีวีดี และการถ่ายทอดทางโทรทศัน์ ตามอตัราส่วนของ
รายไดท่ี้คาดว่าจะไดรั้บจากช่องทางเหล่านั้นตลอดระยะเวลาของลิขสิทธ์ิ ในกรณีท่ีมีการขาดทุนเกิดข้ึนในแต่ละลิขสิทธ์ิ  
กลุ่มบริษทัจะตดัจ่ายขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนออกจากมูลค่าทางบญัชีของลิขสิทธ์ินั้น ๆ เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนทนัที 
 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลกัษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากตน้ทุนในการไดม้าและ
การดาํเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนาํมาใชง้านไดต้ามประสงค ์ โดยจะตดัจาํหน่ายตลอดอายปุระมาณการ
ใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
 

ตน้ทุนท่ีใชใ้นการพฒันาและบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนโดยตรงในการ
จดัทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูดู้แลและมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงอาจใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมากกวา่
ตน้ทุนเป็นเวลาเกินกว่าหน่ึงปีจึงจะบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตน้ทุนโดยตรงรวมถึงตน้ทุนพนกังานท่ีทาํงานในทีม
พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจาํนวนเงินท่ีเหมาะสม 
 

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงข้ึนกวา่เม่ือไดม้าให้บนัทึกเป็นตน้ทุนเพื่อการพฒันา
และบวกรวมไวใ้นตน้ทุนเม่ือไดม้าซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็น
สินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธีิเส้นตรง ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี 
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2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยท่ี์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็น
ประจาํทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชี
อาจสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าสุทธิ
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาไดเ้พื่อวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพย ์
ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยม ซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแลว้ จะถูกประเมิน 
ความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.13 สัญญาเช่าระยะยาว 
 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีีก่ลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 

สญัญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่า
นั้นถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า)  
จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น  
 

สญัญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงิน 
ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่  
 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสิน 
คงคา้งอยู ่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีีก่ลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
 

สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีจ่าย
ตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ 
รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงท่ี 
ทุกงวด ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจาก
รายไดต้ลอดอายขุองสัญญาเช่า 
 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานจึงรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนอาคาร และอุปกรณ์ และตดัค่า
เส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกนักับรายการอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัซ่ึงมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายให้แก่ผูใ้ห้เช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลา
การใหเ้ช่า 
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2.14 เงนิกู้ยืม 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัทาํรายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดจ้ะใชว้งเงินกู้
บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้
จะใชว้งเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้สาํหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะ 
ตดัจาํหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขใหเ้ล่ือนชาํระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษทัได้กาํหนดโครงการผลประโยชน์พนักงานในหลายรูปแบบ กลุ่มบริษทัมีทั้ งโครงการสมทบเงินและโครงการ
ผลประโยชน์ สาํหรับโครงการสมทบเงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนั
ทางกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายให้พนกังาน
ทั้งหมดสําหรับการให้บริการจากพนกังานทั้งในอดีตและปัจจุบนั สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการเกษียณอาย ุ
ท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บั
หลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีท่ีใหบ้ริการและค่าตอบแทน 
 

หน้ีสินสาํหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน และปรับปรุงด้วยตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้ ภาระผูกพนัน้ีคาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ 
ทุกสามปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะ
จ่ายภาระผกูพนั  
 

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง 
ขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีเกิด 
 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน เวน้แต่การเปล่ียนแปลง โครงการผลประโยชน์นั้นจะมีเง่ือนไข 
ซ่ึงผูกกบัระยะเวลาท่ีพนกังานยงัคงตอ้งให้บริการตามท่ีกาํหนดระยะเวลาการให้สิทธิ ซ่ึงในกรณีน้ีตน้ทุนการให้บริการ 
ในอดีตจะถูกตดัจาํหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิ 
 

สาํหรับโครงการสมทบเงิน กลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบให้กบัผูบ้ริหารกองทุนตามเกณฑส์ัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผูกพนั 
ท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มอีกเม่ือไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเม่ือถึงกาํหนดชาํระ 
สาํหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบกาํหนดจ่าย 
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2.16 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
กลุ่มบริษทัดาํเนินโครงการผลตอบแทนพนกังานโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยตราสารทุน โดยท่ีกิจการไดรั้บบริการจาก
พนกังาน เป็นส่ิงตอบแทนสาํหรับตราสารทุน (สิทธิซ้ือหุน้สามญั) ท่ีกิจการออกให ้มูลค่ายติุธรรมของบริการของพนกังาน
เพื่อแลกเปล่ียนกบัการใหสิ้ทธิซ้ือหุน้จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย จาํนวนรวมท่ีตดัเป็นค่าใชจ่้ายจะอา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมสิทธิซ้ือหุน้
ท่ีออกใหโ้ดย 
 
 รวมเง่ือนไขทางการตลาด 
 ไม่รวมผลกระทบของการบริการและเง่ือนไขการได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการตลาด (ตัวอย่างเช่น ความสามารถ 

ทาํกาํไร การเติบโตของกาํไรตามท่ีกาํหนดไว ้และพนกังานจะยงัเป็นพนกังานของกิจการในช่วงเวลาท่ีกาํหนด) และ 
 ไม่รวมผลกระทบของเง่ือนไขการได้รับสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน (ตวัอย่างเช่น ความต้องการ 

ความปลอดภยัของพนกังาน) 
 
เง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาดจะรวมอยูใ่นขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัจาํนวนของสิทธิซ้ือหุน้ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
สิทธิ ค่าใชจ่้ายทั้งหมดจะรับรู้ตลอดระยะเวลาไดรั้บสิทธิ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีกาํหนดไว ้กลุ่มบริษทัจะ
ทบทวนการประเมินจาํนวนของสิทธิซ้ือหุน้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บสิทธิ ซ่ึงข้ึนกบัเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการตลาด 
และจะรับรู้ผลกระทบของการปรับปรุงประมาณการเร่ิมแรกในกาํไรหรือขาดทุนพร้อมกบัการปรับปรุงรายการไปยงัส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาการรายงาน 

 
เม่ือมีการใช้สิทธิ บริษทัจะออกหุ้นใหม่ ส่ิงตอบแทนท่ีได้รับสุทธิของตน้ทุนในการทาํรายการทางตรงจะเครดิตไปยงั 
ทุนเรือนหุน้ (มูลค่าตามบญัชี) และส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
 
กรณีท่ีบริษทัใหสิ้ทธิซ้ือตราสารทุนแก่พนกังานของบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทั จะปฏิบติัเหมือนการเพ่ิมทุนอยา่งหน่ึง กลุ่มกิจการ
ตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของบริการของพนกังาน โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกให ้มูลค่าของตราสารทุน
เหล่านั้นตอ้งวดั ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ ซ่ึงจะรับรู้ตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บสิทธิ เช่นเดียวกนักบัการเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
สาํหรับการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์บริษทัออกสิทธิซ้ือหุน้สามญัก่อนปี พ.ศ. 2554 บริษทัจะบนัทึกเม่ือมีการใชสิ้ทธิ โดยบริษทั
จะออกหุน้ใหม่ ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บสุทธิของตน้ทุนในการทาํรายการทางตรงจะเครดิตไปยงัทุนเรือนหุน้ (มูลค่าตามบญัชี) 
และส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

32 

 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.17 ประมาณการหนีสิ้น 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไว ้อนัเป็นผล
สืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการชาํระภาระผกูพนันั้นมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสีย
ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ประมาณการหน้ีสินจะไม่รับรู้สําหรับขาดทุน
จากการดาํเนินงานในอนาคต 

 
ในกรณีท่ีมีภาระผูกพนัท่ีคล้ายคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากร 
เพื่อจ่ายชาํระภาระผูกพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั้งประเภท แมว้่าความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือชาํระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ่า 
 
กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระ 
ภาระผูกพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีกาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้
เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
 
ประมาณการหน้ีสินจากสินคา้รับคืนเป็นค่าเผื่อสินคา้รับคืนสําหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดี ประมาณข้ึนโดยพิจารณาจากขอ้มูล
ในอดีตท่ีเกิดข้ึนและปัจจยัการตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประมาณการค่าเผื่อสินคา้รับคืนบนัทึกดว้ยกาํไรขั้นตน้และแสดงใน 
งบกาํไรขาดทุนโดยสุทธิจากยอดขาย 
 
บริษทัประมาณการหน้ีสินจากการแลกคะแนนสะสม โดยพิจารณาจากอตัราการแลกคะแนนสะสมท่ีผ่านมา และจาํนวน
คะแนนสะสมท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.18 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบันและภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี  
ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะ 
มีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัไดด้าํเนินงานและ
เกิดรายได้ทางภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ 
ท่ีสามารถนาํกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยู่กบัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีอากร หากคาดว่า
จะตอ้งจ่ายชาํระเจา้หนา้ท่ีภาษีอากร 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.18 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบันและภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
และราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้
เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่า
อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี
ไดมี้การจ่ายชาํระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํ
จาํนวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษทัไดต้ั้ งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัว่คราวของ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มบริษทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของ
การกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดข้ึนไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิ 
ตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจกัเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพย ์
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 
ผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัจากการนาํมาตรฐานน้ีมาปฏิบติัใชแ้สดงไวใ้นหมายเหตุ 6 
 

2.19 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสามญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของผูถื้อหุ้น   
 
ตน้ทุนที่เพิ่มข้ึนเก่ียวกบัการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซ้ือขายหุ้นท่ีจ่ายออกไปโดยแสดงรายการดงักล่าวดว้ยจาํนวน
เงินสุทธิจากภาษีไวเ้ป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุ้น โดยนาํไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกหุ้น 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายออกไปและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการท่ีบริษทัใดก็ตามในกลุ่มบริษทัซ้ือคืนหุน้สามญัของบริษทัซ่ึงรวมถึง
ตน้ทุนเพิ่มเติมท่ีจ่ายออกไปภายนอกสุทธิจากภาษีเงินไดแ้ลว้ จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซ้ือคืนและแสดงเป็นรายการหกัจากยอด
รวมของส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัจนกว่าหุ้นทุนซ้ือคืนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจาํหน่ายใหม่ ส่ิงตอบแทนใดๆ  
ท่ีไดรั้บจากการขายหรือนาํหุน้ทุนซ้ือคืนออกจาํหน่ายใหม่สุทธิจากตน้ทุนเพิ่มเติมท่ีจ่ายออกไปภายนอกสุทธิจากผลกระทบ
ของภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง จะแสดงรวมไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

34 

 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.20 การรับรู้รายได้ 

 
รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั คือ รายไดจ้ากการมีผูเ้ขา้ชมภาพยนตร์ รายไดจ้ากการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม รายไดจ้าก
การให้บริการโฆษณาสินคา้ รายไดจ้ากการให้บริการโบวล่ิ์งและคาราโอเกะ รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการ รายไดจ้าก
การจาํหน่ายแผน่วีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธ์ิภาพยนตร์และรายไดจ้ากการสนบัสนุนธุรกิจ 
 
รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการท่ีให้เป็นจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืน และ
ส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษทัสาํหรับงบการเงินรวม  
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ รายได้
จากการใหบ้ริการแก่ลูกคา้รับรู้เม่ือการใหบ้ริการแลว้เสร็จ 

 
รายไดจ้ากการให้ใช้สิทธ์ิในภาพยนตร์รวมถึงสิทธ์ิท่ีเกิดจากภาพยนตร์ท่ีผลิตเองและคิดค่าธรรมเนียมเป็นจาํนวนคงท่ี  
โดยผูใ้ช้สิทธ์ิไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมได้และผูใ้ห้สิทธ์ิไม่มีขอ้ผูกพนัภายหลงัการให้ใช้สิทธ์ิจะถือเป็นรายได ้
ทั้งจาํนวนเม่ือผูใ้ชสิ้ทธ์ิสามารถใชสิ้ทธิไดต้ามสญัญา 
 
รายไดจ้ากการเผยแพร่โฆษณาต่างๆ รับรู้เม่ือมีการโฆษณา 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการเคเบ้ิลทีวี รับรู้รายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้ตลอดระยะเวลาของสญัญา 
 
รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ีและบริการรับรู้เป็นรายไดต้ลอดระยะเวลาอายสุัญญาเช่า 
 
รายไดร้อการตดับญัชีจากการใหเ้ช่าพื้นท่ีและการบริการ รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้ 
 
รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 
 
รายไดด้อกเบ้ีย - รับรู้ตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอาย ุ 
  และพิจารณาจากจาํนวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีสาํหรับการบนัทึกคา้งรับของกลุ่มบริษทั 
รายไดเ้งินปันผล - รับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.21 การจ่ายเงนิปันผล 

 
เงินปันผลท่ีจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้เป็นหน้ีสินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในรอบระยะเวลาบญัชี  
ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 
 

2.22 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 
ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานไดจ้ดัทาํข้ึนโดยอาศยัรายงานภายในของกลุ่มบริษทั ซ่ึงจาํแนกขอ้มูลทางการเงินตามการใหบ้ริการ
หรือผลิตภณัฑข์องแต่ละสายธุรกิจ 
 
ส่วนงานดาํเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนําเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมิน 
ผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน 
 

กิจกรรมของกลุ่มบริษทัยอ่มมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน และความเส่ียงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย และดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย) ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเส่ียง
โดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวธีิการลดผลกระทบท่ีทาํใหเ้สียหายต่อผลการ
ดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ 
 
การจดัการความเส่ียงดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทั) เป็นไปตามนโยบายท่ี
อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทัจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทาง
การเงินดว้ยการร่วมมือกนัทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษทั คณะกรรมการจดัการความเส่ียง
จะกาํหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื่อจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อครอบคลุมความเส่ียง
อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงการให้
สินเช่ือ และใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินและใชก้ารลงทุนโดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเส่ียง 
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3 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงอย่างเป็นสาระสําคญัจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มบริษทั 
มีลูกหน้ีและเจา้หน้ีส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท กลุ่มบริษทัมีรายการเงินตราต่างประเทศเฉพาะการซ้ือลิขสิทธ์ิใน
ภาพยนตร์จากต่างประเทศท่ีเป็นเงินสกุลท่ีหลากหลายโดยมีเงินสกุลหลกัเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ กลุ่มบริษทัไม่ได ้
ใชส้ญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 

รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาด ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นอตัราคงท่ี
กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ียเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว 

 

3.1.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีลูกคา้จาํนวน
มากราย ซ่ึงรายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัเป็นรายไดท่ี้รับเป็นเงินสด กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีเหมาะสมเพ่ือทาํให้
เช่ือมัน่ไดว้่าไดข้ายสินคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม คู่สัญญาในอนุพนัธ์ทาง
การเงินและรายการเงินสดไดเ้ลือกท่ีจะทาํรายการกบัสถาบนัการเงินท่ีมีคุณภาพและมีความน่าเช่ือถือสูง 

 

3.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

จาํนวนเงินสดท่ีมีอยา่งเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลาดรองรับยอ่มแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของ
สภาพคล่องอยา่งรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินลงทุนแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากการท่ีมีวงเงินอาํนวยความสะดวก
ในการกูย้ืมท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อยา่งเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทัไดต้ั้งเป้าหมายว่าจะใชค้วาม
ยืดหยุ่นในการระดมเงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหามาได้เน่ืองจากลกัษณะ
ธรรมชาติของธุรกิจท่ีเป็นฐานของกลุ่มบริษทัมีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้
 

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอายคุงเหลือตํ่ากวา่หน่ึงปี มีค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าทางบญัชี 
เงินกูย้มืกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงเช่ือว่ามูลค่าตามบญัชี
ของเงินกูย้มืดงักล่าวมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
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4 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ืองและอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 

 
4.1 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญัและข้อสมมตฐิาน 
  
 กลุ่มบริษทัมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ 

ทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีสาํคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระสาํคญั
ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 

 
ก) ประมาณการด้อยค่าของค่าความนิยม 

 
กลุ่มบริษทัทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุ 2.12 มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดซ่ึงพิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใชห้รือการคาํนวณมูลค่ายติุธรรมหักดว้ย
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยต์ามความเหมาะสม การคาํนวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการ (หมายเหตุ 15)  
 
แมอ้ตัราคิดลดท่ีใชใ้นการคาํนวณกระแสเงินสดคิดลดสูงข้ึน อตัราร้อยละ 1 จากอตัราท่ีกลุ่มบริษทัประมาณไว ้(เช่น 
ร้อยละ 11.1 แทนท่ีจะเป็นอตัราร้อยละ 10.1) ค่าความนิยมจากทุกธุรกิจก็ไม่เกิดการดอ้ยค่า อยา่งไรก็ตามในการจดัทาํ
ประมาณการทางการเงิน ฝ่ายบริหารอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผา่นมาประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโต
ของตลาด โดยอตัราการเติบโตท่ีใช้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลในอดีต อตัราคิดลดสําหรับสถานการณ์ปกติจึงเป็นมูลค่า 
ท่ีเหมาะสมในการประเมินมูลค่าค่าความนิยม 
 

ข) ประมาณการการด้อยค่าของลูกหนีก้ารค้า 
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของลูกหน้ีการคา้โดยประมาณการขาดทุนท่ีอาจ
เกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่สามารถชาํระหน้ีได ้กลุ่มบริษทัประเมินค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการคาดการณ์กระแสเงินสด
รับในอนาคต ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับชาํระหน้ี และกรณีของการผิดชาํระหน้ีท่ีเกิดข้ึน 
และการพิจารณาแนวโนม้ของตลาด 
 

ค) ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัยและเส่ือมคุณภาพ  
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยัและเส่ือมคุณภาพโดยประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ  
ซ่ึงคาํนวณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นเพื่อให้สินคา้นั้ นสําเร็จรูปรวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการขาย การคาํนวณดงักล่าวตอ้งอาศยัการประมาณการของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากขอ้มูลในอดีต 
ประสบการณ์ของผูบ้ริหารในธุรกิจ และแนวโนม้ของตลาด 
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4 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั ข้อสมมตฐิาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 
4.1 ประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั และข้อสมมติฐาน (ต่อ) 

 
ง) ค่าเผ่ือสินค้ารับคืน 

 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการค่าเผื่อสินคา้รับคืนสาํหรับแผน่วีซีดีและดีวีดีท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนในอนาคต ผูบ้ริหารประมาณ
การสดัส่วนร้อยละท่ีคาดวา่จะรับคืน โดยพิจารณาจากขอ้มูลและประสบการณ์ในอดีต รวมถึงรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ 
ในปัจจุบนั 

 
จ) มูลค่าภาพยนตร์ระหว่างผลติ 
 

การบนัทึกตน้ทุนภาพยนตร์ระหว่างผลิตบนัทึกตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน เม่ือมีขอ้บ่งช้ีและหากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
ตํ่ากว่าตน้ทุน กลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของภาพยนตร์ดงักล่าว ซ่ึงการพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
เพื่อใชใ้นการคาํนวณตอ้งอาศยัการประมาณการจากผูบ้ริหาร 

 
ฉ) ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัท่ีใช้ในการคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐาน
เหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 
กลุ่มบริษทัได้พิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงได้แก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในการกาํหนดมูลค่า
ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผลประโยชน์พนกังานในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ี
เหมาะสมกลุ่มบริษทัพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้ง
จ่ายชําระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และมีอายุครบกาํหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาท่ีต้องจ่ายชาํระภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืนๆสําหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานอา้งอิงกับสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มูล
เพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหตุ 23 
 

ช) ประมาณการหนีสิ้นโปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้า 
 
บริษทัประมาณการหน้ีสินจากการแลกคะแนนสะสม โดยพิจารณาจากอตัราการแลกคะแนนสะสมท่ีผา่นมา และจาํนวน
คะแนนสะสมท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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5 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ 
ลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
การออกหุน้ใหม่หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 

 
6 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 
ตามท่ีอธิบายในหมายเหตุ 2 กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2556 มาถือปฏิบติัและปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัเสมือนว่าบริษทัใชน้โยบายการบญัชีดงักล่าวมาโดยตลอด ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชี งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบไดป้รับปรุงตามมาตรฐานฉบบัน้ี 
 
ผลกระทบของการนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : บาท 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

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

 ตามท่ี รายการ  ตามท่ี รายการ  

 แสดงไว้เดิม ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ แสดงไว้เดิม ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 
       

สินทรัพยภ์าษีเงินได ้       
   รอการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน - 19,922,563 19,922,563 - 253,259 253,259 
หน้ีสินภาษีเงินได ้       
   รอการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน - (248,416,330) (248,416,330) - (251,779,749) (251,779,749) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและ       
   ส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ลดลง 2,090,395,770 (191,016,028) 1,899,379,742 2,122,049,539 (171,916,329) 1,950,133,210 
กาํไรสะสมลดลง 928,699,746 (445,437,568) 483,262,178 1,050,946,989 (410,559,720) 640,387,269 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ       
   ผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (129,755,466) 25,927,773 (103,827,693) 64,415,497 (12,883,099) 51,532,398 
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6 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

 หน่วย : บาท 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั 

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

 ตามท่ี รายการ  ตามท่ี รายการ  

 แสดงไว้เดมิ ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ แสดงไว้เดมิ ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 
       

สินทรัพยภ์าษีเงินได ้       
   รอการตดับญัชีเพิ่มข้ึน - 19,728,004 19,728,004 - - - 
หน้ีสินภาษีเงินได ้       
   รอการตดับญัชีเพิ่มข้ึน - - - - (12,655,147) (12,655,147) 
กาํไรสะสม(ลดลง)เพิ่มข้ึน 1,074,926,216 (6,199,769) 1,068,726,447 1,136,064,392 227,952 1,136,292,344 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ       
   ผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน(ลดลง) (129,755,466) 25,927,773 (103,827,693) 64,415,497 (12,883,099) 51,532,398 

 
ผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : บาท 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ตามท่ี รายการ  ตามท่ี รายการ  

 แสดงไว้เดมิ ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ แสดงไว้เดมิ ปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 
       

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน       
   ตามวธีิส่วนไดเ้สียเพิ่มข้ึน 157,192,335 19,099,699 176,292,034 - - - 
ภาษีเงินไดล้ดลง 281,914,714 (15,778,149) 266,136,565 191,378,222 (6,427,721) 184,950,501 
กาํไรสาํหรับงวดเพิ่มข้ึน 811,141,702 34,877,848 846,019,550 750,032,635 6,427,721 756,460,356 
กาํไรเบด็เสร็จสาํหรับงวดลดลง 194,170,963 (38,810,872) 155,360,091 194,170,963 (38,810,872) 155,360,091 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน       
   (บาทต่อหุน้) 0.92 0.04 0.96 0.85 0.01 0.86 
กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) 0.91 0.04 0.95 0.85 - 0.85 
 
กลุ่มบริษทัไดมี้การนาํเสนอขอ้มูลการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลเฉพาะบริษทั ในระหวา่งปี พ.ศ. 2556 ตวัเลขของผลกระทบของการนาํนโยบายบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัท่ีแสดง
ไวใ้นขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเฉพาะบริษทังวดก่อนไดมี้การปรับใหม่ เน่ืองจากมีการ
คาํนวณขอ้มูลผิดพลาด  
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7 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปนี้  
 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม 
 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
ธุรกจิ 

โรงภาพยนตร์ 
ธุรกจิ 

โฆษณา 
ธุรกจิโบว์ลิง่ 

และคาราโอเกะ 
ธุรกจิให้เช่า 
และบริการ 

ธุรกจิ 
สื่อภาพยนตร์ 

 
รวม 

       

รายได ้       
- รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจ 5,790 789 562 589 770 8,500 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (339) (1) (72) (108) (270) (790) 

รายไดสุ้ทธิ 5,451 788 490 481 500 7,710 
       

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 794 569 46 31 (295) 1,145 
เงินชดเชยค่าเสียหาย      13 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน      221 
รายไดท้ี่ไม่สามารถปันส่วนได ้      (119) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน      1,260 
ตน้ทุนทางการเงิน      (149) 
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้      189 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้      1,300 
ภาษีเงินได ้      (276) 

กาํไรสุทธิ      1,024 
       

สินทรัพยถ์าวรของส่วนงาน 4,521 54 796 1,307 18 6,696 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้      2,469 
สินทรัพยท์ี่ยงัไม่ไดป้ันส่วน      4,465 

สินทรัพยท์ั้งสิ้นในงบการเงินรวม      13,630 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
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7 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

 หน่วย : ล้านบาท 
                                                                                          งบการเงนิรวม                                                                                      
 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
ธุรกจิ 

โรงภาพยนตร์ 
ธุรกจิ 

โฆษณา 
ธุรกจิโบว์ลิง่ 

และคาราโอเกะ 
ธุรกจิให้เช่า 
และบริการ 

ธุรกจิ 
สื่อภาพยนตร์ 

 
รวม 

       

รายได ้       
- รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจ 4,699 669 597 605 981 7,551 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ (258) (20) (85) (100) (123) (586) 

รายไดสุ้ทธิ 4,441 649 512 505 858 6,965 
       

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 505 425 7 51 (210) 778 
เงินชดเชยค่าเสียหาย      68 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน      214 
การดอ้ยค่าของค่าความนิยม (5)    (50) (55) 
รายไดท้ี่ไม่สามารถปันส่วนได ้      9 
กาํไรจากการดาํเนินงาน      1,014 
ตน้ทุนทางการเงิน      (133) 
ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้      176 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้      1,057 
ภาษีเงินได ้      (266) 

กาํไรสุทธิ      791 
       

สินทรัพยถ์าวรของส่วนงาน 3,074 46 807 1,386 19 5,332 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้      1,950 
สินทรัพยท์ี่ยงัไม่ไดป้ันส่วน      4,048 

สินทรัพยท์ั้งสิ้นในงบการเงินรวม      11,330 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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7 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายส่วนกลาง สินทรัพยข์องส่วนงานประกอบดว้ย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สินคา้คงเหลือ ลูกหน้ี และเงินสดสาํหรับการดาํเนินงานแต่ไม่รวมเงินลงทุน 
 

หน้ีสินของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืมเพื่อใช้กบัทุกส่วนงานและบริหารสภาพคล่องโดยรวม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่ได ้
นาํเสนอขอ้มูลหน้ีสินจาํแนกตามส่วนงาน 
 

8 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

เงินสด 38,613,426 31,471,741 30,025,415 22,895,066 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 457,068,263 449,261,181 364,299,880 308,477,828 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 495,681,689 480,732,922 394,325,295 331,372,894 
 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่ร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 2.25 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 0.10 
ถึงร้อยละ 3.25 ต่อปี)  

 

9 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวมและ 

   งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

   พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

ราคาตามบญัชีตน้ปี   372,406,147 177,457,846 
การตีราคาใหม่ของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย   448,165,556 194,948,301 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี   820,571,703 372,406,147 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนมีดงัน้ี 
   หน่วย : บาท 

   งบการเงนิรวมและ 

   งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

   พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

ราคาทุน    307,990,650 307,990,650 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน   512,581,053 64,415,497 

มูลค่ายติุธรรม    820,571,703 372,406,147 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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10 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

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

บุคคลภายนอก     
   - ลูกหน้ีการคา้ 773,228,671 828,289,046 150,520,060 65,915,475 
   - รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 154,373,471 147,506,084 13,718,332 36,203,791 

รวม 927,602,142 975,795,130 164,238,392 102,119,266 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (52,600,177) (50,436,954) - - 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธิ 875,001,965 925,358,176 164,238,392 102,119,266 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 36) 33,055,941 8,860,461 100,585,964 132,621,634 
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 36) 73,415,497 43,904,035 253,805,874 280,199,584 
ลูกหน้ีอ่ืน 117,689,640 397,502,420 86,195,151 283,912,002 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 59,884,749 78,349,977 43,576,865 51,771,475 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,159,047,792 1,453,975,069 648,402,246 850,623,961 

 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 154,373,471 147,506,084 13,718,332 36,203,791 
ลูกหน้ีการคา้      
   ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 341,661,124 392,684,328 89,196,843 32,465,406 
   คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 237,080,251 220,243,525 47,055,641 31,110,275 
   3 - 6 เดือน 49,686,876 75,602,717 4,464,700 545,044 
   เกินกวา่ 6 เดือน 144,800,420 139,758,476 9,802,876 1,794,750 

รวม 927,602,142 975,795,130 164,238,392 102,119,266 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (52,600,177) (50,436,954) - - 

ลูกหน้ีการคา้บุคคลภายนอก - สุทธิ 875,001,965 925,358,176 164,238,392 102,119,266 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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11 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

อาหารและเคร่ืองด่ืม  69,267,049 48,594,571 51,039,170 33,104,262 
แผน่วีซีดีและดีวีดี - สุทธิจากค่าเผือ่ 82,359,982 71,267,512 - - 
วสัดุส้ินเปลืองและอ่ืนๆ 21,359,087 11,650,351 7,320,453 5,006,696 
สินคา้ระหวา่งทาง 1,921,927 728,266 - - 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 174,908,045 132,240,700 58,359,623 38,110,958 

 
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายเป็นจาํนวน 429.78 ล้านบาท และจํานวน 280.49 ล้านบาท  
ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั (พ.ศ. 2555 : 500.40 ลา้นบาท และจาํนวน 246.94 ลา้นบาท) 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกผลขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยัและค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2556 เป็นจาํนวน 12.86 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555 : 32.95 ลา้นบาท) 

 
12 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งรับ 158,962,592 122,038,261 53,116,646 23,629,542 
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 28,582,099 26,437,635 - - 
อ่ืน ๆ 24,445,275 14,363,798 7,014,080 3,197,067 

 211,989,966 162,839,694 60,130,726 26,826,609 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า - สุทธิ 
 

ก) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า มีดงันี ้
 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย – สุทธิ 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,744,449,932 2,354,200,286 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (3,000,000) (3,000,000) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 2,741,449,932 2,351,200,286 

   

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม   
ยอดคงเหลือตน้ปี 2,351,200,286 1,911,916,647 
เงินลงทุนเพิ่ม 432,869,430 486,532,739 
จาํหน่ายเงินลงทุน (32,000,000) - 
การลดทุนของบริษทัยอ่ย (10,619,784) (44,249,100) 
การดอ้ยค่า - (3,000,000) 
ยอดคงเหลือปลายปี 2,741,449,932 2,351,200,286 

 

การลงทุนเพิม่ในบริษทัย่อย 
 

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

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดล้งทุนเพิ่มในหุน้สามญัของ MPIC จาํนวน 165.89 ลา้นหุน้ ดว้ยราคา
ซ้ือรวม 426.87 ล้านบาท รายการซ้ือประกอบด้วยเงินสด จาํนวน 383.43 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นการยื่นคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพย)์ และการแลกหุ้นสามญัของบริษทัย่อย “TLO” และกิจการร่วมคา้ “MKB” รวมเป็นจาํนวน 43.44 ลา้นบาท  
ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้เปล่ียนแปลงจากเดิมจากอตัราร้อยละ 67.86 เป็นร้อยละ 91.37 ผลต่างจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทน 
ท่ีจ่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 318.71 ลา้นบาท บนัทึกเป็น “การเปล่ียนแปลงสัดส่วน
ของผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัยอ่ย” ซ่ึงแสดงอยูภ่ายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม 

 

เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดล้งทุนซ้ือหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย TLO เพิ่มจาํนวน 0.04 ลา้นหุน้ รวมเป็น
เงินจาํนวน 4.00 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นเปล่ียนแปลงจากเดิมจากอตัราร้อยละ 80.00 เป็นร้อยละ 90.00 ผลต่าง 
จากการซ้ือหุน้เพิ่มจาํนวน5.21 ลา้นบาท บนัทึกเป็น “การเปล่ียนแปลงสัดส่วนของผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัยอ่ย” ซ่ึงแสดงอยู่
ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม 

 

บริษทั ดจิติอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั (“DPM”) 
 

เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดซ้ื้อหุน้เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนใน DPM ซ่ึงประกอบธุรกิจ
ใหเ้ช่าและบริการระบบเคร่ืองฉายและอุปกรณ์ เป็นจาํนวนเงิน 5.00 ลา้นบาท  

 

บริษทั เมเจอร์ โฮลดิง้ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (“MHD”) 
 

เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษทัได้ซ้ือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.96 ของทุนจดทะเบียนใน MHD ซ่ึงประกอบธุรกิจ 
ดา้นการลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 1.00 ลา้นบาท  



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 
ก) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า มีดงันี ้(ต่อ) 

 
เงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ (ต่อ) 
 
การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
บริษทั ทาเลนต์ วนั จาํกดั (“TLO”) 
 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดแ้ลกเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั TLO จาํนวน 0.32 ลา้นหุน้  
กบัหุ้นสามญัของบริษทั MPIC จาํนวน 7.04 ลา้นหุ้น ขาดทุนจากการแลกหุน้สามญัดงักล่าว จาํนวน 13.55 ลา้นบาท แสดง
สุทธิอยู่ใน “รายไดอ่ื้น” ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั และผลต่างจากราคาซ้ือและราคาตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิ 
ท่ีไดรั้บจาํนวน 1.11 ลา้นบาท บนัทึกเป็น “การเปล่ียนแปลงสดัส่วนของผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัยอ่ย” ซ่ึงแสดงอยูภ่ายใตส่้วนของ
ผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม 
 
การลดทุนของบริษทัย่อย 
 
บริษทั เชียงใหม่ ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั (“CMC”) 
 
ผูถื้อหุ้นของ CMC ไดอ้นุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 25 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  
7 บาท จาํนวน 200,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 3.60 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บเงินคืนจากการลดทุนดงักล่าวจาํนวน 3.60 ลา้นบาท  
ในวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2556 
 
บริษทั อุดร ไฟว์สตาร์ ซีนีเพลก็ซ์ จํากดั (“UDF”) 
 
ผูถื้อหุน้ของ UDF ไดอ้นุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 25 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 7 บาท 
จาํนวน 390,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 7.02 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บเงินคืนจากการลดทุนดงักล่าวจาํนวน 7.02 ลา้นบาท ในวนัท่ี  
2 มกราคม พ.ศ. 2556 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

48 

 
13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 
ก) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า มีดงันี ้(ต่อ) 

 
เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

ราคาตามบญัชีตน้ปี  1,883,886,016 1,977,166,901 1,716,422,344 1,792,353,449 
ผลกระทบของการเปล่ียนนโยบายการบญัชี (168,956,853) (187,938,416) - - 

ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ 1,714,929,163 1,789,228,485 1,716,422,344 1,792,353,449 
ซ้ือเงินลงทุนเพิ่ม 526,839,775 33,025,890 526,839,775 33,025,890 
จาํหน่ายเงินลงทุน (91,545,034) (150,892,414) (75,022,556) (108,956,995) 
เงินปันผลรับ (128,908,248) (121,345,342) - - 
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม 191,552,839 164,912,544 - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี  2,212,868,495 1,714,929,163 2,168,239,563 1,716,422,344 

 
กลุ่มบริษทัมีกาํไรในรายการระหว่างกนัท่ีเกิดจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์ห้กบักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
ซ่ึงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนรวมดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่าอาคารท่ีจาํหน่ายไป ในระหวา่งปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทั
รับรู้กาํไรในรายการระหวา่งกนัดงักล่าวเป็นรายไดจ้าํนวน 16.32 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555 : 16.32 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เงินลงทุนในบริษทัร่วมรวมค่าความนิยมสุทธิในงบการเงินรวมท่ีมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน  
44.12 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555 : 44.12 ลา้นบาท) ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดรั้บรายไดเ้งินปันผล
จากบริษทัร่วมจาํนวน 128.91 ลา้นบาท ซ่ึงบนัทึกอยู่ใน “รายได้อ่ืน” ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั และบนัทึกอยู่ใน  
“เงินลงทุนในบริษทัร่วม” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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13 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 

ก) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า มีดงันี ้(ต่อ) 
 

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทัมีส่วนแบ่งในผลการดาํเนินงานสินทรัพย ์หนี้สิน รายไดแ้ละกาํไร(ขาดทุน)ของบริษทัร่วม ดงัต่อไปนี้ 
 

 สินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้ กาํไร(ขาดทุน) สัดส่วนของการถือหุ้น 

 บาท บาท บาท บาท ร้อยละ 
      

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556      
บริษทัร่วม      
บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 1,991,605,412 944,480,076 324,094,030 38,074,999 23.72 
บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จาํกดั 351,061,686 178,206,004 29,106,661 5,352,046 50.00 
    ถือหุ้นทางออ้มผา่น SF 11.86 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์ 1,352,231,079 37,910,281 152,733,656 126,384,240 33.00 
บริษทั ไทยทิคเกต็เมเจอร์ จาํกดั 102,368,385 76,384,276 100,845,796 21,741,554 40.00 
      

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555      
บริษทัร่วม      
บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 1,464,330,270 823,707,872 301,242,584 8,775,319 20.49 
บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จาํกดั 353,483,538 183,669,738 27,669,724 3,710,040 50.00 
    ถือหุ้นทางออ้มผา่น SF 10.25 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์ 1,347,087,413 39,504,367 160,145,398 132,242,348 33.00 
บริษทั ไทยทิคเกต็เมเจอร์ จาํกดั 70,235,897 45,555,900 82,468,560 20,184,837 40.00 
 

บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จาํกดั ถูกควบคุมโดย บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 
ก) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า มีดงันี ้(ต่อ) 

 
เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
บริษทั สยามฟิวเจอร์ดเีวลลอปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) (“SF”) 
 
การลงทุนเพิม่ในบริษทัร่วม 
 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัลงทุนเพิ่มในหุน้สามญัของ SF จาํนวน 102.97 ลา้นหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงิน 
526.84  ลา้นบาท 
 
การจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั SF จาํนวน 30.52 ลา้นหุ้น ไปในราคา 
313.02 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว ซ่ึงมีรวมอยูใ่น “รายไดอ่ื้น” เป็นจาํนวน 221.48 ลา้นบาท และ
จาํนวน 238.00 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั 
 
ผลจากการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนดงักล่าว ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้เพิ่มข้ึนจากเดิมในอตัราร้อยละ 20.49  เป็นร้อยละ 23.72 
 
ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

ราคาตามบญัชีตน้ปี 238,163,523 113,228,869 216,793,035 103,119,735 
ผลกระทบของการเปล่ียนนโยบายการบญัชี (2,959,476) (3,077,612) - - 

ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ 235,204,047 110,151,257 216,793,035 103,119,735 
การลงทุนเพิ่มข้ึน 38,697,500 113,673,300 38,697,500 113,673,300 
การลงทุนเพิ่มข้ึนในกิจการร่วมคา้     
   ภายใตก้ารควบคุมของบริษทัยอ่ย 28,229,350 - - - 
การจาํหน่าย (28,229,350) - (17,999,960) - 
เงินปันผลรับ (15,747,986) - - - 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) (2,396,232) 11,379,490 - - 

ราคาตามบญัชีปลายปี 255,757,329 235,204,047 237,490,575 216,793,035 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 
ก) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า มีดงันี ้(ต่อ) 

 
ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายของกิจการร่วมคา้ มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 280,466,623 248,215,462 

สินทรัพยห์มุนเวียน 109,390,462 81,848,504 

สินทรัพยร์วม 389,857,085 330,063,966 
   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 30,764,700 53,862,406 

หน้ีสินหมุนเวียน 130,254,828 63,955,830 

หน้ีสินรวม 161,019,528 117,818,236 
   

สินทรัพยสุ์ทธิ 228,837,557 212,245,730 
   

รายได ้ 206,258,459 143,120,183 
ค่าใชจ่้าย 207,120,383 133,002,997 
   

ส่วนไดเ้สียตามสดัส่วนในขอ้ภาระผกูพนัท่ีเกิดข้ึนในกิจการร่วมคา้ ไม่มี ไม่มี 
   

กลุ่มบริษทัไม่มีภาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหนา้ของกิจการร่วมคา้   
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 
ก) การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า มีดงันี ้(ต่อ) 

 
ส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 
 
การลงทุนเพิม่ในกจิการร่วมค้า 
 
บริษทั พวีอีาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จาํกดั (“PVR bluO”) 
 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2554 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัซ้ือหุน้เพิม่ทุนใน PVR bluO 
เพื่อรักษาสดัส่วนการลงทุนเดิมท่ีร้อยละ 49 เป็นจาํนวน 276.00 ลา้นรูปี ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บริษทัได ้
จ่ายชาํระค่าหุน้ล่วงหนา้จาํนวน 40.00 ลา้นรูปี หรือเท่ากบั 25.20 ลา้นบาท ท่ีเหลือจะชาํระภายในปี พ.ศ. 2556 
 
เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 บริษทัซ้ือหุน้เพิ่มทุนใน PVR bluO เพื่อรักษาสดัส่วนการลงทุนเดิมท่ีร้อยละ 49 เป็น
จาํนวน 67.30 ลา้นรูปี หรือเท่ากบั 38.70 ลา้นบาท  
 
การจาํหน่ายเงินลงทุนในกจิการร่วมค้า 
 
บริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติง้ จาํกดั (“MKB”) 
 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัไดแ้ลกเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั MKB จาํนวน 1.80 ลา้นหุ้น  
กบัหุ้นสามญัของบริษทั MPIC จาํนวน 9.54 ลา้นหุ้น กาํไรจากการแลกหุ้นสามญัดงักล่าว จาํนวน 7.00 ลา้นบาท รวมอยูใ่น 
“รายไดอ่ื้น”  ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั และผลต่างจากราคาซ้ือและราคาตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บจาํนวน 
7.02 ลา้นบาท บนัทึกเป็น “การเปล่ียนแปลงสัดส่วนของผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัยอ่ย” ซ่ึงแสดงอยูภ่ายใตส่้วนของผูถื้อหุ้น 
ในงบการเงินรวม 
 
 
 
 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
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13  เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 
 

ข) รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า มีดงันี ้
 
  ลกัษณะ อตัราร้อยละของหุ้นท่ีถือ 

บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ์ พ.ศ.2556 พ.ศ.2555 
   

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วิส จาํกดั ให้บริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั เชียงใหม่ ซีนีเพล็กซ์ จาํกดั ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท ์จาํกดั ให้บริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน ซีนีม่า จาํกดั ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน เรียลต้ี จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคาร ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จาํกดั ให้บริการดา้นโบวล์ล่ิง ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
    และคาราโอเกะและการบนัเทิง    
บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จาํกดั ให้บริการโฆษณาและบริการ ถือหุน้โดยตรง 99.93 99.93 
    ให้คาํปรึกษาธุรกิจ    
บริษทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จาํกดั ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.93 99.93 
บริษทั อุดร ไฟวส์ตาร์ ซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั สยามซีนีเพลก็ซ์ จาํกดั ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั  ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.98 99.98 
   (มหาชน)      
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณาและ ถือหุน้โดยตรง 91.37 67.86 
   จาํกดั (มหาชน) (“MPIC”)    จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์    
บริษทั ทาเลนต ์วนั จาํกดั (“TLO”) รับจา้งผลิตงานทางดา้น ถือหุน้โดยตรง - 80.00 
    บนัเทิงทุกรูปแบบ    
บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง  ธุรกิจลงทุน    
   อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั*   99.96 - 
บริษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์  ให้เช่าและบริการระบบเคร่ืองฉาย ถือหุน้โดยตรง 99.99 - 
   แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั    และอุปกรณ์    
     
บริษทัย่อยภายใต้ EGV     
บริษทั เอน็เตอร์เทน โกลเดน้ท ์วิลเลจ ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 99.96 99.96 
   เอก็ซิบิชัน่ จาํกดั    และการโฆษณา    
บริษทั อีจีวี เอก็ซิบิชัน่ จาํกดั ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 99.96 99.96 
     และการโฆษณารวมทั้ง    
    ให้บริการเช่าพ้ืนท่ี    
บริษทั อีจีวี ไฟวส์ตาร์ จาํกดั ให้บริการจดัแสดงภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 99.96 99.96 
    และการโฆษณา    

 
       



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ข) รายละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า มีดงันี ้(ต่อ) 
 

  ลกัษณะ อตัราร้อยละของหุ้นท่ีถือ 
บริษทัย่อย ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ์ พ.ศ.2556 พ.ศ.2555 
   
บริษทัย่อยภายใต้ MPIC     
บริษทั ทีวี ฟอรัม จาํกดั ส่ือและโฆษณาทางโทรทศัน์ ถือหุน้ทางออ้ม 91.37 67.86 
บริษทั เอม็ พคิเจอร์ส จาํกดั จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ ถือหุน้ทางออ้ม 91.37 67.86 
    เพ่ือฉายในโรงภาพยนตร์    
    เพ่ือจดัทาํวิซีดีและดีวีดี และ    
    เพ่ือถ่ายทอดทางโทรทศัน์    
บริษทั เอม็วดีี จาํกดั  จาํหน่ายแผ่น วซีีดี ดีวีดี บลูเรย ์ ถือหุน้ทางออ้ม 91.37 67.86 
    และลิขสิทธ์ิภาพยนตร์    
บริษทั เอม็ เทอร์ต้ีไนน์ จาํกดั ผลิตภาพยนตร์  ถือหุน้ทางออ้ม 91.37 67.86 
บริษทั ทาเลนต ์วนั จาํกดั (“TLO”) ผลิตภาพยนตร์ รับจา้งผลิตงาน ถือหุน้ทางออ้ม 82.23 - 
    ดา้นบนัเทิงทุกรูปแบบและ    
    จาํหน่ายพอ็คเก็ตบุ๊คส์  
   
บริษทัย่อยภายใต้ MVD     
บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล ์จาํกดั จาํหน่ายเทป ซีดี วดีีโอเทป  ถือหุน้ทางออ้ม 90.82 67.46 
    วีซีดี ดีวีดี    
     
บริษทัร่วม     
บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารและ ถือหุน้โดยตรง 23.72 20.49 
   (มหาชน) (“SF”)    ให้บริการดา้นสาธารณูปโภค    
บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ีในอาคารและ ถือหุน้โดยตรง 50.00 50.00 
    ให้บริการดา้นสาธารณูปโภค ถือหุน้ทางออ้ม 11.86 10.25 
  ผา่น SF   
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ใหเ้ช่าพื้นท่ีและให้บริการ ถือหุน้โดยตรง 33.00 33.00 
   เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์    ดา้นสาธารณูปโภค    
บริษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จาํกดั เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายตัว๋ ถือหุน้โดยตรง 40.00 40.00 
    บตัรเขา้ชมการแสดง    
   
กจิการร่วมค้า   
บริษทั พีวีอาร์ บลูโอ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์  ให้บริการโบวล์ล่ิง คาราโอเกะ ถือหุน้โดยตรง 49.00 49.00 
   จาํกดั (“PVR blu-O”)    และการบนัเทิง    
บริษทั เค อารีน่า จาํกดั ให้บริการคาราโอเกะ ถือหุน้โดยตรง 50.00 50.00 
บริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสต้ิง  ให้บริการแพร่ภาพสญัญาณ ถือหุน้โดยตรง - 44.99 
   จาํกดั (“MKB”)    ดาวเทียมและจดัจาํหน่าย    
    ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์    
     

กจิการร่วมค้าภายใต้ MPIC     
บริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสต้ิง  ให้บริการแพร่ภาพสญัญาณ ถือหุน้ทางออ้ม 41.11 - 
   จาํกดั (“MKB”)    ดาวเทียมและจดัจาํหน่าย    
    ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์    

 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ยกเวน้ PVR blu-O ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศอินเดีย 
เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นสามญัและหน่วยลงทุนในกรณีของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
* บริษทัท่ีจดัตั้งใหม่และลงทุนใหม่ในระหวา่งงวด 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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14 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
     เครื่องมือ อุปกรณ์     
  อาคารและ โรงภาพยนตร์ ระบบ และเครื่องตกแต่ง อุปกรณ์  สินทรัพย์  
 ที่ดิน ส่วนปรับปรุง และส่วนปรับปรุง สาธารณูปโภค ที่ใช้ดาํเนินงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555          
ราคาทุน 208,316,998 1,414,363,876 3,265,393,123 1,049,659,221 3,912,109,628 305,922,849 16,112,643 51,176,153 10,223,054,491 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (355,308,318) (1,506,008,513) (474,330,533) (2,438,774,929) (253,567,156) (7,869,695) - (5,035,859,144) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - - (1,148,681) (4,875,603) (375,685) - - (6,399,969) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 208,316,998 1,059,055,558 1,759,384,610 574,180,007 1,468,459,096 51,980,008 8,242,948 51,176,153 5,180,795,378 
          

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 208,316,998 1,059,055,558 1,759,384,610 574,180,007 1,468,459,096 51,980,008 8,242,948 51,176,153 5,180,795,378 
ซื้อสินทรัพย ์ - 3,843,449 100,260,183 58,284,311 314,110,638 21,192,114 4,136,153 271,054,563 772,881,411 
โอนสินทรัพย ์ - 8,537,752 102,765,163 16,653,552 78,523,364 10,295,451 - (216,775,282) - 
จดัประเภทสินทรัพย ์ - 223,592,872 (212,128,647) - (11,464,225) - - - - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (3,298) (364,209) (2,362,578) (12,904,708) (817,070) - - (16,451,863) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (1,763,163) (2,420,510) (8,457,150) (34,869,677) (10,408) - - (47,520,908) 
ค่าเสื่อมราคา - (85,523,535) (151,962,887) (60,820,828) (221,130,847) (31,657,891) (3,513,958) - (554,609,946) 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - - - (495,770) (2,178,439) (294,029) - - (2,968,238) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 208,316,998 1,207,739,635 1,595,533,703 576,981,544 1,578,545,202 50,688,175 8,865,143 105,455,434 5,332,125,834 
          

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555          
ราคาทุน 208,316,998 1,810,314,486 3,054,524,305 1,103,862,201 4,037,033,307 287,732,842 20,248,796 105,455,434 10,627,488,369 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (602,574,851) (1,458,990,602) (525,236,206) (2,451,434,064) (236,374,953) (11,383,653) - (5,285,994,329) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - - (1,644,451) (7,054,041) (669,714) - - (9,368,206) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 208,316,998 1,207,739,635 1,595,533,703 576,981,544 1,578,545,202 50,688,175 8,865,143 105,455,434 5,332,125,834 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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14 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

     เครื่องมือ อุปกรณ์     
  อาคารและ โรงภาพยนตร์ ระบบ และเครื่องตกแต่ง อุปกรณ์  สินทรัพย์  

 ที่ดิน ส่วนปรับปรุง และส่วนปรับปรุง สาธารณูปโภค ที่ใช้ดาํเนินงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556          
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 208,316,998 1,207,739,635 1,595,533,703 576,981,544 1,578,545,202 50,688,175 8,865,143 105,455,434 5,332,125,834 
ซื้อสินทรัพย ์ - 21,444,531 144,751,364 100,247,154 849,650,086 27,156,877 1,697,603 923,452,470 2,068,400,085 
โอนสินทรัพย ์ - 989,891 194,667,602 62,554,064 497,073,975 89,490,200 - (844,775,732) - 
จดัประเภทสินทรัพย ์ - 170,000 (170,000) (12,789) 12,789 - - - - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - (310,243) (8,544,815) (24,191,423) (40,623) (1,358,466) - (34,445,570) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (601,094) (3,070,993) (32,992) (1) - (3,705,080) 
ค่าเสื่อมราคา - (89,367,338) (146,561,384) (64,200,455) (285,590,481) (45,068,538) (2,802,103) - (633,590,299) 
กลบัรายการการดอ้ยค่า - - - 262,317 1,770,504 - - - 2,032,821 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - - (3,500,000) (1,000,000) (30,000,000) - - - (34,500,000) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 208,316,998 1,140,976,719 1,784,411,042 665,685,926 2,584,199,659 122,193,099 6,402,176 184,132,172 6,696,317,791 

          
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556          
ราคาทุน 208,316,998 1,832,918,909 3,386,889,108 1,251,366,000 5,279,925,986 331,095,990 18,787,587 184,132,172 12,493,432,750 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (691,942,190) (1,598,978,066) (583,297,939) (2,660,442,791) (208,233,177) (12,385,411) - (5,755,279,574) 

 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - (3,500,000) (2,382,135) (35,283,536) (669,714) - - (41,835,385) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 208,316,998 1,140,976,719 1,784,411,042 665,685,926 2,584,199,659 122,193,099 6,402,176 184,132,172 6,696,317,791 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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14 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

  อาคาร  เครื่องมือ อุปกรณ์     
  โรงภาพยนตร์ ระบบ และเครื่องตกแต่ง อุปกรณ์  สินทรัพย์  

 ทีด่นิ และส่วนปรับปรุง สาธารณูปโภค ทีใ่ช้ดาํเนินงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 

วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555         
ราคาทุน 173,406,998 1,913,062,573 353,771,647 1,469,436,699 170,221,532 7,444,586 31,140,844 4,118,484,879 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (740,189,727) (92,031,778) (877,760,137) (135,045,469) (4,816,874) - (1,849,843,985) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 173,406,998 1,172,872,846 261,739,869 591,676,562 35,176,063 2,627,712 31,140,844 2,268,640,894 
         

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 173,406,998 1,172,872,846 261,739,869 591,676,562 35,176,063 2,627,712 31,140,844 2,268,640,894 
ซื้อสินทรัพย ์ - 89,408,658 14,944,220 133,889,829 13,864,606 1,557,300 173,587,554 427,252,167 
โอนสินทรัพย ์ - 95,865,713 11,465,599 50,196,620 3,791,873 - (161,319,805) - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (359,709) - (4,525) (145) - - (364,379) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (14,754) - - - - - (14,754) 
ค่าเสื่อมราคา - (118,211,028) (25,083,591) (96,843,764) (21,191,230) (1,335,460) - (262,665,073) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 173,406,998 1,239,561,726 263,066,097 678,914,722 31,641,167 2,849,552 43,408,593 2,432,848,855 
         

วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555         
ราคาทุน 173,406,998 2,084,728,464 377,971,505 1,616,393,062 180,068,344 9,001,886 43,408,593 4,484,978,852 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (845,166,738) (114,905,408) (937,478,340) (148,427,177) (6,152,334) - (2,052,129,997) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 173,406,998 1,239,561,726 263,066,097 678,914,722 31,641,167 2,849,552 43,408,593 2,432,848,855 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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14 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

  อาคาร  เครื่องมือ อุปกรณ์     
  โรงภาพยนตร์ ระบบ และเครื่องตกแต่ง อุปกรณ์  สินทรัพย์  

 ทีด่นิ และส่วนปรับปรุง สาธารณูปโภค ทีใ่ช้ดาํเนินงาน สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม 
         

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 173,406,998 1,239,561,726 263,066,097 678,914,722 31,641,167 2,849,552 43,408,593 2,432,848,855 
ซื้อสินทรัพย ์ - 133,534,389 71,445,831 231,624,102 21,804,278 1,697,603 794,954,722 1,255,060,925 
โอนสินทรัพย ์ - 168,360,984 44,900,848 408,283,737 73,562,914 - (695,108,483) - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (252,174) (555,081) (1,389,380) (211) - - (2,196,846) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - (703,064) (30,438) (1) - (733,503) 
ค่าเสื่อมราคา - (114,776,884) (28,814,232) (113,057,396) (32,388,325) (899,240) - (289,936,077) 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - (3,500,000) (1,000,000) (30,000,000) - - - (34,500,000) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 173,406,998 1,422,928,041 349,043,463 1,173,672,721 94,589,385 3,647,914 143,254,832 3,360,543,354 

         
วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556         
ราคาทุน 173,406,998 2,380,057,344 493,740,669 2,159,417,653 203,304,166 10,639,676 143,254,832 5,563,821,338 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (953,629,303) (143,697,206) (955,744,932) (108,714,781) (6,991,762) - (2,168,777,984) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - (3,500,000) (1,000,000) (30,000,000) - - - (34,500,000) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 173,406,998 1,422,928,041 349,043,463 1,173,672,721 94,589,385 3,647,914 143,254,832 3,360,543,354 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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14 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่จาํนวน  
1,762.67 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555 : 1,780.07 ลา้นบาท) และ 925.57 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555 : 921.34 ลา้นบาท) ในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดินและอาคารท่ีมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 37.57 ลา้นบาท ( พ.ศ. 2555 : 38.12 ลา้นบาท ) 
ไปใชเ้ป็นหลกัประกนัการชาํระหน้ีหรือการปฏิบติัหนา้ท่ีตามสญัญาเช่าท่ีดินและอาคาร 
 

การซ้ือสินทรัพยใ์นระหว่างปี พ.ศ. 2556 ในงบการเงินรวม รวมการไดม้าซ่ึงสินทรัพยจ์ากสัญญาเช่าการเงิน จาํนวน 422.40 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2555 : 2.03 ลา้นบาท) 
 

สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยพื้นท่ีอาคาร รถยนต์
และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 610,167,936 27,852,687 21,906,697 21,906,697 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (169,503,884) (6,169,094) (4,741,581) (3,566,517) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 440,664,052 21,683,593 17,165,116 18,340,180 
 

15 ค่าความนิยม - สุทธิ 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
วนัท่ี 1 มกราคม   
ราคาทุน 342,112,936 342,112,936 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (55,047,537) - 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 287,065,399 342,112,936 
   

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 287,065,399 342,112,936 
การดอ้ยค่า  - (55,047,537) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 287,065,399 287,065,399 
   

วนัท่ี 31 ธันวาคม   
ราคาทุน 342,112,936 342,112,936 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (55,047,537) (55,047,537) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 287,065,399 287,065,399 
 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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15 ค่าความนิยม - สุทธิ (ต่อ) 

 
ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGUs) ที่ถูกกาํหนดตามส่วนงาน การปันส่วนของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ธุรกจิ ธุรกจิ ธุรกจิโบว์ลิง่ ธุรกจิให้เช่า ธุรกจิ  

 โรงภาพยนตร์ โฆษณา และคาราโอเกะ และบริการ สื่อภาพยนตร์ รวม 
       

การปันส่วนค่าความนิยม       
       

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556       
ราคาทุน 25,207,060 - 1,327,239 52,746,610 262,832,027 342,112,936 

หกั  ค่าเผือ่จากการดอ้ยค่า (5,047,537) - - - (50,000,000) (55,047,537) 

ค่าความนิยม - สุทธิ 20,159,523 - 1,327,239 52,746,610 212,832,027 287,065,399 

       
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555       
ราคาทุน 25,207,060 - 1,327,239 52,746,610 262,832,027 342,112,936 

หกั  ค่าเผือ่จากการดอ้ยค่า (5,047,537) - - - (50,000,000) (55,047,537) 

ค่าความนิยม - สุทธิ 20,159,523 - 1,327,239 52,746,610 212,832,027 287,065,399 

 
 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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15 ค่าความนิยม - สุทธิ (ต่อ) 
 

ในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย  ์สินทรัพยจ์ะถูกจดัประเภทไปยงัระดบัท่ีเล็กสุดเพื่อใช้ในการคาํนวณกระแสเงินสด  
(หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด) สาํหรับค่าความนิยมของส่วนงานส่ือภาพยนตร์ท่ีมูลค่ามีสาระสาํคญัต่องบการเงิน กลุ่มบริษทั
ไดว้่าจา้งบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงินแห่งหน่ึงเพื่อทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ท่ีปรึกษาทางการเงินไดป้ระมาณการ
กระแสเงินสดก่อนภาษีอา้งอิงจากการประมาณการทางการเงิน โดยคิดลดครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี โดยอา้งอิงจากแผนการเงินและ
การดาํเนินงานของหน่วยสินทรัพย ์ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหาร 
 
ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเป็นดงัต่อไปน้ี 
 
 ธุรกจิ ธุรกจิโบว์ลิง่ ธุรกจิให้เช่า ธุรกจิ 
 โรงภาพยนตร์ และคาราโอเกะ และบริการ ส่ือภาพยนตร์ 
     

กาํไรขั้นตน้1 (ร้อยละ) 15 9 6 20 – 50 
อตัราการเติบโต 2 (ร้อยละ) 3 3 5 - 10 3 
อตัราคิดลด 3 (ร้อยละ) 12.9 12.9 13.4 10.1 

 
1  กาํไรขั้นตน้จากงบประมาณ 
2. อตัราการเติบโตถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของกระแสเงินสดสาํหรับรอบระยะเวลาท่ีครอบคลุมโดยงบประมาณหรือประมาณการทาง
การเงินล่าสุด 

3  อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 
 
ขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีไดถู้กใชเ้พื่อการวเิคราะห์หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ 
 
ฝ่ายบริหารพิจารณากาํไรขั้นตน้จากประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมา ประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโต
ของตลาด อตัราการเติบโตถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีใชส้อดคลอ้งกบัประมาณการท่ีรวมอยูใ่นรายงานของอุตสาหกรรม ซ่ึงอตัราคิดลด
ตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียง ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ  
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  

 หน่วย : บาท 

  งบการเงนิ 

 งบการเงนิรวม เฉพาะบริษทั 

 ลขิสิทธ์ิ โปรแกรม  โปรแกรม 

 ภาพยนตร์ คอมพวิเตอร์ รวม คอมพวิเตอร์ 

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555     
ราคาทุน 2,832,964,628 50,443,502 2,883,408,130 42,346,845 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,385,411,902) (16,915,425) (2,402,327,327) (12,284,415) 

 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (56,320,846) - (56,320,846) - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 391,231,880 33,528,077 424,759,957 30,062,430 
     

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 391,231,880 33,528,077 424,759,957 30,062,430 
ซ้ือสินทรัพย ์ 420,686,803 31,959,077 452,645,880 29,500,709 
ตดัจาํหน่าย (2,696,763) (241,496) (2,938,259) - 
ค่าตดัจาํหน่าย (482,901,412) (10,887,084) (493,788,496) (10,087,860) 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (12,455,784) (1,316,009) (13,771,793) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 313,864,724 53,042,565 366,907,289 49,475,279 
     

วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555     
ราคาทุน 3,250,954,667 82,048,579 3,333,003,246 71,847,554 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,868,313,312) (27,690,005) (2,896,003,317) (22,372,275) 

 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (68,776,631) (1,316,009) (70,092,640) - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 313,864,724 53,042,565 366,907,289 49,475,279 
     

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 313,864,724 53,042,565 366,907,289 49,475,279 
ซ้ือสินทรัพย ์ 394,058,471 18,893,660 412,952,131 17,043,978 
ค่าตดัจาํหน่าย (380,528,247) (16,858,598) (397,386,845) (16,074,551) 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (13,875,543) - (13,875,543) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 313,519,405 55,077,627 368,597,032 50,444,706 
     

วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556     
ราคาทุน 3,645,013,138 100,942,239 3,745,955,377 88,891,532 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,248,841,559) (44,548,603) (3,293,390,162) (38,446,826) 

 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (82,652,174) (1,316,009) (83,968,183) - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 313,519,405 55,077,627 368,597,032 50,444,706 
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17 สินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 6,881,653 7,711,083 641,858 476,441 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

   ท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 139,498,108 52,404,994 29,828,484 16,503,497 

 146,379,761 60,116,077 30,470,342 16,979,938 
     

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   ท่ีจะจ่ายชาํระภายใน 12 เดือน (14,423,882) (21,703,169) (922,672) (324,952) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

   ท่ีจะจ่ายชาํระเกินกวา่ 12 เดือน (465,413,250) (289,939,398) (121,148,012) (29,310,133) 

 
(479,837,132) (311,642,567) (122,070,684) (29,635,085) 

     

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (333,457,371) (251,526,490) (91,600,342) (12,655,147) 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

วนัท่ี 1 มกราคม (251,526,490) (228,493,767) (12,655,147) 19,728,004 
ลดในกาํไรหรือขาดทุน  7,702,230 15,778,149 10,687,916 6,427,721 

ภาษีเพิ่มบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ (89,633,111) (38,810,872) (89,633,111) (38,810,872) 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม (333,457,371) (251,526,490) (91,600,342) (12,655,147) 
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17 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

   ภาษเีพิม่  
 วนัท่ี  บันทึกโดยตรง วนัท่ี 
 1 มกราคม เพิม่ (ลด) ใน ในส่วนของ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 กาํไรหรือขาดทุน ผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2556 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
การดอ้ยค่าเงินลงทุน 600,000 - - 600,000 
ค่าเส่ือมราคา 2,295,344 (679,206) - 1,616,138 
การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - 6,900,000 - 6,900,000 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 40,008,723 (5,663,879) - 34,344,844 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 422,340 (24,568) - 397,772 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 4,435,811 78,945,082 - 83,380,893 
ผลประโยชน์พนกังาน 2,913,479 380,255 - 3,293,734 
ประมาณการหน้ีสินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 3,374,000 (514,000) - 2,860,000 
เงินช่วยค่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 6,066,380 6,920,000 - 12,986,380 

รวม 60,116,077 86,263,684 - 146,379,761 

     
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (12,883,099) - (89,633,111) (102,516,210) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ (23,498,737) (1,521,024) - (25,019,761) 
ค่าตดัจาํหน่าย (6,640,588) 1,845,609 - (4,794,979) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (2,558,691) 2,265 - (2,556,426) 
ค่าเส่ือมราคา (32,119,473) (91,464,312) - (123,583,785) 
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ (233,941,979) 12,576,008 - (221,365,971) 

รวม (311,642,567) (78,561,454) (89,633,111) (479,837,132) 
     

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (251,526,490) 7,702,230 (89,633,111) (333,457,371) 
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17 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

   ภาษเีพิม่  
 วนัท่ี  บันทึกโดยตรง วนัท่ี 
 1 มกราคม เพิม่ (ลด) ใน ในส่วนของ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 กาํไรหรือขาดทุน ผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2555 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 26,106,561 - (26,106,561) - 
การดอ้ยค่าเงินลงทุน - 600,000 - 600,000 
ค่าเส่ือมราคา 3,473,177 (1,177,833) - 2,295,344 
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 46,198,880 (6,190,157) - 40,008,723 
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 436,433 (14,093) - 422,340 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 4,391,338 44,473 - 4,435,811 
ผลประโยชน์พนกังาน 2,554,425 359,054 - 2,913,479 
ประมาณการหน้ีสินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 3,703,000 (329,000) - 3,374,000 
เงินช่วยค่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ - 6,066,380 - 6,066,380 

รวม 86,863,814 (641,176) (26,106,561) 60,116,077 

     
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (178,788) - (12,704,311) (12,883,099) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ (29,693,985) 6,195,248 - (23,498,737) 
ค่าตดัจาํหน่าย (8,483,361) 1,842,773 - (6,640,588) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (2,470,468) (88,223) - (2,558,691) 
ค่าเส่ือมราคา (26,923,853) (5,195,620) - (32,119,473) 
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหนา้ (247,607,126) 13,665,147 - (233,941,979) 

รวม (315,357,581) 16,419,325 (12,704,311) (311,642,567) 
     

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (228,493,767) 15,778,149 (38,810,872) (251,526,490) 
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17 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

   ภาษเีพิม่  
 วนัท่ี  บันทึกโดยตรง วนัท่ี 
 1 มกราคม เพิม่ (ลด) ใน ในส่วนของ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2556 กาํไรหรือขาดทุน ผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2556 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
การดอ้ยค่าเงินลงทุน 600,000 - - 600,000 
ค่าเส่ือมราคา 768,777 (127,858) - 640,919 
การดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - 6,900,000 - 6,900,000 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 4,084,432 46,320 - 4,130,752 
ผลประโยชน์พนกังาน 2,086,348 265,943 - 2,352,291 
ประมาณการหน้ีสินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 3,374,000 (514,000)  2,860,000 
เงินช่วยค่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 6,066,380 6,920,000 - 12,986,380 

รวม 16,979,937 13,490,405 - 30,470,342 

     
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (12,883,099) - (89,633,111) (102,516,210) 
ค่าตดัจาํหน่าย (407,322) (515,350) - (922,672) 
ค่าเส่ือมราคา (16,344,663) (2,287,139) - (18,631,802) 

รวม (29,635,084) (2,802,489) (89,633,111) (122,070,684) 
     

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (12,655,147) 10,687,916 (89,633,111) (91,600,342) 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

67 

 
17 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

   ภาษเีพิม่  
 วนัท่ี  บันทึกโดยตรง วนัท่ี 
 1 มกราคม เพิม่ (ลด) ใน ในส่วนของ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 กาํไรหรือขาดทุน ผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2555 
     

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 26,106,561 - (26,106,561) - 
การดอ้ยค่าเงินลงทุน - 600,000 - 600,000 
ค่าเส่ือมราคา 916,218 (147,441) - 768,777 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 4,047,976 36,456 - 4,084,432 
ผลประโยชน์พนกังาน 1,838,319 248,029 - 2,086,348 
ประมาณการหน้ีสินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 3,703,000 (329,000) - 3,374,000 
เงินช่วยค่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ - 6,066,380 - 6,066,380 

รวม 36,612,074 6,474,424 (26,106,561) 16,979,937 

     
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (178,788) - (12,704,311) (12,883,099) 
ค่าตดัจาํหน่าย (732,274) 324,952 - (407,322) 
ค่าเส่ือมราคา (15,973,008) (371,655) - (16,344,663) 

รวม (16,884,070) (46,703) (12,704,311) (29,635,084) 
     

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

 
งบแสดงฐานะการเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงยอดคงเหลือดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 316,412 253,259 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (333,773,783) (251,779,749) (91,600,342) (12,655,147) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (333,457,371) (251,526,490) (91,600,342) (12,655,147) 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
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18 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

ส่วนท่ีถึงกาํหนดภายในหน่ึงปี 34,153,853 34,653,397 9,472,507 9,472,507 

ส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงปี 487,283,860 520,938,169 159,403,371 168,875,879 

รวมค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 521,437,713 555,591,566 168,875,878 178,348,386 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัไดน้าํสิทธิการเช่าท่ีมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 22.80 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555 : 24.00 ลา้นบาท) 
ไปใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 21) 

 
19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

เงินมดัจาํ 227,671,185 137,624,983 116,373,421 106,207,283 
อ่ืน ๆ 116,008,751 12,548,288 114,612,640 11,904,403 

 343,679,936 150,173,271 230,986,061 118,111,686 

 
20 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

เจา้หน้ีการคา้ 620,359,485 642,280,408 481,790,127 443,585,649 
เจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 36) 72,947,147 35,392,103 99,652,944 114,534,989 
เจา้หน้ีอ่ืน 473,006,746 275,803,012 326,997,300 128,694,051 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 255,721,999 334,915,638 130,725,100 120,693,630 
รายไดค่้าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 314,346,777 239,051,434 179,350,506 137,610,522 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,736,382,154 1,527,442,595 1,218,515,977 945,118,841 

 
รายไดค่้าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ไดร้วมเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้เป็นจาํนวนเงิน 49.74 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555 : จาํนวนเงิน 58.41 
ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นเงินรับจากการจาํหน่ายบตัรเงินสดโดยบริษทัตอ้งฝากไวใ้นธนาคารเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่ามูลค่าคงเหลือของ 
บตัรเงินสดท่ีลูกคา้ยงัไม่ได้ใช้ทั้ งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีบังคบัใช้กับผูป้ระกอบธุรกิจ 
บตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์  
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21 เงนิกู้ยืม 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

ส่วนที่หมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 60,418,172 36,668,051 703,160 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,178,510,000 764,800,000 1,545,000,000 200,000,000 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื     
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,238,928,172 801,468,051 1,545,703,160 200,000,000 
     

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของเงินกูย้มืระยะยาว     
   -  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 71,922,239 1,336,177 264,935 297,642 
   -  เงินกูย้มืจากธนาคาร 131,924,271 79,454,328 40,000,000 40,000,000 
   -  หุน้กู ้ - 800,000,000 - 800,000,000 

รวมเงินกูย้มืส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 203,846,510 880,790,505 40,264,935 840,297,642 

     
ส่วนที่ไม่หมุนเวยีนของเงนิกู้ยืมระยะยาว     
   -  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 443,408,418 24,035,538 21,137,363 21,402,298 
   -  เงินกูย้มืจากธนาคาร 108,453,231 145,660,467 60,000,000 100,000,000 
   -  หุน้กู ้ 1,800,000,000 1,000,000,000 1,800,000,000 1,000,000,000 

รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวยีน 2,351,861,649 1,169,696,005 1,881,137,363 1,121,402,298 
     

รวมเงินกูย้มื 4,794,636,331 2,851,954,561 3,467,105,458 2,161,699,940 

 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัและบริษทั (ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) มีดงัต่อไปน้ี 
 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

ยอดรวมเงินกูย้มื     
- อตัราคงท่ี 4,078,510,000 2,704,800,000 3,445,000,000 2,140,000,000 
- อตัราลอยตวั 200,795,674 121,782,846 703,160 - 

 4,279,305,674 2,826,582,846 3,445,703,160 2,140,000,000 
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21 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
เงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีมีความเส่ียงในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและช่วงเวลาการกูย้มืซ่ึงจะมีผลต่อการ
วดัมูลค่าใหม่ของเงินกูย้มื (ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
  หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 

  6 เดือน    
  หรือน้อยกว่า 6 - 12 เดือน 1 - 5 ปี รวม 
      

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  2,198,510,000 20,000,000 1,860,000,000 4,078,510,000 

เงินกูย้มืรวม  2,198,510,000 20,000,000 1,860,000,000 4,078,510,000 
      

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  1,584,800,000 20,000,000 1,100,000,000 2,704,800,000 

เงินกูย้มืรวม  1,584,800,000 20,000,000 1,100,000,000 2,704,800,000 

 
  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

  6 เดือน    
  หรือน้อยกว่า 6 - 12 เดือน 1 - 5 ปี รวม 
      

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  1,565,000,000 20,000,000 1,860,000,000 3,445,000,000 

เงินกูย้มืรวม  1,565,000,000 20,000,000 1,860,000,000 3,445,000,000 
      

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  1,020,000,000 20,000,000 1,100,000,000 2,140,000,000 

เงินกูย้มืรวม  1,020,000,000 20,000,000 1,100,000,000 2,140,000,000 

 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

- เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7.38 – 8.00 7.38 - 7.90 7.38 - 8.00 - 
- เงินกูย้มืจากธนาคาร 2.86 - 6.75 3.08 - 7.00 2.86 - 4.60 3.08 - 4.62 
- หุน้กู ้ 3.54 - 4.60 2.99 - 4.60 3.54 - 4.60 2.99 - 4.60 
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21 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีไม่หมุนเวียน (ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) มีดงัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม 

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

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 108,453,231 145,660,467 107,297,645 179,407,556 
หุน้กู ้ 1,800,000,000 1,000,000,000 1,824,643,350 1,001,570,580 

 1,908,453,231 1,145,660,467 1,931,940,995 1,180,978,136 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม 

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

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร 60,000,000 100,000,000 58,844,414 133,747,089 
หุน้กู ้ 1,800,000,000 1,000,000,000 1,824,643,350 1,001,570,580 

 1,860,000,000 1,100,000,000 1,883,487,764 1,135,317,669 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวคาํนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีฝ่ายบริหารคาดว่า 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจะตอ้งจ่าย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะสั้น หน้ีสินตามสัญญาเช่า
การเงิน ใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชีของรายการดงักล่าว 
 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 92,800,133 3,300,369 1,979,656 1,995,006 
ครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 449,965,161 10,611,218 6,715,163 8,694,819 
ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 62,052,420 48,072,405 45,602,210 45,602,210 

 604,817,714 61,983,992 54,297,029 56,292,035 
หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของ     

   สญัญาเช่าการเงิน (89,487,057) (36,612,277) (32,894,731) (34,592,095) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 515,330,657 25,371,715 21,402,298 21,699,940 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
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21 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

ครบกาํหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 71,922,239 1,336,177 264,935 297,642 
ครบกาํหนดเกิน 1 ปี 443,408,418 24,035,538 21,137,363 21,402,298 

 515,330,657 25,371,715 21,402,298 21,699,940 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน) สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

ยอดคงเหลือตน้ปี 225,114,795 187,655,411 140,000,000 180,000,000 
กูย้มืเพิ่ม 123,990,000 91,800,000 - - 
จ่ายคืนเงินกูย้มื (108,727,293) (54,340,616) (40,000,000) (40,000,000) 

ยอดคงเหลือปลายปี 240,377,502 225,114,795 100,000,000 140,000,000 

 
ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร มีดงัต่อไปน้ี 
 
ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 131,924,271 79,454,328 40,000,000 40,000,000 

ครบกาํหนดระหวา่ง 1 ปี ถึง 2 ปี 88,453,231 74,321,079 40,000,000 40,000,000 
ครบกาํหนดระหวา่ง 2 ปี ถึง 5 ปี 20,000,000 71,339,388 20,000,000 60,000,000 

 108,453,231 145,660,467 60,000,000 100,000,000 

 240,377,502 225,114,795 100,000,000 140,000,000 

 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเป็นตัว๋แลกเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งินที่อยูใ่นสกุลเงินบาท มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ  
2.86  ถึงร้อยละ 6.50 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 3.08 ถึงร้อยละ 6.50 ต่อปี) 
 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.60 ถึงร้อยละ 6.75 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 4.60 ถึงร้อยละ 7.00 ต่อปี) 
เงินกูย้มืดงักล่าวมีอาคารและสิทธิการเช่าเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั (หมายเหตุ 14 และหมายเหตุ 18) หลกัประกนัของหน้ีสินตาม
สญัญาเช่าการเงินคือการท่ีบริษทัจะตอ้งมอบคืนสิทธิในสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าแก่ผูใ้หเ้ช่าในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัผดิสัญญา 
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21 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 
 

หุ้นกู้ 

 หน่วย : บาท 

  งบการเงิน 

 งบการเงนิรวม เฉพาะบริษทั 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,800,000,000 1,800,000,000 
การออกหุน้กู ้ 800,000,000 800,000,000 

ชาํระคืนหุน้กู ้ (800,000,000) (800,000,000) 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,800,000,000 1,800,000,000 

 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2556 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ชนิดคืนเงินตน้คร้ังเดียวเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน ไม่มีประกนั 
มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวน 800.00 ลา้นบาท หุ้นกูด้งักล่าวมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู ้อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.54 ต่อปี บริษทั
ไดรั้บเงินจาํนวน 800.00 ลา้นบาท ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และบริษทัไดน้าํเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้กูไ้ปชาํระหน้ี
เงินกูย้มืจากธนาคาร 
 
บริษทัไดอ้อกหุน้กูใ้นสกลุเงินบาทประเภทจ่ายคืนเงินตน้เม่ือครบกาํหนด (Straight Bond) ไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิท่ีมูลค่า
ตราไว ้1,000 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

   หุ้นกู้ อตัราดอกเบีย้คงที ่
อายุหุ้นกู้ วนัท่ีออก วนัครบกาํหนด ล้านบาท ร้อยละต่อปี 

     

3 ปี วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2553 วนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 800 3.35 
5 ปี วนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 วนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 1,000 4.60 
3 ปี วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 800 3.54 

 
ดอกเบ้ียมีกาํหนดการจ่ายทุก 3 เดือนและทุก 6 เดือน บริษทัตอ้งดาํรงไวซ่ึ้งอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในอตัราส่วนท่ี
กาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
 
บริษทันาํเงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายหุน้กูไ้ปชาํระหน้ีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและใชใ้นการดาํเนินงานและขยายธุรกิจของบริษทั 
 
วงเงนิกู้ยืม 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินซ่ึงยงัมิไดใ้ชเ้ป็นจาํนวน 2,295.70  
ลา้นบาท และจาํนวน 1,879.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั (พ.ศ. 2555 : จาํนวน 4,843.42 ลา้นบาท และจาํนวน 4,375.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่ส้ินสุดอายุภายใน 3 ปี และจะมีการทบทวนตามวาระ วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่มีไวใ้ช้สําหรับการสร้าง 
โรงภาพยนตร์และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน  
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22 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 37,452,732 50,210,515 12,711,978 11,567,131 

ประมาณการหน้ีสินโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 14,300,000 16,870,000 14,300,000 16,870,000 
ประมาณการหน้ีสินจากสินคา้รับคืน 30,152,640 28,943,703 - - 
อ่ืน  ๆ 27,508,433 41,796,506 11,703,423 8,154,830 

 109,413,805 137,820,724 38,715,401 36,591,961 

 
23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  

 
จาํนวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่มี     

   สินทรัพยโ์ครงการ 22,919,045 18,869,662 16,006,045 10,431,741 

หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 22,919,045 18,869,662 16,006,045 10,431,741 

 
รายการเคล่ือนไหวของโครงการผลประโยชน์ระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

วนัท่ี 1 มกราคม 18,869,662 16,532,500 10,431,741 9,191,596 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 731,896 1,820,147 937,867 895,591 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 584,464 517,015 391,845 344,554 
ขาดทุนจากการประมาณการ     

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,733,023 - 4,244,592 - 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 22,919,045 18,869,662 16,006,045 10,431,741 
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23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนมีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 731,896 1,820,147 937,867 895,591 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 584,464 517,015 391,845 344,554 
ขาดทุนจากการประมาณการ     

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,733,023 - 4,244,592 - 

รวม (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้าย     

   ผลประโยชน์พนกังาน) 4,049,383 2,337,162 5,574,304 1,240,145 
 

ค่าใชจ่้ายจาํนวน 4.05 ลา้นบาท และ 5.57 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555 : จาํนวน 2.34 ลา้นบาท และ 1.24 ลา้นบาท) ไดร้วมอยูใ่น “ค่าใชจ่้าย 
ในการบริหาร” ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ตามลาํดบั 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราคิดลด 4.10 3.80 4.10 3.80 
อตัราเงินเฟ้อ 3.00 3.00 3.00 3.00 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 3.00 - 9.00 3.00 - 9.00 3.00 - 9.00 3.00 - 9.00 

 
24 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 221,778,071 209,904,513 21,995,010 22,106,514 
รายไดค่้าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 183,612,817 206,611,088 - - 
เงินช่วยเหลือค่าก่อสร้าง 64,931,900 38,331,900 64,931,900 38,331,900 

 470,322,788 454,847,501 86,926,910 60,438,414 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 บริษทัไดรั้บเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างจากผูใ้หเ้ช่าเป็นจาํนวน 28.60 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555 : 38.40 ลา้นบาท)  
โดยบนัทึกเป็นส่วนลดค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายบริษทัตลอดอายสุญัญาเช่าในงบการเงินรวมและงบการเงินบริษทั 
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25 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

  ทุนท่ีออกและเรียกชําระเตม็มูลค่าแล้ว 
 จาํนวนหุ้น จํานวน  ส่วนเกนิ 
 จดทะเบียน หุ้นสามญั หุ้นสามญั มูลค่าหุ้น 
 หุ้น หุ้น บาท บาท 
     

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 906,000,000 881,897,219 881,897,219 3,839,673,605 
การออกหุน้     

ทุนจดทะเบียนรองรับการใชสิ้ทธิ ESOP - W4 8,690,000 - - - 
การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั ESOP - W3 - 5,679,124 5,679,124 79,825,767 

การลดทุน (10,189,010) - - - 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 904,500,990 887,576,343 887,576,343 3,919,499,372 
การลดทุน (8,234,643) - - - 

วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 896,266,347 887,576,343 887,576,343 3,919,499,372 
 

หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํนวน 896,266,347 หุน้ (พ.ศ. 2555 : 904,500,990 หุน้) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (พ.ศ. 2555 :  
1 บาทต่อหุน้) หุน้สามญัท่ีไดอ้อกและเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้มีจาํนวน 887,576,343 หุน้ (พ.ศ. 2555 : 887,576,343 หุน้) 
 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2556 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 904,500,990 บาท 
เป็น 896,266,347 บาท โดยการลดหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 8,234,643 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 
8,234,643 บาท เน่ืองจากการหมดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ESOP - W3) บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 
906,000,000 บาท เป็น 895,810,990 บาท โดยการลดหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั จาํนวน 10,189,010 หุน้ มูลค่า 
ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก
จาํนวน 895,810,990 บาท เป็นจาํนวน 904,500,990 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 8,690,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั (ESOP - W4) บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2555 ตามลาํดบั 

 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ (ESOP - W3) ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 5,679,124 สิทธิเป็นจาํนวนเงิน 
85,504,891 บาท โดยมีส่วนเกินมูลคา่หุน้จาํนวน 79,825,767 บาท 
 

ส่วนเกนิทุน – หุ้นทุนซ้ือคืน 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 บริษทัไดซ้ื้อคืนหุ้นสามญัจาํนวน 40.91 ลา้นหุ้น ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจ่ายเงินเพื่อ 
ซ้ือคืนหุน้เป็นจาํนวนเงิน 267.92 ลา้นบาท และไดแ้สดงเป็นรายการหกัจากส่วนของผูถื้อหุน้ หุ้นทั้งหมดท่ีซ้ือคืนถือไวเ้พื่อรอการ
จาํหน่ายอีกคร้ังหน่ึงในเวลาต่อไป บริษทัไดก้นักาํไรสะสมไวเ้ป็นสาํรองเพื่อหุน้ทุนซ้ือคืนจาํนวน 267.92 ลา้นบาท ตามท่ีกาํหนดไว้
ในมาตรา 66/1 (2) ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดให้บริษทัตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสํารอง
เท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดซ้ื้อหุน้คืน 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 บริษทัไดข้ายหุน้ทุนซ้ือคืนทั้งจาํนวนรวมเป็นเงิน 556.34 ลา้นบาท กาํไรจากการขายหุน้ทุนซ้ือคืนจาํนวน 
288.42 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกเป็น “ส่วนเกินทุน - หุน้ทุนซ้ือคืน” ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 
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26 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 

 
26.1 ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญที่จดัสรรให้แก่พนักงานของบริษัท (“ESOP”) 

 
บริษทัไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรรให้แก่พนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย (“ESOP”) โดยเป็น
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนใหบุ้คคลอ่ืนได ้ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายไุม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก 
 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัและราคาการใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีออกสิทธิมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  จํานวนท่ีออก ราคาการใช้สิทธิ กาํหนดเวลาการใช้สิทธิ 

 วนัท่ีออก ล้านหน่วย บาท/หน่วย เร่ิม ส้ินสุด 
      

ESOP-W4 10 เมษายน พ.ศ. 2555 8.69 15.440 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 9 เมษายน พ.ศ. 2560 
 
ราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ มีดงัน้ี 
   อตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ 

   หน่วย/หุ้น บาท/หน่วย 
     

ESOP-W4   1.017 15.182 
 

26.2 ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญที่จดัสรรให้แก่พนักงานของบริษัทย่อย (“ESOP”) 
 
บริษทัย่อยไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรรให้แก่พนักงานของบริษทัย่อย (“ESOP”) โดยเป็นใบสําคญั
แสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนใหบุ้คคลอ่ืนได ้ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายไุม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก 
 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัและราคาการใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีออกสิทธิมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  จํานวนท่ีออก ราคาการใช้สิทธิ กาํหนดเวลาการใช้สิทธิ 

 วนัท่ีออก ล้านหน่วย บาท/หน่วย เร่ิม ส้ินสุด 
      

ESOP-W1 10 เมษายน พ.ศ. 2555 4.42 1.590 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 23 เมษายน พ.ศ. 2560 
 
ราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ มีดงัน้ี 
 
   อตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ 
   หน่วย/หุ้น บาท/หน่วย 
     

ESOP-W1   1.000 1.590 
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26 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของจาํนวนสิทธิซ้ือหุน้ท่ีคงเหลือ และราคาใชสิ้ทธิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ราคาใช้สิทธิ  ราคาใช้สิทธิ  
 ถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก  ถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก  

 บาทต่อหุ้น จาํนวนสิทธิ บาทต่อหุ้น จํานวนสิทธิ 
     

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 16.45 12,489,920 16.45 12,489,920 
สิทธิเลือกท่ีออกให ้     
สิทธิเลือกท่ีออกโดยบริษทั ESOP - W4 15.44 8,690,000 15.44 8,690,000 
สิทธิเลือกท่ีออกโดยบริษทัยอ่ย ESOP - W1 1.59 4,424,625 - - 

สิทธิเลือกท่ีมีการใชสิ้ทธิ     
สิทธิเลือกท่ีออกโดยบริษทั ESOP - W3 15.05 (5,097,960) 15.05 (5,097,960) 

สิทธิเลือกท่ีหมดอาย ุ     

สิทธิเลือกท่ีออกโดยบริษทั ESOP - W3 15.05 (7,391,960) 15.05 (7,391,960) 

วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  13,114,625  8,690,000 

     
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 10.77 13,114,625 15.44 8,690,000 
สิทธิเลือกท่ีถูกริบ     
   สิทธิเลือกท่ีออกโดยบริษทัยอ่ย ESOP - W1 1.59 (2,436,750) - - 
การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการปรับสิทธิ     
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ     

   สิทธิเลือกท่ีออกโดยบริษทั ESOP - W4 15.18 (120,000) 15.18 (120,000) 

วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  10,557,875  8,570,000 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2555 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ESOP-W3) ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 5,097,960 สิทธิ ซ่ึงบริษทัไดรั้บเงิน
เป็นจาํนวน 85,504,891 บาท (หมายเหตุ 25) และสิทธิซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 7,391,960 สิทธิ ไดห้มดอายแุลว้เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีสิทธิซ้ือหุ้นคงเหลือจาํนวน 8,570,000 สิทธิ และจาํนวน 1,987,875 สิทธิ 
ตามลาํดบั (พ.ศ. 2555 : บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิซ้ือหุน้คงเหลือจาํนวน 8,690,000 สิทธิ และจาํนวน 4,424,625 สิทธิตามลาํดบั) 
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่สามาถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้จนกวา่จะถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
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26 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (ต่อ) 

 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ไม่มีการเปล่ียนเง่ือนไขในขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบสําคญั
แสดงสิทธิ (ESOP-W4 และ ESOP-W1) อยา่งไรก็ตามบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลมากกวา่อตัราเงินปันผลโดยเขา้เง่ือนไขการปรับสิทธิ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีระบุในเง่ือนไขในขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิมีผลใหร้าคาใชสิ้ทธิและขอ้
สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณแบบ Black - Scholes เปล่ียนแปลงไดด้งัน้ี  
 

 บริษทั ESOP - W4 บริษทัย่อย ESOP – W1 

เง่ือนไขการปรับสิทธิ ท่ีบันทึกไว้เดมิ ท่ีปรับใหม่ ท่ีบันทึกไว้เดมิ 
ราคาใชสิ้ทธิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (บาทต่อหุน้) 15.440 15.182 1.590 
อตัราการใชสิ้ทธิ (1ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อหุ้นสามญั) 1 : 1 1 : 1.017 1 : 1 
ตัวแปรในการคํานวณแบบ Black - Scholes ข้อสมมตฐิานเดมิ ข้อสมมตฐิานที่ปรับใหม่ ข้อสมมตฐิานเดมิ 
มูลค่าของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (บาทต่อสิทธิ) 3.90 - 4.69 5.58 - 6.00 0.28 – 0.65 
ค่าความผนัผวน (ร้อยละ) 32.01 - 37.58 24.34 - 29.67 37.15 – 62.70 
ผลตอบแทนของเงินปันผล (ร้อยละ) 4.41 - 6.55 4.72 – 5.23 2.12 
ราคาหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ณ วนัใหสิ้ทธิ (บาทต่อหุน้) 18.20 21.30 1.49 
ประมาณการอายขุองสิทธิ (ปี) 2.22 - 4.22 1.33 - 3.33 2.18 – 4.18 
อตัราดอกเบ้ียปราศจากความเส่ียง (ร้อยละ) 3.39 - 3.59 2.76 - 2.94 3.34 – 3.47 

 
ความผนัผวนของราคาหุ้น MAJOR และ MPIC ยอ้นหลงั โดยอิงจากช่วงระยะเวลาตามอายุคงเหลือของ MAJOR-ESOP-W4  และ 
MPIC-ESOP-W1 โดยมูลค่าของ MAJOR-ESOP-W4  และ MPIC-ESOP-W1 จะมีมูลค่าเพิ่มข้ึน หากความผนัผวนของราคาหุน้ MAJOR 
และ MPIC สูงข้ึน ตามลาํดบั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บรู้ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัตลอดระยะเวลาท่ี
ไดรั้บสิทธิ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะ
บริษทั และส่วนของผูถื้อหุน้รวมและส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั เป็นจาํนวน 12,250,759 บาท และ 12,089,867 บาท ตามลาํดบั 
 

27 สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจาก 
หกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั สาํรองตามกฎหมาย 
ไม่สามารถจดัสรรได ้
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28 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุม 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 87,145,414 156,876,010 
การเปล่ียนแปลงสดัส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (63,508,816) (3,546,664) 
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัยอ่ย (27,286,330) (55,313,258) 
เงินปันผลจ่าย - (10,870,674) 

ยอดคงเหลือปลายปี (3,649,732) 87,145,414 

 
29 รายได้อ่ืน 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

เงินปันผลรับ 1,296,070 2,779,970 136,954,303 162,309,542 
กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์  (2,646,850) 6,100,475 - 6,871,861 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (หมายเหตุ 13) 221,482,416 213,671,224 231,444,476 255,606,643 
ค่าบริหารจดัการรับ 46,567,793 43,876,614 44,036,616 42,367,554 
ดอกเบ้ียรับ 12,804,745 19,011,178 66,694,384 82,384,322 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 939,520 3,093,939 - 1,028,477 
ค่าภาษีโรงเรือนรับ 24,425,915 25,124,574 3,062,213 3,175,701 
เงินชดเชยความเสียหาย 12,935,954 67,828,723 12,935,954 57,961,638 
อ่ืน ๆ 21,928,943 51,208,347 14,660,200 16,767,532 

 339,734,506 432,695,044 509,788,146 628,473,270 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

81 

 
30 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14) 633,590,299 554,609,946 289,936,077 262,665,073 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     
   - ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ (หมายเหตุ 16) 380,528,247 482,901,412 - - 
   - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุ 16) 16,858,598 10,887,084 16,074,551 10,087,860 
ตดัจาํหน่ายคา่เช่าจ่ายล่วงหนา้  34,153,853 34,390,586 9,472,508 9,472,507 
การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (หมายเหตุ 13)  - - 3,000,000 
การดอ้ยค่าของค่าความนิยม (หมายเหตุ 15) - 55,047,537 - - 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์     
   (หมายเหตุ 14 และหมายเหตุ 16) 46,342,721 16,740,031 34,500,000 - 
ค่าซ่อมแซมและรายจ่ายบาํรุงอาคารและอุปกรณ์ 78,099,404 60,418,305 45,461,481 31,076,737 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 820,064,550 693,374,686 475,636,731 372,550,412 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์      
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,705,880 50,459,467 733,503 14,754 
หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ(กลบัรายการ) 2,434,125 13,818,766 (37,810) 1,069,133 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (12,861,069) 32,951,984 - - 
ขาดทุนจากสินคา้รับคืน(กลบัรายการ) (1,208,937) (23,473,259) - - 
สินคา้คงเหลือ     
   - ตน้ทุนของสินคา้ท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย     
      (รวมอยูใ่น “ตน้ทุนสินคา้ขาย”) 429,776,738 500,403,367 280,478,916 246,943,842 

 
31 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

ดอกเบีย้จ่าย:     
เงินกูย้มืจากธนาคาร 57,166,734 53,130,009 22,449,754 17,316,040 
เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 1,458,003 - 23,888,522 5,857,089 
สญัญาเช่าการเงิน 16,601,982 1,983,531 1,697,364 1,692,789 
หุน้กู ้ 73,786,748 77,973,831 73,786,747 77,973,832 

 149,013,467 133,087,371 121,822,387 102,839,750 
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32  ภาษเีงนิได้ 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษีสาํหรับปี 283,010,825 281,510,506 180,533,696 191,126,733 
การปรับปรุงจากงวดก่อน 1,004,929 404,208 922,495 251,489 

รวมภาษเีงนิได้งวดปัจจุบัน 284,015,754 281,914,714 181,456,191 191,378,222 
     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (7,702,230) (15,778,149) (10,687,916) (6,427,721) 
ผลกระทบจากการเปล่ียนอตัราภาษี - - - - 

รวมภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี (7,702,230) (15,778,149) (10,687,916) (6,427,721) 
     

รวมค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 276,313,524 266,136,565 170,768,275 184,950,501 

 
ภาษีเงินได้สําหรับกาํไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษทัมียอดจาํนวนเงินท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคูณกบัภาษีของ
ประเทศท่ีบริษทัใหญ่ตั้งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

กาํไรก่อนภาษี 1,300,654,682 1,056,842,857 963,021,314 941,410,857 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20     
   (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 23) 260,130,936 243,073,857 192,604,263 216,524,497 
ผลกระทบ:     
ผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมและ     
   กิจการร่วมคา้สุทธิจากภาษี (36,423,379) (46,742,417) - - 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี (25,781,649) (48,600,751) (25,781,650) (37,331,194) 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 20,836,542 43,968,247 4,550,936 5,080,175 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึนจากรายจ่ายท่ีจ่ายจริง (1,689,654) (578,010) (1,527,769) (479,509) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีผา่นมาซ่ึงยงัไม่รับรู้ (8,827,325) (1,361,420) - - 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์     
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 31,245,234 23,300,184 - - 
ขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้ซ่ึงเกิดจากรายการระหวา่งกนั 35,805,595 52,269,929 - - 
การวดัมูลค่าใหม่เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี 12,295 402,738 - 905,043 

การปรับปรุงจากงวดก่อน 1,004,929 404,208 922,495 251,489 

ภาษีเงินได ้ 276,313,524 266,136,565 170,768,275 184,950,501 
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32  ภาษเีงนิได้ (ต่อ) 

 
อตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัเป็นร้อยละ 21 (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 25) การลดลงเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินไดท่ี้
ประกาศโดยรัฐบาล 
 
ภาษีเงินไดท่ี้ (ลด) เพิ่ม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 ก่อนภาษ ี ภาษ ี(ลด) เพิม่ หลงัภาษ ี ก่อนภาษ ี ภาษ ี(ลด) เพิม่ หลงัภาษ ี

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

กาํไรจากมูลค่ายติุธรรม:       
เงินลงทุนชัว่คราว - - - (777,338) 178,788 (598,550) 

เงินลงทุนเผือ่ขาย 448,165,556 (89,633,111) 358,532,445 194,948,301 (38,989,660) 155,958,641 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 448,165,556 (89,633,111) 358,532,445 194,170,963 (38,810,872) 155,360,091 

       
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  -   178,788  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (89,633,111)   (38,989,660)  

  (89,633,111)   (38,810,872)  
 

33 กาํไรต่อหุ้น 
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่ายและ
ชาํระแลว้ในระหวา่งปี 
 
สาํหรับกาํไรต่อหุ้นปรับลด คาํนวณโดยดูจากจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจาํนวน
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด บริษทัมีหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด
คือ สิทธิเลือกซ้ือหุ้นท่ีให้แก่พนกังาน (หมายเหตุ 26) ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดมาจากสิทธิ
เลือกซ้ือหุน้ บริษทัคาํนวณจาํนวนหุน้เทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมูลค่ายติุธรรมซ่ึงข้ึนอยูก่บัมูลค่าท่ีเป็นตวัเงินของราคาตาม
สิทธิซ้ือหุ้นท่ีมาพร้อมกบัสิทธิเลือกซ้ือหุ้น การคาํนวณน้ีทาํข้ึนเพื่อกาํหนดจาํนวนหุ้นสามญัท่ีตอ้งบวกเพิ่มกบัหุ้นสามญัท่ีถือโดย
บุคคลภายนอกในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด  
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33 กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 

 
การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลด แสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 กาํไร จํานวนหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก กาํไรต่อหุ้น 

 บาท หุ้น บาท 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
       

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 1,051,627,488 846,019,550 887,576,343 884,194,660 1.18 0.96 
ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด - - 1,880,039 2,806,472 - (0.01) 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 1,051,627,488 846,019,550 889,456,382 887,001,132 1.18 0.95 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 กาํไร จํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก กาํไรต่อหุ้น 

 บาท หุ้น บาท 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
       

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 792,253,039 756,460,356 887,576,343 884,194,660 0.89 0.86 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด - - 1,880,039 2,806,472 - (0.01) 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 792,253,039 756,460,356 889,456,382 887,001,132 0.89 0.85 

 
34 เงนิปันผลจ่าย 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากการดาํเนินงาน
ของงวดเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 จาํนวน 0.50 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 443.78 ลา้นบาท โดยจ่ายใหก้บั
หุน้ทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556 

 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากการ
ดาํเนินงานของงวดเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 จาํนวน 0.48 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 425.95 ลา้นบาท  
โดยจ่ายให้กบัหุ้นทั้งหมดท่ีมีรายช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ในวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2556 เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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34 เงนิปันผลจ่าย (ต่อ) 

 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจาก
การดาํเนินงานของงวดเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 จาํนวน 0.39 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 344.96 ลา้นบาท 
โดยจ่ายใหก้บัหุน้ทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และไดจ่้ายให้กบัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 11 กนัยายน 
พ.ศ. 2555 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการได้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากการ
ดาํเนินงานของงวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2554 จาํนวน 0.39 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 343.94 ลา้นบาท  
โดยจ่ายให้กบัหุ้นทั้งหมดท่ีมีรายช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ในวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2555 เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 
35 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 
การกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดใ้ห้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  1,300,654,682 1,056,842,857 963,021,314 941,410,857 
รายการปรับปรุง      
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  30 1,065,282,397 1,082,789,028 315,483,135 282,225,440 
หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ(กลบัรายการ) 30 2,434,125 13,818,766 (37,810) 1,069,134 
ขาดทุนจากสินคา้รับคืน(กลบัรายการ) 30 (1,208,937) (23,473,259) - - 
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้(กลบัรายการ) 11 (12,861,069) 32,951,984 - - 
ขาดทุนจากค่าเผื่อดอกเบ้ียคา้งรับ  68,000 - - - 
การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  13 - - - 3,000,000 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  46,342,721 16,740,031 34,500,000 - 
การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 15 - 55,047,537 - - 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์  - 4,928,913 - - 
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย อาคารและอุปกรณ์  10,311,393 (6,894,392) 999,262 (6,871,861) 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคาร อุปกรณ์      
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14, 16 3,705,080 50,459,167 733,503 14,754 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 13 (189,156,607) (176,292,034) - - 
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35 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ) 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน      
   ในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 13 (221,482,416) (210,266,963) (231,444,477) (252,202,382) 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว  - (3,404,261) - (3,404,261) 
ภาระหน้ีสินจากการให้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 22 (2,570,000) 770,000 (2,570,000) 770,000 
ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 23 4,049,383 2,337,162 5,574,304 1,240,145 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 26 12,250,759 9,191,064 12,089,867 8,900,000 
เงินปันผลรับ 29 (1,296,070) (2,779,970) (136,954,303) (162,309,542) 
ดอกเบ้ียรับ 29 (12,804,745) (19,011,178) (66,694,384) (82,384,322) 
ตน้ทุนทางการเงิน 31 149,013,467 133,087,371 121,822,387 102,839,750 
      

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน      
-  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  310,574,097 (236,834,644) 181,887,901 42,049,015 
-  สินคา้คงเหลือ  (29,806,277) (11,441,853) (20,248,665) (4,855,031) 
-  ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต  (22,714,409) (20,626,329) - - 
-  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  88,393,708 6,401,103 18,283,685 9,490,477 
-  ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน  54,401 (400,776) - - 
-  ลูกหน้ีตามสญัญาระยะยาว  20,132,597 18,656,177 20,132,597 18,656,177 
-  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  (103,685,614) 3,035,752 (120,366,138) 2,800,038 
-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (783,872,677) (6,579,993) (460,317,747) (118,807,204) 
-  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (74,753,755) 19,069,128 4,693,440 (7,014,943) 
-  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  15,475,287 12,325,178 26,488,498 40,185,513 

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน  1,572,529,521 1,800,445,566 667,076,369 816,801,754 

 
36 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 
บุคคลและกิจการท่ีควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทั้งทางตรงหรือทางออ้ม  
ไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด บุคคลและกิจการดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับบริษทั บริษทัย่อยและ 
บริษทัยอ่ยลาํดบัถดัไป บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทั ซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญั
เหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น 
บุคคลและกิจการทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 
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36 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนเป็นบริษทัของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดงันั้นจึงถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 
ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการและอ่ืน ๆ 

 
 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ     
บริษทัยอ่ย - - 282,993 313,531 
บริษทัร่วม 6,145 3,508 28,005 17,075 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 62,309 62,994 143,545 143,532 
กิจการร่วมคา้ 14,094 3,798 7,236 677 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 68,432 57,528 8,625 10,805 

 150,980 127,828 470,404 485,620 

     
ขายอุปกรณ์     
บริษทัยอ่ย - - 614 - 

กิจการร่วมคา้ - 22,811 - 7,160 

 - 22,811 614 7,160 
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36 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 
ข) การซ้ือสินค้าและบริการ และอ่ืน ๆ 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

การซ้ือสินค้าและบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 230,505 175,584 
บริษทัร่วม 31,229 41,837 24,396 31,604 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 144,059 142,744 112,721 103,873 
กิจการร่วมคา้ 375 - 20 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 150,962 124,558 139,139 109,377 

 326,625 309,139 506,781 420,438 

     
ซ้ืออุปกรณ์     

บริษทัยอ่ย - - 27 - 

 - - 27 - 

     
ค่าตอบแทนผู้บริหาร     

ผูบ้ริหาร 50,813 46,104 33,938 25,974 

 50,813 46,104 33,938 25,974 
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36 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ค) ยอดคงเหลือทีเ่กดิจากการซ้ือขายสินค้าและบริการและอ่ืน ๆ 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

ลูกหนีก้ารค้า (รวมรายได้ท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็)     
บริษทัยอ่ย - - 98,326 130,858 
บริษทัร่วม 3,158 3,984 1,257 1,075 
กิจการร่วมคา้ 26,787 1,647 240 436 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,111 3,230 763 253 

 33,056 8,861 100,586 132,622 

     
ลูกหนีบุ้คคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 226,702 258,704 
บริษทัร่วม 37,720 22,812 11,073 6,945 
กิจการร่วมคา้ 4,388 10,173 4,087 4,110 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,307 10,919 11,944 10,441 

 73,415 43,904 253,806 280,200 

     
เงนิมัดจาํ     
   (รวมอยูใ่น “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
บริษทัยอ่ย - - 18,688 - 
บริษทัร่วม 8,979 8,979 3,460 3,460 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 200 2,600 200 2,600 

 9,179 11,579 22,348 6,060 

     
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,768 1,827 - - 

 1,768 1,827 - - 

     
เจ้าหนีก้ารค้า     
   (รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย”)     
บริษทัยอ่ย - - 101,173 86,435 
บริษทัร่วม 978 9,130 1 7,723 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,014 1,056 901 952 
 1,992 10,186 102,075 95,110 
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36 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ค) ยอดคงเหลือทีเ่กดิจากการซ้ือขายสินค้าและบริการและอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

เจ้าหนีอ่ื้น     
   (รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีบุคคล     
      หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั”)     
บริษทัยอ่ย - - 44,083 83,396 
บริษทัร่วม 5,647 22,404 4,864 21,286 
กิจการร่วมคา้ 2,026 2,186 - 139 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 61,516 6,960 47,406 6,414 
กรรมการ 3,758 3,842 3,300 3,300 
 72,947 35,392 99,653 114,535 
     

เงนิรับล่วงหน้าจากการให้เช่าและบริการ     

   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน”)     
บริษทัร่วม 28,103 29,150 - - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,579 17,090 - - 

 43,682 46,240 - - 

     

เงนิมัดจาํรับ     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน”)     
บริษทัยอ่ย - - 983 983 
บริษทัร่วม 120,003 120,003 - - 
กิจการร่วมคา้ 420 - - - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,237 5,796 135 135 

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

     

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ     
   (รวมอยูใ่น “เงินกูย้มืระยะยาวจาก     
   สถาบนัการเงิน”)     
บริษทัร่วม 12,392 12,253 12,392 12,253 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,262 8,169 8,262 8,169 

 20,654 20,422 20,654 20,422 
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36 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ง) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัในกลุ่มบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
(“เมเจอร์ กรุ้ป”)  ในประเทศไทย เพื่อใชส้ําหรับการจดัหาเงินแก่กลุ่ม เมเจอร์ กรุ้ปในประเทศไทย เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัทั้งจาํนวน ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืน
ภายใน 1 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี 
 
การเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งปี แสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี - -  462,148 475,370 
เงินใหกู้ย้มืในระหว่างปี - 1,800 1,084,050 1,565,893 
รับคืนเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งปี - (1,800) (1,019,534) (1,583,454) 

จดัประเภทรายการใหม่ - - - 4,339 

ยอดคงเหลือปลายปี - - 526,664 462,148 

 
รายไดด้อกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งมีจาํนวนเงิน 18,711,003 บาท (พ.ศ. 2555 : 18,859,251 บาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทั 
มีดอกเบ้ียคา้งรับจาํนวน 1,747,074 บาท (พ.ศ. 2555 : 1,456,590 บาท) 
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36 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
จ) เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม และพนักงาน     
ยอดคงเหลือตน้ปี 6,612 10,695 1,006,613 1,274,419 
เงินใหกู้ย้มืในระหว่างปี 911 1,550 410,886 1,194 
รับคืนเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งปี (4,325) (5,633) (661,530) (261,000) 

จดัประเภทรายการใหม่ - - - (8,000) 

ยอดคงเหลือปลายปี 3,198 6,612 755,969 1,006,613 

 
เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 3.50 ถึงร้อยละ 6.13 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 4.00 ถึง 
ร้อยละ 6.13 ต่อปี) และไม่มีกาํหนดชาํระคืน 
 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานจาํนวน 3.20 ลา้นบาท และจาํนวน 2.97 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555 : 6.61 ลา้นบาท และจาํนวน 5.85 ลา้นบาท) 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทตามลาํดับ ประกอบด้วยเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานจาํนวน 2.41 ล้านบาท  
และ 2.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงไม่คิดดอกเบ้ีย และจาํนวน 0.79 ลา้นบาท และ 0.57 ลา้นบาท คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
2.00 - 3.00 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : จาํนวน 1.73 ลา้นบาท และ 1.67 ลา้นบาท ไม่คิดดอกเบ้ีย และจาํนวน 4.88 ลา้นบาท และ 4.19 
ลา้นบาท คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 - 3.00 ต่อปี) 
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36 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ฉ) เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมจากบริษทัในกลุ่มบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
(“เมเจอร์ กรุ้ป”) ในประเทศไทย เพื่อใชส้ําหรับการจดัหาเงินแก่กลุ่ม เมเจอร์ กรุ้ปในประเทศไทย เงินกูย้มืระยะสั้นจาก
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัทั้งจาํนวน ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 
1 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี และตัว๋สญัญาใชเ้งินชนิดเม่ือทวงถาม จาํนวน 25.00 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 3.10 ต่อปี 
 
การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งปี แสดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
     

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม     
ยอดคงเหลือตน้ปี - - 467,778 65,608 
เงินกูย้มืในระหวา่งปี 25,000 - 1,459,016 1,238,611 
จ่ายคืนเงินกูย้มืในระหวา่งปี - - (1,316,279) (832,780) 
จดัประเภทรายการ - - - (3,661) 

ยอดคงเหลือปลายปี 25,000 - 610,515 467,778 

 
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งมีจาํนวนเงิน 23,888,522 บาท (พ.ศ. 2555 : 5,857,089 บาท) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
บริษทัมีดอกเบ้ียคา้งจ่ายจาํนวน 2,446,932 บาท (พ.ศ. 2555 : 1,650,662 บาท) 
 

ช) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 ผลตอบแทนทั้งหมดซ่ึงรวมทั้งเงินเดือนและผลประโยชน์อย่างอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหารเป็น
จาํนวนเงิน 50.81 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555 : 46.10 ลา้นบาท)  
 

ซ) เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกจิการร่วมค้า 
 

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ แสดงไวใ้นหมายเหตุ 13 
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37 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้  

 
ก) หนังสือคํา้ประกนัทีอ่อกโดยธนาคาร และเลตเตอร์ออฟเครดติ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัจากการคํ้าประกนัโดยธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดิตออกใหก้บั
บุคคลภายนอกจาํนวน 167.83 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555 : 183.57 ลา้นบาท) 

 
ข) การคํา้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ค ํ้าประกนัเงินกู้ยืมจากธนาคารให้แก่บริษทัย่อยและ 
บริษทัร่วมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 833.61 ลา้นบาท (พ.ศ. 2555 : 681.71 ลา้นบาท) 

 
ค) ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณกีลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวกบับริษทัอ่ืน เก่ียวกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีอาคารและสัญญาบริการ 
โดยมียอดรวมของจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าภายใตส้ัญญาท่ีไม่สามารถยกเลิกไดด้งัน้ี 

 
 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

ไม่เกิน 1 ปี 573 766 618 499 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,941 3,093 2,023 2,032 
เกินกวา่ 5 ปี 4,847 5,235 2,429 2,503 

 7,361 9,094 5,070 5,034 

 
นอกจากจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่าขา้งตน้ กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าพื้นท่ีอาคารและสัญญาบริการ 
ซ่ึงคิดตามเกณฑก์ารแบ่งรายไดใ้หก้บัผูใ้หเ้ช่า 
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37 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 
ง) ภาระผูกพนัที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีถือเป็นภาระผกูพนั ณ วนัท่ีในงบดุล แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 หน่วย : พนั 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ บาท 45,772 67,286 45,772 45,207 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน บาท 78,000 43,500 - - 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 4,737 6,671 - - 

 ยโูร 33 62 - - 

รวม บาท 123,772 110,786 45,772 45,207 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 4,737 6,671 - - 

 ยโูร 33 62 - - 

รวมเป็นเงินบาททั้งส้ิน  281,322 318,650 45,772 45,207 

 
จ) ภาระผูกพนัในการผลติภาพยนตร์ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในการชาํระเงินแก่ผูก้าํกบัภาพยนตร์เป็นจาํนวนเงิน 47.28 ลา้นบาท
(พ.ศ. 2555 : จาํนวน 10.79 ลา้นบาท) 

 
38 ข้อมูลเกีย่วกบัคุณภาพของสินทรัพย์ 

 
คุณภาพของสินทรัพยจ์าํแนกตามประเภทท่ีกาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

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

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

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ - - - - 
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39 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 

 
เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติดงัน้ี 
 
ก) อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานของงวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 จาํนวน 0.50 บาทต่อหุ้น  

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 443.79 ลา้นบาท โดยจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2557 
 

เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไดมี้มติดงัน้ี 
 
ก) อนุมติัการจดัตั้งบริษทัผลิตภาพยนตร์ไทย ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท โดยประกอบดว้ยหุน้สามญั 3,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษทัจะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 คิดเป็นจาํนวนเงินลงทุนเท่ากบั 120,000,000 บาท ทั้งน้ี
บริษทัใหม่ดงักล่าวจะจดัตั้งแลว้เสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2557 
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