บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิ จการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินทีต่ รวจสอบ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิ จการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ข้างต้นนี้ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งสําคัญ ในการตรวจสอบคือ เรื่ องต่าง ๆ ที่ มี นัยสําคัญ ที่ สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ยงผูป้ ระกอบวิช าชี พ ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่ องการประเมินการด้อยค่าของความนิ ยมเป็ นเรื่ องสําคัญ
ในการตรวจสอบ และได้นาํ เรื่ องนี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องนี้

เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ

การจัดการเรื่องสํ าคัญในการตรวจสอบ

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ระบุ ข้า พเจ้า ประเมิ น วิ ธี ที่ ผู ้บ ริ ห ารใช้ ใ นการจัด ทํา ประมาณการ
ว่ากิจการต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการ กระแสเงินสดของแต่ละ CGU รวมถึงทดสอบความถูกต้องของ
การคํานวณ นอกจากนี้ ขา้ พเจ้าเปรี ยบเทียบประมาณการกระแส
รวมธุรกิจเป็ นประจําทุกปี
เงิ น สดกับ งบประมาณทางการเงิ น ซึ่ งได้ รั บ การอนุ ม ัติ โ ดย
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 เกี่ยวกับค่าความนิยม คณะกรรมบริ ษทั ข้าพเจ้าพบว่างบประมาณที่ใช้ในการคํานวณ
ที่อธิบายว่า กลุ่มกิจการรับรู ้ค่าความนิยมในสามหน่วยสิ นทรัพย์ มูลค่าจากการใช้สอดคล้องกับงบประมาณซึ่ งได้รับ การอนุ มตั ิ
ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) ได้แก่ ส่ วนงานธุ รกิจโรงภาพยนตร์ และคณะกรรมการได้ส อบทานข้อ สมมติ ฐ านซึ่ งได้แ ก่ อ ตั รา
(จํา นวน 17.17 ล้า นบาท) ส่ ว นงานธุ ร กิ จ ให้ เช่ า และบริ ก าร คิดลด และอัตราการเติบโตที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้แล้ว
(จํานวน 22.79 ล้านบาท) และส่ ว นงานธุ ร กิ จ สื่ อ ภาพยนตร์
ข้าพเจ้าเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของปี ปัจจุบนั (พ.ศ. 2559)
(จํานวน 165.42 ล้านบาท)
กับ ข้อ มู ล ในประมาณการกระแสเงิ น สดที่ จ ัด ทํา ในปี ก่ อ น
ผูบ้ ริ หารของกิจการได้ประเมินมูลค่าจากการใช้งานของค่าความ (พ.ศ. 2558) เพื่ อพิ จารณาว่าการจัด ทําประมาณการในอดี ต ได้
นิ ยมและสรุ ปว่าราคาตามบัญชี ของค่าความนิ ยมหลังหักค่าเผื่อ จัดทําขึ้นจากข้อสมมติฐานซึ่ งดีกว่าความเป็ นจริ งหรื อไม่ ข้าพเจ้า
พบว่าผลการดําเนิ นงานจริ งของปี ปั จจุบนั สอดคล้องกับประมาณการ
การด้อยค่าแสดงไว้ดว้ ยมูลค่าที่เหมาะสม
ของปี ก่อน
ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการตรวจสอบการด้อยค่าของค่าความ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. อัตราการเติ บโตซึ่ งผูบ้ ริ หารใช้ในการจัดทําประมาณ
นิยม เนื่องจากมูลค่าของค่าความนิยมมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
การกระแสเงินสด โดยข้าพเจ้าเปรี ยบเทียบอัตราการ
นอกจากนี้ในการประเมินมูลค่าจากการใช้งานของค่าความนิ ยม
เติบโตดังกล่าวกับข้อมูลในอดีต สภาพเศรษฐกิ จ และ
ต้องอาศัยการประมาณการ และดุลยพินิจที่สําคัญของผูบ้ ริ หาร
แนวโน้มของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ในการประมาณผลประกอบการในอนาคตของหน่วยสิ นทรัพย์
2. อัตราคิ ดลดซึ่ งผูบ้ ริ หารใช้ในการจัดทําประมาณการ
ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด เงิ น สดนั้ น ๆ และการประมาณอัต ราคิ ด ลดที่ ใ ช้
ซึ่ งข้ าพเจ้ าได้ พิ จ ารณาจากต้ น ทุ น ทางการเงิ น ของ
ในการจัด ทํา ประมาณการกระแสเงิ น สด การเปลี่ ย นแปลง
กลุ่ มบริ ษัท โดยเปรี ยบเที ยบกับข้อมู ลในตลาด และ
ข้อ สมมติ ฐ านต่ าง ๆ เพี ย งเล็ก น้อ ย อาจส่ งผลกระทบอย่างมี
ผลการวิจยั สําหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สาระสํ า คัญ ต่ อ มู ล ค่ า จากการใช้ ง านและการด้ อ ยค่ า ของ
ค่าความนิยม
ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานซึ่ งผูบ้ ริ หารใช้ในการคํานวณมูลค่า
จากการใช้ มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม

ข้ อมูลอื่น
กรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่ อข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที่
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่ มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ หรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสาร
เรื่ องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมี ห น้าที่ รั บ ผิด ชอบในการจัด ทําและนําเสนองบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จการเหล่ านี้ โดยถู ก ต้องตามที่ ค วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจําเป็ น เพื่อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญ ชี สําหรับ
การดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงาน หรื อไม่สามารถดําเนิ นงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริ ษทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ น ของข้าพเจ้า อยู่ด้ว ย ความเชื่ อ มั่น อย่างสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่น ในระดับ สู ง แต่ ไม่ ได้เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
ได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง









ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบ
ข้อมูล ที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจาก
การทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยกรรมการ
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสําคัญที่ เกี่ ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี
นัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่ มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่ าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าถึ งการเปิ ดเผยที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงิน รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
ประเมิ นการนําเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุ รกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่ งรวมถึงประเด็น
ที่ มี นัยสําคัญ ที่ พ บจากการตรวจสอบและข้อบกพร่ อ งที่ มี นัยสําคัญ ในระบบการควบคุม ภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พ บในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและ
ได้สื่ อสารกับ คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับ ความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่ นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อ ว่ามีเหตุผลที่ บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่ อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิ จารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนัยสําคัญที่ สุ ดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี ผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
กรุ งเทพมหานคร
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
ภาพยนตร์ระหว่างผลิต
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

7
9
36
10

530,873,228
1,256,314,802
8,000,000
97,810,135
221,085,004
44,665,434
191,628,317

312,059,689
1,180,518,655
182,583,923
138,425,918
40,777,104
175,538,561

173,652,272
712,395,685
474,899,781
61,690,571
19,978,111
60,557,879

92,965,386
502,020,445
547,667,008
88,084,312
16,095,758
46,734,348

2,350,376,920

2,029,903,850

1,503,174,299

1,293,567,257

12
12
12

512,698,612
4,586,767
11,479,186
2,751,690,359
288,167,915

748,530,498
4,550,520
12,447,674
2,525,403,524
300,877,587

512,698,612
3,620,413,946
2,501,310,195
245,167,525

748,530,498
3,741,268,546
2,323,374,428
245,167,525

36
13
14
15
16
17
18

1,922,603
7,591,205,434
205,380,716
120,790,748
9,066,047
609,467,930
268,079,614

1,558,246
7,357,913,775
238,328,810
131,950,615
14,255,518
539,850,485
340,452,713

301,705,900
4,471,538,833
44,931,512
355,558,616
179,251,203

331,336,043
4,193,927,993
49,771,108
261,332,688
241,103,914

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

12,374,535,931

12,216,119,965

12,232,576,342

12,135,812,743

รวมสิ นทรัพย์

14,724,912,851

14,246,023,815

13,735,750,641

13,429,380,000

17
11

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาว
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

8

กรรมการ ____________________________________

กรรมการ ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 115 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

20
19

3,137,985,914
1,761,239,462

2,464,982,061
1,907,897,666

3,031,055,974
1,197,814,370

2,455,477,440
1,281,776,643

20

1,337,408,236

901,021,009

1,253,632,360

821,542,387

36

18,150,000
79,438,164
85,724,873

23,000,000
90,286,074
92,649,282

993,447,090
15,910,867
37,538,117

1,191,427,819
39,702,648
36,662,745

6,419,946,649

5,479,836,092

6,529,398,778

5,826,589,682

763,914,342
277,500,897
41,384,449
504,427,856

1,287,177,012
336,334,688
36,289,093
458,064,316

580,132,671
29,689,462
28,045,929
135,285,803

1,019,403,094
86,927,861
25,128,217
106,300,300

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

1,587,227,544

2,117,865,109

773,153,865

1,237,759,472

รวมหนีส้ ิ น

8,007,174,193

7,597,701,201

7,302,552,643

7,064,349,154

21

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนิ้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

20
16
22
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 115 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 896,266,347 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้วเต็มมูลค่า
หุน้ สามัญจํานวน 894,533,377 หุน้
(พ.ศ. 2558 : 892,519,658 หุน้ )
มูลค่าที่ชาํ ระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ จากการขายหุน้ ทุนซื้ อคืน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว-ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

24

896,266,347

896,266,347

896,266,347

896,266,347

24
24
24

894,533,377
4,053,063,850
288,424,625
5,287,662

892,519,658
4,014,840,114
288,424,625
11,058,494

894,533,377
4,053,063,850
288,424,625
750,000

892,519,658
4,014,840,114
288,424,625
7,187,590

26

90,600,000
1,320,957,222
(15,972,461)

90,600,000
1,204,870,002
78,516,960

90,600,000
782,391,256
323,434,890

90,600,000
649,658,669
421,800,190

6,636,894,275
80,844,383

6,580,829,853
67,492,761

6,433,197,998
-

6,365,030,846
-

6,717,738,658

6,648,322,614

6,433,197,998

6,365,030,846

14,724,912,851

14,246,023,815

13,735,750,641

13,429,380,000

27
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

รายได้
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขาย

6,985,962,171
1,759,406,683

6,706,849,208
1,873,596,088

4,135,942,004
1,085,137,180

3,986,533,062
1,081,853,774

รวมรายได้

8,745,368,854

8,580,445,296

5,221,079,184

5,068,386,836

ต้ นทุน
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนขาย

(4,871,663,495) (4,697,357,818) (3,178,693,531) (3,042,959,621)
(708,786,960) (855,330,963) (342,273,896) (336,737,816)

รวมต้ นทุน

(5,580,450,455) (5,552,688,781) (3,520,967,427) (3,379,697,437)

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน

3,164,918,399 3,027,756,515 1,700,111,757
578,579,034
384,342,211 1,323,637,260
(548,990,983) (504,578,327) (304,808,601)
(1,862,791,835) (1,508,064,349) (1,250,556,612)
(144,032,127) (154,908,763) (175,556,770)
256,159,527
237,182,769
-

28

30
12

1,688,689,399
541,871,274
(234,079,686)
(898,697,185)
(183,843,241)
-

1,443,842,015
(236,839,223)

1,481,730,056
(300,059,703)

1,292,827,034
(87,960,750)

913,940,561
(153,298,115)

กําไรสํ าหรับปี

1,207,002,792

1,181,670,353

1,204,866,284

760,642,446

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

1,188,220,917
18,781,875

1,170,922,485
10,747,868

1,204,866,284
-

760,642,446
-

1,207,002,792

1,181,670,353

1,204,866,284

760,642,446

1.33
1.33

1.31
1.31

1.35
1.35

0.85
0.85

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ปรับลด

31

27

32

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 115 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ
กําไรสํ าหรับปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

1,207,002,792

1,181,670,353

1,204,866,284

760,642,446

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
22
- กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
- การร่ วมค้า
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

-

(7,598,777)
(185,947)

-

(5,404,324)
-

-

1,486,205

-

1,080,865

รวมรายการทีจ่ ะไม่ จัดประเภทรายการใหม่
ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

-

(6,298,519)

-

(4,323,459)

(122,956,625)
3,875,879

21,187,164
5,392,812

(122,956,625)
-

21,187,164
-

24,591,325

(4,237,433)

24,591,325

(4,237,433)

รวมรายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

(94,489,421)

22,342,543

(98,365,300)

16,949,731

กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี - สุ ทธิ จากภาษี

(94,489,421)

16,044,024

(98,365,300)

12,626,272

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

1,112,513,371

1,197,714,377

1,106,500,984

773,268,718

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

1,093,731,496
18,781,875

1,186,966,509
10,747,868

1,106,500,984
-

773,268,718
-

1,112,513,371

1,197,714,377

1,106,500,984

773,268,718

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

8

27
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ

ทุนที่ออกและ
เรียกชําระแล้ว
ยอดยกมา ณ ต้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับปี
การเพิม่ หุ ้นสามัญจากการใช้ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 24)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
การใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
ในบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33)
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น

890,058,836 3,967,547,875

กําไรสะสม
ส่ วนเกินทุน ใบสํ าคัญ จัดสรรแล้ว
หุ้นทุนซื้อคืน
แสดงสิ ทธิ
ทุนสํ ารอง
(หมายเหตุ 24) ซื้อหุ้นสามัญ ตามกฏหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร
288,424,625

การเปลีย่ นแปลง
สั ดส่ วนของ
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ในบริษทั ย่อย

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
การแปลงค่า
งบการเงิน เงินลงทุนเผื่อขาย

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของ
เจ้ าของ

รวมส่ วนของ
ผู้เป็ นเจ้ าของ
บริษทั ใหญ่

ส่ วนได้ เสี ย
ที่ไม่ มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวมส่ วนของ
เจ้ าของ

17,248,773

90,600,000

1,020,528,716

(349,215,676)

770,899

404,850,459

56,405,682

6,330,814,507

55,961,314

6,386,775,821

- (13,555,268)
7,519,805

-

-

-

-

-

-

36,197,793
7,519,805

-

36,197,793
7,519,805

2,460,822
-

47,292,239
-

-

-

-

(154,816)
-

-

(980,282,680)
1,164,623,966

(231,265)
-

5,392,812

16,949,731

(231,265)
22,342,543

(386,081)
(980,282,680)
1,186,966,509

783,579
10,747,868

397,498
(980,282,680)
1,197,714,377

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

892,519,658 4,014,840,114

288,424,625

11,058,494

90,600,000

1,204,870,002

(349,446,941)

6,163,711

421,800,190

78,516,960

6,580,829,853

67,492,761

6,648,322,614

ยอดยกมา ณ ต้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

892,519,658 4,014,840,114

288,424,625

11,058,494

90,600,000

1,204,870,002

(349,446,941)

6,163,711

421,800,190

78,516,960

6,580,829,853

67,492,761

6,648,322,614

- ############
- 1,188,220,917

-

3,875,879

(98,365,300)

(94,489,421)

28,980,243
5,486,380
(1,072,133,697)
1,093,731,496

(349,446,941)

10,039,590

323,434,890

(15,972,461)

6,636,894,275

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสํ าหรับปี
การเพิม่ หุ ้นสามัญจากการใช้ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 24)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ (หมายเหตุ 25)
ซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 27)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33)
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

2,013,719
-

38,223,736
-

894,533,377 4,053,063,850

- (11,257,212)
5,486,380
288,424,625

5,287,662

90,600,000

1,320,957,222

28,980,243
5,486,380
5,315,737
5,315,737
(10,745,990) (1,082,879,687)
18,781,875 1,112,513,371
80,844,383

6,717,738,658

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 115 เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนที่ออกและ
เรียกชําระแล้ ว

หน่ วย : บาท

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
กําไรสะสม
กําไร(ขาดทุน)
รวม
ส่ วนเกินทุน จัดสรรแล้ ว
เบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบอื่น
ส่ วนเกิน หุ้นทุนซื้อคืน ใบสําคัญแสดง ทุนสํารอง
เงินลงทุนเผื่อขาย
ของส่ วนของ
มูลค่าหุ้น (หมายเหตุ 24) สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามกฏหมาย ยังไม่ ได้จดั สรร
เจ้ าของ
288,424,625

15,067,176

90,600,000

873,622,362

404,850,459

404,850,459

6,530,171,333

47,292,239
-

-

(13,555,268)
5,675,682
-

-

(980,282,680)
756,318,987

16,949,731

16,949,731

36,197,793
5,675,682
(980,282,680)
773,268,718

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

892,519,658 4,014,840,114

288,424,625

7,187,590

90,600,000

649,658,669

421,800,190

421,800,190

6,365,030,846

ยอดยกมา ณ ต้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

892,519,658 4,014,840,114

288,424,625

7,187,590

90,600,000

649,658,669

421,800,190

421,800,190

6,365,030,846

38,223,736
-

-

(11,257,212)
4,819,622
-

- (1,072,133,697)
- 1,204,866,284

(98,365,300)

28,980,243
4,819,622
- (1,072,133,697)
(98,365,300) 1,106,500,984

894,533,377 4,053,063,850

288,424,625

750,000

323,434,890

323,434,890

ยอดยกมา ณ ต้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสําหรับปี
การเพิ่มหุน้ สามัญจากการใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 24)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33)
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของสําหรับปี
การเพิ่มหุน้ สามัญจากการใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 24)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ (หมายเหตุ 25)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33)
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

890,058,836 3,967,547,875

รวมส่ วนของ
เจ้ าของ

2,460,822
-

2,013,719
-

90,600,000

782,391,256

6,433,197,998

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 115 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้

34

2,127,101,420
(134,545,144)
(271,597,587)

2,365,339,355
(149,623,729)
(315,241,535)

973,453,160
(174,523,139)
(144,302,277)

1,074,562,816
(189,427,644)
(171,975,503)

1,720,958,689

1,900,474,091

654,627,744

713,159,669

36

(36,246)
(8,000,000)

(38,769)
-

(609,217,679)

(811,514,334)

36
36

(953,500)

(14,250)

681,984,907
(953,500)

905,425,416
(14,250)

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินที่มีภาระผูกพันลดลง
เงินสดให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่น
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่น
เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดเพิ่มจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการชําระบัญชีในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิ (ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

36

35
12
12
12
12
8

12

589,143
569,028
20,300
(250,000)
51,526
- (145,000,000)
145,036,957
18,288,581
1,237,763
(207,891,950) (162,788,430)
63,101,650
184,388,960
(24,958,174)
386,498,417
196,088,927
(1,261,724,795) (1,439,784,276)
4,081,672
5,428,261
(232,736,685) (239,593,084)
104,112
208,321,047
144,481,848
1,176,122
947,583
3,149,465
9,173,030
(1,026,012,667) (1,325,023,100)

30,583,643
100,569,028
20,300
(250,000)
51,526
- (145,000,000)
145,036,957
(8,686,629)
4,129,916
(207,891,950) (162,788,430)
63,101,650
184,388,960
386,498,417
196,088,927
(900,901,502) (1,092,993,154)
994,813
729,224
(22,589,340)
(21,789,173)
2,857,220
636,731,175
136,716,634
1,176,122
947,583
40,310,865
51,829,200
102,705,141

(517,122,599)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 115 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
ไถ่ถอนหุน้ กู้
เงินสดรับจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจากการลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ
เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้

36
36

20
20

25
33

เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด(ลดลง)เพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดวันสิ้นปี

7

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

- 2,225,650,928 2,253,799,228
(4,850,000)
(2,000,000) (2,423,631,657) (2,036,295,036)
(7,574,680)
9,504,622
8,300,000,000 7,535,000,000 8,195,000,000 7,490,000,000
(7,620,000,000) (7,305,000,000) (7,620,000,000) (7,210,000,000)
(92,472,139)
(94,482,316)
(1,542,387)
(3,519,429)
1,000,000,000
- 1,000,000,000
(209,000,000)
(40,000,000) (209,000,000)
(40,000,000)
(800,000,000)
- (800,000,000)
800,000
28,980,243
(1,072,015,907)

36,595,291
28,980,243
(980,258,576) (1,072,103,126)

36,197,793
(980,258,576)

(476,132,483)

(840,640,979)

(676,645,999)

(490,076,020)

218,813,539
312,059,689

(265,189,988)
577,249,677

80,686,886
92,965,386

(294,038,950)
387,004,336

530,873,228

312,059,689

173,652,272

92,965,386

10,863,780
4,499,990
73,010,874
60,000,000
10,000,000

56,927,977
24,104
130,000,000
-

30,570
119,916,000
73,010,874
60,000,000
10,000,000

44,802,957
24,104
130,000,000
-

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสําคัญ มีดงั นี้
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชาํ ระ
เงินปั นผลค้างจ่าย
เงินปั นผลค้างรับ
การจําหน่ายเงินลงทุนเผื่อขายโดยยังมิได้รับชําระ
จัดประเภทสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็ นค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาว
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าระยะยาวยังมิได้ชาํ ระ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 115 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
1

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






ธุรกิจโรงภาพยนตร์
การให้บริ การสื่ อและโฆษณา
การให้บริ การโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริ การ
ธุรกิจสื่ อภาพยนตร์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การได้จ ัด ทํา ขึ้ น ตามหลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบตั ิ และ
ต้องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารหรื อความซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนยั สําคัญ
ต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ีการปรับปรุง
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง ที่เกี่ยวข้องและ
ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อกลุ่มกิจการ มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ย
ในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้กาํ หนดให้มีความชัดเจนขึ้น
เกี่ยวกับการปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเสื่ อมราคาสะสม ในกรณี ที่กิจการใช้วิธีการ
ตีราคาใหม่ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิ
ทางบัญชี สําหรับเงินสมทบจากพนักงานหรื อบุคคลที่สามแก่โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ให้ชดั เจนขึ้น
การปรับปรุ งดังกล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริ การที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ เงิ น สมทบนั้น เกิ ด ขึ้ น เท่ านั้น และเงิน สมทบที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การบริ ก ารที่ ม ากกว่าหนึ่ งรอบระยะเวลาบัญ ชี
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ได้ร วมกิ จ การที่ ให้บ ริ การด้านผูบ้ ริ ห ารสําคัญ แก่ กิ จการที่ รายงาน หรื อแก่ บ ริ ษ ัทใหญ่ ข องกิ จการที่ รายงาน
ซึ่ งกิจการต้องเปิ ดเผยจํานวนเงินที่กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสําคัญ มาตรฐานดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเว้นเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ีการปรับปรุง (ต่อ)
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง ที่เกี่ยวข้องและ
ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อกลุ่มกิจการ มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558) ให้กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้านการลงทุนที่ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งรวม
บริ ษ ัท ย่อ ยเข้า มาในการจัด ทํางบการเงิ น รวมสามารถแสดงงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การเพี ย งงบเดี ย วได้ และ
ได้ก าํ หนดให้วดั มูลค่าเงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู ้ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมดังกล่าวไปยังกําไรหรื อขาดทุน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ได้มีการกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลในกรณี ที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์วดั มูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การจําหน่าย โดยการเปิ ดเผยดังกล่าวรวมถึง 1) ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณี ที่การวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ น
ลําดับ ชั้นที่ 2 และ 3 จะต้องมี การเปิ ดเผย เทคนิ คที่ ใช้ในการวัด มูลค่ายุติธรรม และข้อสมมติฐานสําคัญ ที่ ใช้
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเว้นเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้กาํ หนดให้ชดั เจนขึ้น เกี่ยวกับการ
ปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าตัดจําหน่ายสะสมในกรณี ที่กิจการใช้วิธีการตีราคาใหม่
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ได้กาํ หนดคํานิ ยาม
ให้ชดั เจนขึ้น สําหรับ “เงื่อนไขการได้รับสิ ท ธิ ” และ กําหนดคํานิ ยามแยกกันระหว่าง “เงื่อนไขผลงาน” และ
“เงื่อนไขการบริ การ” มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การรวมธุรกิจ ได้กาํ หนดให้ชดั เจนขึ้นในเรื่ อง
ก) ภาระผูกพันที่กิจการต้องจ่ายชําระสิ่ งตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นที่เข้าคํานิ ยามของเครื่ องมือทางการเงิน ว่าเป็ น
หนี้ สินทางการเงินหรื อส่ วนของเจ้าของตามคํานิ ยามของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการ
สําหรับเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรื อตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง
และได้กาํ หนดให้วดั มูลค่าสิ่ งตอบแทนที่ อาจจะเกิ ดขึ้นที่ ไม่ ได้ถูกจัด ประเภทเป็ นส่ วนของเจ้าของด้วยมูลค่า
ยุติธรรมและรับรู ้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในกําไรหรื อขาดทุนทุกสิ้ นรอบระยะเวลาการรายงาน และ
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ไม่ได้ถือปฏิบตั ิกบั การบัญชีสาํ หรับการจัดตั้งการร่ วมค้าที่อยูภ่ ายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ีการปรับปรุง (ต่อ)
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง ที่เกี่ยวข้องและ
ส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อกลุ่มกิจการ มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน ได้กาํ หนดให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ ยวกับดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการรวมส่ วนงานเข้าด้วยกัน และกําหนดให้นาํ เสนอการกระทบยอด
สิ นทรัพย์ของส่ วนงานกับสิ นทรัพย์ของกิจการเมื่อกิจการรายงานข้อมูลสิ นทรัพย์ของส่ วนงานให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานของกิจการ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
ยกเว้นเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงินรวม การปรับปรุ งนี้ได้ให้คาํ นิยาม
ของกิ จการที่ ดาํ เนิ นธุ รกิ จด้านการลงทุนและได้กาํ หนดข้อยกเว้นในการจัดทํางบการเงินรวม ซึ่ งการปรับปรุ ง
ดังกล่าวส่ งผลให้กองทุนหลายกองทุนและกิจการที่มีธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ได้รับข้อยกเว้นจากการนําบริ ษทั ย่อย
เกื อ บทั้งหมดมารวมในการจัด ทํางบการเงิ น รวม แต่ จะวัด มู ล ค่ าเงิน ลงทุ น ในบริ ษ ทั ย่อยเหล่ านั้น ด้วยมู ล ค่ า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558) ได้กาํ หนดให้กิจการที่ดาํ เนิ นธุ รกิจด้านการลงทุน
เปิ ดเผยข้อมูลที่กาํ หนดไว้สําหรับกิ จการที่ดาํ เนิ นธุ รกิจด้านการลงทุน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ
งบการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง มูลค่ายุติธรรมได้กาํ หนดให้ชดั เจนขึ้น เกี่ยวกับ
ข้อยกเว้นในเรื่ องของการวัดมู ลค่ ายุติ ธรรมเป็ นกลุ่ มให้ปฏิ บ ัติใช้กับทุ กสั ญญาที่ อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่ อง การรับรู ้และการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรื อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่ งรวมถึงสัญญาที่ไม่เป็ น
สัญญาทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ีการปรับปรุง (ต่อ)
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
ข) กลุ่ ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และการตี ความมาตรฐานที่ เปลี่ ยนแปลงอย่างไม่ มี
สาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื่ อง กําไรต่อหุน้
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง การร่ วมการงาน
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ีการปรับปรุง (ต่อ)
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
ข) กลุ่ ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ ที่ มี การปรั บปรุ ง และการตี ความมาตรฐานที่ เปลี่ ยนแปลงอย่างไม่ มี
สาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงั นี้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้น
ตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้
สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ีการปรับปรุง (ต่อ)
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นาํ มาตรฐานที่มีการปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวัน
บังคับใช้
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ปรับปรุ งใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเกี่ ยวข้องกับ
กลุ่มกิจการ มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น ที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
-

-

-

ความมีสาระสําคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรื อแยกแสดงข้อมูลในรู ปแบบที่ทาํ ให้ผูใ้ ช้งบการเงินเข้าใจ
รายการได้ลดลง หากเป็ นรายการที่ มีสาระสําคัญ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูล ให้เพียงพอเพื่ออธิ บ ายผลกระทบ
ที่มีต่อฐานะการเงินหรื อผลการดําเนินงาน
การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที่ระบุใน TAS 1 อาจจําเป็ นต้องแสดงแยกจากกัน
หากเกี่ยวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของกิจการ นอกจากนี้ยงั มีแนวปฏิบตั ิใหม่
ของการใช้การรวมยอด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยงลําดับตามลําดับ
การแสดงรายการในงบการเงิน
รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย - ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็ นรายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยัง
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลังหรื อไม่ โดยแต่จะกลุ่มจะแยกแสดงเป็ นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ีการปรับปรุง (ต่อ)
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นาํ มาตรฐานที่มีการปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวัน
บังคับใช้ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ปรับปรุ งใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเกี่ ยวข้องกับ
กลุ่มกิจการ มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ ได้กาํ หนดให้มีความชัดเจนขึ้นว่า
การคิดค่าเสื่ อมราคาที่ดินอาคารและอุปกรณ์โดยอ้างอิงกับรายได้น้ นั ไม่เหมาะสม และ แก้ไขขอบเขตให้พืชที่ให้
ผลิตผลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2559) การเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญ คื อ ได้ก าํ หนดให้มีความชัดเจนขึ้น
สําหรับการเลือกใช้อตั ราคิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงานว่าให้ใช้อตั ราผลตอบแทนของ
หนี้ สินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนี้ สินที่มีสกุลเงินที่สอดคล้องกับสกุลเงินของหนี้ สินผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานเป็ นสําคัญ ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศที่หนี้สินนั้นเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบันทึกเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า หรื อบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ยตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมที่ให้ใช้วิธีราคาทุน หรื อวิธีมูลค่ายุติธรรม (เมื่ อมีการประกาศใช้)
ทั้งนี้ การเลื อกใช้นโยบายบัญชี สําหรับ เงินลงทุนแต่ละประเภท (บริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า หรื อบริ ษทั ร่ วม) เป็ น
อิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้วธิ ีส่วนได้เสี ยจะต้องทําโดยปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลัง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ 1) ให้ทางเลือกเพิ่มสําหรับกิจการ
ที่ไม่ใช่กิจการที่ดาํ เนิ นธุ รกิจเฉพาะด้านการลงทุนที่มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าที่ เป็ นกิ จการที่
ดําเนิ นธุ รกิจเฉพาะด้านการลงทุน โดยในการบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ยในเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อ
การร่ ว มค้าที่ เป็ นกิ จการที่ ดาํ เนิ นธุ รกิ จ เฉพาะด้านการลงทุ น นั้น จะมี ท างเลื อกในการที่ จะยังคงการวัด มู ล ค่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้านั้นๆด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามที่บริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้า
นั้น ๆ ใช้อยู่ หรื อจะถอดการวัดมูลค่ายุติธรรมออกและแทนด้วยการจัดทํางบการเงินรวมของบริ ษทั ร่ วมหรื อ
การร่ วมค้าที่เป็ นกิจการที่ดาํ เนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และ 2) เพิ่มทางเลือกในการใช้วิธีส่วนได้เสี ยสําหรับ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 34 (ปรั บ ปรุ ง 2559) การเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญ คื อได้ก าํ หนดให้มี ความชัดเจนถึ ง
ความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐาน ไปยัง “ข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
หรื อที่ อื่น ในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิ จการที่ ใช้ป ระโยชน์ ของข้อผ่อนปรนนี้ จะต้องอ้างอิ งจาก
งบการเงินระหว่างกาลไปถึงยังรายงานอื่นที่มีขอ้ มูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที่ผใู ้ ช้งบการเงินต้องสามารถ
เข้าถึงรายงานอื่นที่มีขอ้ มูลนั้นในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ีการปรับปรุง (ต่อ)
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นาํ มาตรฐานที่มีการปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวัน
บังคับใช้ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ปรับปรุ งใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเกี่ ยวข้องกับ
กลุ่มกิจการ มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้มีการสันนิ ษฐานว่าการตัดจําหน่ าย
ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยการอ้างอิงจากรายได้น้ นั ไม่เหมาะสม ข้อสันนิ ษฐานนี้ อาจตกไปหากเข้าข้อหนึ่ ง
ข้อใดต่อไปนี้ คือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้ถูกแสดงเหมือนเป็ นตัววัดของรายได้ (นั่นคือรายได้เป็ นปั จจัยที่ เป็ น
ข้อจํากัดของมูลค่าที่จะได้รับจากสิ นทรัพย์) หรื อสามารถแสดงได้ว่ารายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิ จ
ที่ได้จากสิ นทรัพย์มีความสัมพันธ์กนั เป็ นอย่างมาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 10 (ปรั บ ปรุ ง 2559) ได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ชั ด เจนขึ้ นเกี่ ย วกับ
1) ข้อยกเว้นในการจัดทํางบการเงินรวมว่าให้ใช้กบั กิจการที่เป็ นบริ ษทั ใหญ่ข้ นั กลางที่เป็ นบริ ษทั ย่อยของกิจการ
ที่ดาํ เนิ นธุ รกิจด้านการลงทุนด้วยเหมือนกัน และ 2) กิจการที่ ดาํ เนิ นธุ รกิ จด้านการลงทุนจะต้องนําบริ ษทั ย่อย
ที่ไม่ใช่กิจการที่ดาํ เนิ นธุรกิจด้านการลงทุนและบริ ษทั ย่อยดังกล่าวให้บริ การหรื อมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ลงทุน มารวมในการจัดทํางบการเงินรวมด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 11 (ปรั บ ปรุ ง 2559) ได้ก าํ หนดให้ มี ค วามชัด เจนมากขึ้ น สํ าหรั บ
1) การซื้ อส่วนได้เสี ยในการดําเนินงานร่ วมกันที่กิจกรรมของการดําเนินงานร่ วมกันนั้นประกอบกันขึ้นเป็ นธุรกิจ
ให้ผซู ้ ้ือนําหลักการบัญชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบตั ิ และ 2) ในกรณีที่ผรู ้ ่ วมดําเนินงานมีการซื้อส่ วนได้เสี ยใน
การดําเนินงานร่ วมกันเพิ่มขึ้นนั้น ส่ วนได้เสี ยเดิมที่มีอยูใ่ นการดําเนินงานร่ วมกันจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่ หากร่ วม
ดําเนินงานยังคงมีการควบคุมร่ วมอยู่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีการกําหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นให้กิจการที่เป็ น
กิจการที่ดาํ เนินธุรกิจด้านการลงทุน ต้องเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ย่อยที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามที่กาํ หนด
ใน TFRS 12 แม้ไม่ได้มีการจัดทํางบการเงินรวม
ผูบ้ ริ หารของกิ จการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที่ มี
นัยสําคัญต่อกลุ่มกิจการ
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ีการปรับปรุง (ต่อ)
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นาํ มาตรฐานที่มีการปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวัน
บังคับใช้ (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตี ความมาตรฐานที่ เปลี่ ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่ มี
ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง กําไรต่อหุน้
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ีการปรับปรุง (ต่อ)
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นาํ มาตรฐานที่มีการปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวัน
บังคับใช้ (ต่อ)
ข) กลุ่ม มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานที่ เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่ มี
ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงั นี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2559)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้
สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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2.3

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

บริษทั ย่ อย
บริ ษ ทั ย่อยหมายถึ งกิ จ การ (ซึ่ งรวมถึ งกิ จ การเฉพาะกิ จ ) ที่ ก ลุ่ ม กิ จ การควบคุ ม กลุ่ ม กิ จ การควบคุ ม กิ จ การเมื่ อ
กลุ่ ม กิ จ การมี ก ารเปิ ดรั บ หรื อมี สิ ทธิ ใ นผลตอบแทนผัน แปรจากการเกี่ ย วข้อ งกั บ ผู ้ไ ด้ รั บ การลงทุ น และ
มีความสามารถทําให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํ นาจเหนื อผูไ้ ด้รับการควบคุม กลุ่มกิ จการรวม
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มกิจการมีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มกิจการ
จะไม่นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสู ญเสี ยอํานาจควบคุม
กลุ่ม กิ จการบันทึ กบัญชี การรวมธุ รกิ จโดยถื อปฏิ บตั ิ ตามวิธีซ้ื อ สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้สําหรับการซื้ อบริ ษทั ย่อย
ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ผซู ้ ้ื อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิมของผูถ้ ูกซื้ อ
และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินที่ผซู ้ ้ื อคาดว่าจะต้องจ่ายชําระตามข้อตกลง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
และวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจ
จะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อ มูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้ อตามสัดส่ วนของหุน้
ที่ถือโดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในการรวมธุรกิจที่ดาํ เนินการสําเร็ จจากการทยอยซื้อ ผูซ้ ้ื อต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ผซู ้ ้ื อถืออยูใ่ นผูถ้ ูกซื้ อก่อนหน้า
การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อและรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่น้ นั
ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิ จการ รับรู ้ ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ื อ การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู ้ภายหลังวันที่ซ้ือซึ่งจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินให้
รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่ งจัดประเภทเป็ นส่ วนของเจ้าของต้องไม่มีการวัดมูลค่า
ใหม่ และให้บนั ทึกการจ่ายชําระในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ
ส่ วนเกิ นของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม
ณ วันซื้ อธุ รกิ จของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของของผูถ้ ู กซื้ อที่ ผูซ้ ้ื อถื ออยู่ก่ อนการรวมธุ รกิ จที่ มากกว่ามู ล ค่า
ยุติธรรมสุ ทธิ ณ วันที่ซ้ื อของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มาต้องรับรู ้ค่าความนิ ยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่
โอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วน
ของเจ้า ของของผูถ้ ู ก ซื้ อ ที่ ผูซ้ ้ื อ ถื อ อยู่ก่ อ นการรวมธุ ร กิ จ น้อ ยกว่ามู ล ค่ าราคายุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ข อง
บริ ษทั ย่อยที่ได้มาเนื่องจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกําไรขาดทุน
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บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้า (ต่อ)
ก)

บริษทั ย่ อย (ต่อ)
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุน
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งก็จะตัดรายการในทํานองเดี ยวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสิ นทรัพย์ที่โอนระหว่างกัน
เกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกปรับปรุ งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการ
ปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ต้นทุนนั้นจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี้
รายชื่อบริ ษทั ย่อยและผลกระทบทางการเงินจากการซื้ อและจําหน่ายบริ ษทั ย่อยออกไป ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 12

ข)

รายการกับส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มีอํานาจควบคุม
กลุ่มกิจการปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่ วนที่เป็ นของเจ้าของกลุ่มกิจการ
สําหรั บ การซื้ อ ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มี อาํ นาจควบคุม ผลต่ างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่ จ่ายให้และมู ล ค่าตามบัญ ชี ของ
สิ นทรัพย์สุทธิ ของหุ ้นที่ซ้ื อมาในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่ วนของเจ้าของ และกําไรหรื อขาดทุนจากการขายใน
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่ วนของเจ้าของ

ค)

การจําหน่ ายบริษทั ย่ อย
เมื่อกลุ่มกิจการสู ญเสี ยการควบคุม ส่ วนได้เสี ยในหุน้ ที่เหลืออยูจ่ ะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็ นมูลค่าตามบัญชี เริ่ มแรกของมูลค่าของเงินลงทุน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่ เหลืออยู่ในรู ปของบริ ษทั ร่ วม กิจการร่ วมค้า หรื อ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนที่เคยรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นจะถูก
ปฏิบตั ิเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป
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2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้า (ต่อ)
ง)

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิ จการที่ ก ลุ่มกิ จการมี อิท ธิ พ ลอย่างเป็ นสาระสําคัญ แต่ ไม่ถึ งกับควบคุมซึ่ งโดยทั่วไปก็คือการที่
กลุ่มกิจการถือหุ ้น ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงอยูร่ ะหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด เงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมรับรู ้โดยใช้วิธีส่วนได้เสี ยในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้วิธีส่วนได้เสี ย กลุ่มกิจการรับรู ้เงินลงทุน
เมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้ จะเพิ่มขึ้นหรื อลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วยส่ วนแบ่ง
กําไรหรื อ ขาดทุ น ของผูไ้ ด้รั บ การลงทุ น ตามสั ด ส่ ว นที่ ผูล้ งทุ น มี ส่ ว นได้เสี ยอยู่ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ ว มของ
กลุ่มกิจการรวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซ้ือเงินลงทุน
ถ้าส่ วนได้เสี ยของเจ้าของในบริ ษทั ร่ วมนั้นลดลงแต่ยงั คงมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ กิจการต้องจัดประเภทรายการ
ที่เคยรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเข้ากําไรหรื อขาดทุนเฉพาะสัดส่ วนในส่ วนได้เสี ยของเจ้าของที่ลดลง
ส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริ ษทั ร่ วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
และส่ วนแบ่ งในกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื่ น ที่ เกิ ด ขึ้ น ภายหลังการได้ม าจะรวมไว้ในกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จอื่ น
ผลสะสมของการเปลี่ ยนแปลงภายหลังการได้ม าดังกล่ าวข้างต้น จะปรับ ปรุ งกับ ราคาตามบัญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น
เมื่อส่ วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริ ษทั ร่ วมมีมูลค่าเท่ากับหรื อเกินกว่ามูลค่าส่ วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการใน
บริ ษ ทั ร่ ว มนั้น กลุ่ม กิจ การจะไม่รับ รู ้ส่ ว นแบ่ง ขาดทุน อีก ต่อ ไป เว้น แต่ก ลุ่ม กิจ การมีภาระผูก พัน ในหนี้ ข อง
บริ ษทั ร่ วมหรื อรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริ ษทั ร่ วม
กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี ว่ามีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงว่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเกิดการด้อยค่า
หรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้เกิดขึ้นกลุ่มกิจการจะคํานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรี ยบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
กับมู ลค่าตามบัญ ชี ของเงิน ลงทุ น และรั บ รู ้ ผลต่างไปที่ ส่ วนแบ่ งกําไร(ขาดทุ น )ของเงิน ลงทุ น ในบริ ษ ทั ร่ วมใน
งบกําไรขาดทุน
รายการกําไรที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่างกลุ่มกิจการกับบริ ษทั ร่ วมจะตัดบัญชี เท่าที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสี ยใน
บริ ษทั ร่ วมนั้น รายการขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่า
สิ นทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า
บริ ษทั ร่ วมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จาํ เป็ นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ กําไรและ
ขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริ ษทั ร่ วมจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม จะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการ
ปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าต้องจ่าย
ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้
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2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วมและส่ วนได้ เสียในกิจการร่ วมค้า (ต่อ)
จ)

การร่ วมการงาน
เงินลงทุนในการร่ วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็ นการดําเนิ นงานร่ วมกัน หรื อการร่ วมค้า โดยขึ้นอยูก่ บั สิ ทธิและ
ภาระผูกพันตามสัญญาของผูล้ งทุนแต่ละราย กลุ่มกิจการได้ประเมินลักษณะของการร่ วมการงานที่มีและพิจารณาว่าเป็ น
การร่ วมค้า ซึ่งการร่ วมค้ารับรู ้เงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ตามวิธีส่วนได้เสี ยเงินลงทุนในการร่ วมค้ารับรู ้เมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนและปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
เพื่อรับ รู ้ส่วนแบ่ งกําไรหรื อขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของผูไ้ ด้รับการลงทุนตาม
สัดส่ วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสี ย หากส่ วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในการร่ วมค้ามีจาํ นวนเท่ากับหรื อสู งกว่า
ส่วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการในการร่ วมค้านั้น(ซึ่งรวมถึงส่ วนได้เสี ยระยะยาวใดๆซึ่งโดยเนื้อหาแล้วถือเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในการร่ วมค้านั้น) กลุ่มกิจการจะไม่รับรู ้ส่วนแบ่งในขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสี ย
ของตนในการร่ วมค้านั้น นอกจากว่ากลุ่มกิจการมีภาระผูกพัน หรื อได้จ่ายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันแทนการร่ วมค้า
ไปแล้ว
รายการกําไรที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่างกลุ่มกิจการกับการร่ วมค้าจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสี ยในการ
ร่ วมค้านั้น รายการขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งก็จะตัดบัญชี ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่า
สิ นทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า การร่ วมค้าจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จาํ เป็ น เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ

2.4

การแปลงค่าเงินตราต่ างประเทศ
ก) สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใ่ ช้ นําเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลักที่ บ ริ ษทั ดําเนิ นงานอยู่ (สกุลเงินที่ ใช้ในการดําเนิ นงาน) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงใน
สกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั และสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ
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2.4

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ)
ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการหรื อ วันที่ ตี ราคาหากรายการนั้น ถู กวัด มู ลค่ าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุ น ที่ เกิ ดจากการรั บ หรื อ
จ่ ายชําระที่ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศ และที่ เกิ ด จากการแปลงค่ าสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ที่ เป็ นตัวเงิน ซึ่ งเป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการรับรู ้รายการกําไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู ้
กําไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของ
กําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนด้วย
ค) กลุ่มกิจการ
การแปลงค่าผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ในกลุ่มกิจการ (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อ
รุ นแรง) ซึ่ งมีสกุลเงินที่ ใช้ในการดําเนิ นงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็ นสกุลเงิน
ที่ใช้นาํ เสนองบการเงินดังนี้




สิ น ทรัพ ย์และหนี้ สิ นที่ แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ นแต่ ละงวดแปลงค่าด้วยอัต ราปิ ด ณ วัน ที่ ของแต่ ละ
งบแสดงฐานะการเงินนั้น
รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ค่าความนิ ยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้ อหน่ วยงานในต่างประเทศถือเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินของ
หน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด
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2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

2.6

ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้ การค้ารับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที่เหลืออยูห่ กั ด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี
ของลูกหนี้ การค้าเปรี ยบเที ยบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ การค้า หนี้ สูญที่ เกิดขึ้นจะรับรู ้ไว้ในงบกําไรขาดทุน
โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2.7

สินค้าคงเหลือและภาพยนตร์ ระหว่างผลิต
สิ นค้าคงเหลือประกอบด้วย อาหารและเครื่ องดื่ม วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงภาพยนตร์ และแผ่นวีซีดีและดีวดี ี
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของอาหารและเครื่ องดื่ มและ
วัสดุสิ้นเปลื องที่ ใช้ในโรงภาพยนตร์ คาํ นวณตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน ราคาทุนของแผ่นวีซีดีและดี วีดีคาํ นวณโดยใช้วิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนของการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่ น
ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไข ส่ วนลดจากการรับประกันสิ นค้าหรื อส่ วนลดต่าง ๆ
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสําเร็จรู ป
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพเท่าที่จาํ เป็ น
ภาพยนตร์ ระหว่างผลิต แสดงถึ งต้นทุ นของการผลิต และถ่ายทําภาพยนตร์ ที่อยู่ระหว่างการผลิ ตและจะตัดจําหน่ ายเป็ น
ต้นทุนเมื่อมีการจําหน่ ายหรื อจัดฉายภาพยนตร์ โดยตัดจําหน่ ายตามอัตราส่ วนของการใช้งานในช่องทางการตลาดต่าง ๆ
ต้นทุนการผลิตภาพยนตร์ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตและถ่ายทําภาพยนตร์ และแสดงด้วย
ราคาทุน
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2.8

เงินลงทุน
กลุ่มกิ จการจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนื อจากเงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า เป็ นเงินลงทุน
เผื่อขาย การจัดประเภทขึ้นอยู่กบั จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าํ หนดการจัดประเภทที่ เหมาะสมสําหรับ
เงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริ มสภาพคล่องหรื อเมื่ออัตราดอกเบี้ ย
เปลี่ ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียน เว้นแต่ก รณี ที่ฝ่ายบริ หารแสดงเจตจํานงที่ จะถือไว้ในช่ วงเวลา
น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั ที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน หรื อเว้นแต่กรณี ที่ฝ่ายบริ หาร
มีความจําเป็ นที่ตอ้ งขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดําเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงิ น ลงทุ น เผื่อ ขายรั บ รู ้ มู ล ค่าเริ่ ม แรกด้วยราคาทุ น ซึ่ งหมายถึ งมูล ค่ายุติธ รรมของสิ่ ง ตอบแทนที่ ให้ไปเพื่ อให้ได้ม าซึ่ ง
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้ อที่อา้ งอิงจาก
Nation Stock Exchanges of India Limited ณ วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายการกําไรหรื อขาดทุน
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นรับรู ้ในส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บริ ษทั จะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าเงินลงทุ นนั้นอาจมีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
เกิ ดขึ้ น หากราคาตามบัญ ชี ข องเงิน ลงทุ น สู งกว่ามู ล ค่าที่ คาดว่าจะได้รับ คื นบริ ษ ทั จะบัน ทึ ก รายการขาดทุ น จากค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่ารวมไว้ในงบกําไรขาดทุน
ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญ ชี ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึ กรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุ น กรณี ที่จาํ หน่ ายเงินลงทุ นที่ ถือไว้ในตราสารหนี้ หรื อ
ตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักด้วย
ราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว้
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2.9

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

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

ทุ กสิ้ นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มี การทบทวนและปรั บปรุ งมูลค่าคงเหลื อและอายุการให้ ประโยชน์ ของสิ นทรั พ ย์
ให้เหมาะสม
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทันที
ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับ
จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้บญั ชีผลกําไรหรื อขาดทุนอื่นสุ ทธิในงบกําไรขาดทุน
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2.10 ค่าความนิยม
ค่าความนิ ยมคือสิ่ งตอบแทนที่โอนให้สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่ วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ระบุได้
และหนี้ สิ้นที่อาจเกิดขึ้นของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่ งบริ ษทั นั้น ค่าความนิ ยมที่เกิดจากการได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อยจะแสดง
เป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิ ยมที่รับรู ้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของค่าความนิ ยมที่รับรู ้แล้วจะไม่กลับรายการบัญชี ทั้งนี้ มูลค่าคงเหลือตามบัญชี ของค่าความนิ ยมจะถูกรวมคํานวณใน
กําไรหรื อขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ค่าความนิ ยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้น
อาจจะเป็ นหน่ วยเดียวหรื อหลายหน่วยรวมกันซึ่ งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ที่เกิดความนิ ยมเกิดขึ้นและ
ระบุส่วนงานดําเนินงานได้
2.11 สินทรัพย์ ไม่ มีตวั ตนอื่น
ค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
ลิ ข สิ ท ธิ์ ภาพยนตร์ บัน ทึ ก ตามราคาทุ น ที่ ราคาซื้ อและค่ าใช้จ่ ายทางตรงที่ เกี่ ยวข้อ งในการซื้ อ ลิ ข สิ ท ธิ์ ต้น ทุ น ลิ ข สิ ท ธิ์
ตัดจําหน่ ายเป็ นต้นทุนโดยตรงของการแสดงภาพยนตร์ วีซีดีและดี วีดี และการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ตามอัตราส่ วนของ
การใช้งานในช่องทางเหล่านั้นตลอดระยะเวลาของลิขสิ ทธิ์ ซึ่ งโดยทัว่ ไปอยูร่ ะหว่าง 2 ปี ถึง 10 ปี ในกรณี ที่คาดว่ามีการขาดทุน
เกิดขึ้นในแต่ละลิขสิ ทธิ์ กลุ่มกิจการจะตัดจ่ายขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นออกจากมูลค่าทางบัญชีของลิขสิ ทธิ์น้ นั ๆ เป็ นค่าใช้จ่าย
ในงบกําไรขาดทุนทันที
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซ้ื อมามีลกั ษณะเฉพาะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและ
การดําเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั สามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ายตลอดอายุประมาณการ
ให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบํารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนโดยตรงในการ
จัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กลุ่มกิจการเป็ นผูด้ ูแลและมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มากกว่า
ต้นทุนเป็ นเวลาเกินกว่าหนึ่ งปี จึงจะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทาํ งานในทีม
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจํานวนเงินที่เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มาให้บนั ทึกเป็ นต้นทุนเพื่อการพัฒนา
และบวกรวมไว้ในต้นทุนเมื่อได้มาซึ่ งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์และตัดจําหน่ายโดยใช้วธิ ีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี
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2.12 การด้อยค่าของสินทรัพ ย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่ งไม่มีการตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ น
ประจําทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้วา่ ราคาตามบัญชี
อาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เมื่อราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับคื น ซึ่ งหมายถึงจํานวนที่ สู งกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุ นในการขายเที ยบกับ มูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่ วยที่ เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์
ที่ ไม่ใช่ สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน นอกเหนื อจากค่าความนิ ยม ซึ่ งรับ รู ้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมิน
ความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
2.13 สัญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีทกี่ ลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่ า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น
ถื อเป็ นสัญ ญาเช่ าดําเนิ นงาน เงิ น ที่ ต้องจ่ายภายใต้สัญ ญาเช่ าดังกล่ าว (สุ ท ธิ จ ากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ ได้รั บจากผูใ้ ห้เช่ า)
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน ซึ่ งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สิน
คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีทกี่ ลุ่มกิจการเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็ นลูกหนี้ สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่จ่าย
ตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ เบื้องต้นกับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี้บนั ทึกเป็ นรายได้ทางการเงินค้างรับ
รายได้จากสัญ ญาเช่ าระยะยาวรับ รู ้ ตลอดอายุของสัญ ญาเช่ าโดยใช้วิธีเงินลงทุน สุ ทธิ ซ่ ึ งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่
ทุกงวด ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าลูกหนี้ สัญญาเช่าทางการเงินเริ่ มแรกและจะทยอยรับรู ้โดยลดจาก
รายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานจึงรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่ วนอาคาร และอุปกรณ์ และตัด
ค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ ของสิ นทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดี ยวกันกับรายการอาคารและอุปกรณ์ ของกลุ่ มกิ จการ
ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุ ทธิจากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผเู ้ ช่า) รับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลา
การให้เช่า
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2.14 เงินกู้ยืม
เงินกูย้ มื รับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น เงินกูย้ ืมวัดมูลค่า
ในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่าธรรมเนี ยมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกูม้ าจะรับรู ้เป็ นต้นทุนการจัดทํารายการเงินกูใ้ นกรณี ที่มีความเป็ นไปได้จะใช้วงเงินกู้
บางส่ วนหรื อทั้งหมด ในกรณี น้ ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู ้จนกระทัง่ มีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็ นไปได้ที่
จะใช้วงเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด ค่าธรรมเนี ยมจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริ การสภาพคล่องและจะ
ตัดจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหนี้ออกไปอีกเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ก) ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขต้องนํามารวมเป็ น
ส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์น้ นั โดยสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือสิ นทรัพย์ที่จาํ เป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการ
เตรี ยมสิ น ทรั พ ย์น้ ันให้อยู่ในสภาพพร้อมที่ จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้ อมที่ จะขาย การรวมต้นทุ นการกู้ยืมเป็ น
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ตอ้ งสิ้ นสุ ดลงเมื่อการดําเนินการส่วนใหญ่ ที่จาํ เป็ นในการเตรี ยมสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยูใ่ น
สภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้ นลง
รายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนําเงินกูย้ มื ที่กมู้ าโดยเฉพาะ ที่ยงั ไม่ได้นาํ ไปเป็ นรายจ่ายของสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
ไปลงทุนเป็ นการชัว่ คราวก่อน ต้องนํามาหักจากต้นทุนการกูย้ มื ที่สามารถตั้งขึ้นเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนการกูย้ มื อื่น ๆ ต้องถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
2.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุ น ยกเว้นส่ วนภาษี เงินได้ที่เกี่ ยวข้องกับ รายการที่ รับ รู ้ ในกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรายการรับ รู ้
โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ ในกรณี น้ ี ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ
ตามลําดับ
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2.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษี ตามกฎหมายภาษี ที่มี ผลบังคับ ใช้อยู่ หรื อ ที่ คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะ
มีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่ รายงานในประเทศที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมของกลุ่มกิ จการต้อง
ดําเนิ นงานอยูแ่ ละเกิดรายได้เพื่อเสี ยภาษี ผูบ้ ริ หารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ โดยใน
กรณี ที่ มี ส ถานการณ์ ที่ ก ารนํา กฎหมายภาษี อ ากรไปปฏิ บ ัติ ข้ ึ น อยู่ก ับ การตี ค วาม และจะตั้ง ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ย
ภาษีที่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต้ งั เต็มจํานวนตามวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู ้
เริ่ มแรกของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้น
ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ กํา ไรหรื อ ขาดทุ น ของทางบัญ ชี ห รื อ ทางภาษี ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ค าํ นวณจากอัต ราภาษี
(และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน
และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนํา
จํานวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิ จการได้ต้ งั ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี โดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของ
การกลับรายการผลต่างชัว่ คราวและการกลับรายการผลต่างชัว่ คราวมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายใน
ระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
สิ น ทรัพ ย์ภาษี เงิน ได้รอการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี จ ะแสดงหักกลบกัน ก็ต่ อ เมื่ อกิ จการมี สิ ท ธิ
ตามกฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจักเก็บภาษี
หน่ วยงานเดี ยวกันโดยการเรี ยกเก็บ เป็ นหน่ วยภาษี เดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษี ต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สิ น และสิ น ทรัพ ย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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2.16 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงาน
กลุ่มกิจการได้กาํ หนดโครงการผลประโยชน์ในหลายรู ปแบบ บริ ษทั มีท้ งั โครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์
สําหรับโครงการสมทบเงินบริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินที่คงที่ บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรื อ
ภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสําหรับ
การให้บริ การจากพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบนั บริ ษทั จะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริ หารโดยผูจ้ ดั การ
กองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกําหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพัน
ที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกําหนดชําระ
สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมื่อครบกําหนดจ่าย สําหรับ
โครงการผลประโยชน์คือโครงการเกษียณอายุที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่ งจะกําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงาน
จะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั หลายปัจจัย เช่น อายุ จํานวนปี ที่ให้บริ การ และ ค่าตอบแทน
หนี้ สินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้ คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระ
ทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ ซึ่ งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้ [อัตราผลตอบแทนในตลาดของหุ้นกูภ้ าคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับอยูใ่ นระดับดี /
อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล] ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกําหนด
ของหุน้ กูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งชําระภาระผูกพันกองทุนบําเหน็จบํานาญ
กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เกิ ดขึ้นจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์ หรื อ
การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู ้ในส่ วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
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2.17 การจ่ ายโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์
กลุ่มกิจการดําเนินโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ชาํ ระด้วยตราสารทุน โดยที่กิจการได้รับบริ การจาก
พนักงาน เป็ นสิ่ งตอบแทนสําหรับตราสารทุน (สิ ทธิซ้ื อหุน้ สามัญ) ที่กิจการออกให้ มูลค่ายุติธรรมของบริ การของพนักงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้สิทธิซ้ื อหุ ้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย จํานวนรวมที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายจะอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมสิ ทธิ
ซื้อหุน้ ที่ออกให้โดย





รวมเงื่อนไขทางการตลาด
ไม่ รวมผลกระทบของการบริ การและเงื่ อนไขการได้รับสิ ทธิ ที่ ไม่ ใช่ เงื่ อนไขการตลาด (ตัวอย่างเช่ น ความสามารถ
ทํากําไร การเติบโตของกําไรตามที่กาํ หนดไว้ และพนักงานจะยังเป็ นพนักงานของกิจการในช่วงเวลาที่กาํ หนด) และ
ไม่รวมผลกระทบของเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริ การหรื อผลงาน (ตัวอย่างเช่น ข้อกําหนดในเรื่ อง
การออมของพนักงานหรื อการถือหุน้ ในช่วงระยะเวลาที่กาํ หนด)

เงื่อนไขผลงานที่ไม่ใช่เงื่อนไขทางตลาดและเงื่อนไขการบริ การจะรวมอยูใ่ นข้อสมมติฐานเกี่ยวกับจํานวนของสิ ทธิซ้ื อหุ้น
ที่คาดว่าจะได้รับสิ ทธิ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะรับรู ้ตลอดระยะเวลาได้รับสิ ทธิ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิที่กาํ หนดไว้
กลุ่มกิจการจะทบทวนการประเมินจํานวนของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่คาดว่าจะได้รับสิ ทธิ ซึ่ งขึ้นกับเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่
เงื่อนไขการตลาด และจะรับรู ้ผลกระทบของการปรับปรุ งประมาณการเริ่ มแรกในกําไรหรื อขาดทุนพร้อมกับการปรับปรุ ง
รายการไปยังส่วนของเจ้าของ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลาการรายงาน
เมื่อมี การใช้สิท ธิ บริ ษ ทั จะออกหุ ้นใหม่ สิ่ งตอบแทนที่ ได้รับ สุ ท ธิ ด้วยต้นทุ นในการทํารายการทางตรงจะบันทึ กไปยัง
ทุนเรื อนหุน้ (มูลค่าตามบัญชี) และส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กรณี ที่บริ ษทั ให้สิทธิ ซ้ื อตราสารทุนแก่พนักงานของบริ ษทั ย่อยในกลุ่มกิจการ จะปฏิบตั ิเหมือนเป็ นเงินอุดหนุนจากบริ ษทั ใหญ่
กลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของบริ การของพนักงาน โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ มูลค่าของ
ตราสารทุนเหล่านั้นต้องวัด ณ วันที่ให้สิทธิ ซึ่งจะรับรู ้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิ ทธิ ในงบเฉพาะของบริ ษทั จะบันทึกเสมือนกับ
เป็ นการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเพิ่มส่ วนของเจ้าของ
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2.18 ประมาณการหนีส้ ิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้กต็ ่อเมื่อกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่จดั ทําไว้ อันเป็ นผล
สื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะส่ งผลให้บริ ษทั ต้องสู ญเสี ย
ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่ าเชื่อถือ ประมาณการหนี้ สินจะไม่รับรู ้สําหรับขาดทุน
จากการดําเนินงานในอนาคต
ในกรณี ที่ มี ภาระผูกพัน ที่ ค ล้ายคลึ งกัน หลายรายการ กลุ่ม กิ จการกําหนดความน่ าจะเป็ นที่ กิ จการจะสู ญ เสี ยทรัพ ยากร
เพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่ าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันบางรายการที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ่า
กลุ่มกิ จการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี้ สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที่ คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ
ภาระผูกพัน โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซ่ ึ งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเสี่ ยงเฉพาะของหนี้สินที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู ้
เป็ นดอกเบี้ยจ่าย
ประมาณการหนี้ สินจากสิ นค้ารับคืนเป็ นค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนสําหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดี ประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากข้อมูล
ในอดีตที่เกิดขึ้นและปั จจัยการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประมาณการค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนบันทึกด้วยกําไรขั้นต้นและแสดงใน
งบกําไรขาดทุนโดยสุ ทธิจากยอดขาย
บริ ษทั ประมาณการหนี้ สินจากการแลกคะแนนสะสม โดยพิจารณาจากอัตราการแลกคะแนนสะสมที่ ผ่านมา และจํานวน
คะแนนสะสมที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2.19 ทุนเรื อนหุ้น
หุ้นสามัญจัดประเภทไว้เป็ นส่ วนของเจ้าของ
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการออกหุ ้นใหม่หรื อสิ ทธิ ในการซื้ อขายหุ ้นที่จ่ายออกไปโดยแสดงรายการดังกล่าวด้วยจํานวน
เงินสุ ทธิ จากภาษีไว้เป็ นรายการหักในส่ วนของเจ้าของ โดยนําไปหักจากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุ ้น
กรณี ที่บริ ษทั ใดก็ตามในกลุ่มกิ จการซื้ อคืนหุ้นสามัญของบริ ษทั กลับคืน (หุ้นทุนซื้ อคืน) สิ่ งตอบแทนที่จ่ายออกไปและ
เกี่ยวข้องโดยตรง (สุ ทธิจากภาษีเงินได้) จะรับรู ้เป็ นหุน้ ทุนซื้อคืนและแสดงเป็ นรายการหักจากยอดรวมของส่ วนของเจ้าของ
ของบริ ษทั จนกว่าหุ้นทุนซื้ อคืนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปหรื อจําหน่ายใหม่ สิ่ งตอบแทนใด ๆ ที่ได้รับจากการขายหรื อนําหุ้น
ทุนซื้ อคืนออกจําหน่ ายใหม่สุทธิ จากต้นทุนเพิ่มเติมที่ จ่ายออกไปภายนอกสุ ทธิ จากผลกระทบของภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
จะแสดงรวมไว้ในส่ วนของเจ้าของ
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2.20 การรับรู้รายได้
รายได้หลักของกลุ่มกิจการ คือ รายได้จากการมีผเู ้ ข้าชมภาพยนตร์ รายได้จากการจําหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม รายได้จาก
การให้บริ การโฆษณาสิ นค้า รายได้จากการให้บริ การโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบริ การ รายได้จาก
การจําหน่ายแผ่นวีซีดี ดีวีดี และลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ และรายได้จากการสนับสนุนธุรกิจ
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การที่ให้เป็ นจํานวนเงินสุ ทธิจากภาษีขาย เงินคืน และ
ส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสําหรับงบการเงินรวม
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อผูซ้ ้ื อรับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า รายได้
จากการให้บริ การแก่ลูกค้ารับรู ้เมื่อการให้บริ การแล้วเสร็จ
รายได้จากการให้ใช้สิ ท ธิ ในภาพยนตร์ รวมถึงสิ ท ธิ ที่เกิ ดจากภาพยนตร์ ที่ผลิ ตเองและคิดค่าธรรมเนี ยมเป็ นจํานวนคงที่
โดยผูใ้ ช้สิ ทธิ ไม่ ส ามารถเรี ยกคืน ค่าธรรมเนี ยมได้และผูใ้ ห้สิ ท ธิ ไม่มีขอ้ ผูก พันภายหลังการให้ใช้สิ ท ธิ์ จะถื อเป็ นรายได้
ทั้งจํานวนเมื่อผูใ้ ช้สิทธิ์สามารถใช้สิทธิได้ตามสัญญา
รายได้จากการเผยแพร่ โฆษณาต่าง ๆ รับรู ้เมื่อมีการโฆษณา
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่และบริ การรับรู ้เป็ นรายได้ตลอดระยะเวลาอายุสัญญาเช่า
รายได้รอการตัดบัญชีจากการให้เช่าพื้นที่และการบริ การ รับรู ้เป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
รายได้ดอกเบี้ย - รับรู ้ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ
และพิจารณาจากจํานวนเงินต้นที่เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาํ หรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มกิจการ
รายได้เงินปันผล - รับรู ้เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.21 โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า
กลุ่มกิจการให้สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่เป็ นสมาชิกบัตร เอ็ม-เจนเนอเรชัน่ โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของรายการขายหรื อบริ การ
โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมเพื่อสามารถนําไปใช้สิทธิ ได้ในอนาคตเพื่อรับสิ นค้าหรื อบริ การโดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทน
ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในบัตร เอ็ม-เจนเนอเรชัน่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เกี่ยวข้องกับการรับรู ้คะแนนสะสมที่ให้ลูกค้าซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิในอนาคต เพื่อรับสิ นค้าหรื อบริ การฟรี
ภายใต้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 คะแนนสะสมที่ให้ลูกค้าถือเป็ นรายการแยกต่างหากจาก
รายการขายในสิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากการขายจะปันส่ วนระหว่าง


รายการขายและให้บริ การเริ่ มแรกซึ่งรับรู ้เป็ นรายได้และ



คะแนนสะสมที่ ลูก ค้าจะสอบถามใช้สิ ท ธิ ได้ในอนาคตซึ่ งจะรับ รู ้ เป็ นรายได้เมื่อลูก ค้ามาใช้สิ ท ธิ และกลุ่ม กิ จการ
ได้ปฏิบตั ิตามสัญญาภาระผูกพันที่จะจัดหารางวัลนั้น

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่ได้รับซึ่งปันส่วนไปยังคะแนนสะสม โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสม
2.22 การจ่ ายเงินปันผล
เงินปั นผลที่จ่ายให้ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั จะรับรู ้เป็ นหนี้ สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่ งที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล
2.23 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ ว นงานดํา เนิ น งานได้ถู ก รายงานในลัก ษณะเดี ย วกับ รายงานภายในที่ นํา เสนอให้ ผู ้มี อ าํ นาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า น
การดําเนิ น งาน ผูม้ ี อ าํ นาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้านการดํา เนิ น งานหมายถึ งบุ ค คลที่ มี ห น้าที่ ในการจัด สรรทรั พ ยากรและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารที่ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
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การจัดการความเสี่ย งทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และความเสี่ ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย และด้านกระแสเงินสดอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ ยง
โดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาํ ให้เสี ยหายต่อผลการ
ดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
การจัดการความเสี่ ยงดําเนิ นงานโดยฝ่ ายบริ หารเงินส่ วนกลาง (ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มกิจการ) เป็ นไปตามนโยบาย
ที่ อ นุ ม ัติโดยคณะกรรมการบริ ษ ทั ส่ ว นงานบริ ห ารเงิ น ของกลุ่ ม กิ จการจะชี้ ป ระเด็น ประเมิ น และป้ องกัน ความเสี่ ยง
ทางการเงินด้วยการร่ วมมือกันทํางานอย่างใกล้ชิดกับหน่ วยปฏิ บตั ิงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มกิ จการ คณะกรรมการจัดการ
ความเสี่ ยงจะกําหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรรวมถึงนโยบาย
สําหรับความเสี่ ยงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่ น ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ ยงอัตราดอกเบี้ ย
ความเสี่ ยงการให้สิ นเชื่ อ และใช้ตราสารทั้งที่ เป็ นอนุ พ นั ธ์ท างการเงิน และไม่ใช่ อนุ พ นั ธ์ท างการเงิน การลงทุ น โดยใช้
สภาพคล่องส่ วนเกินในการจัดการความเสี่ ยง
3.1.1 ความเสี่ย งจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มกิ จการไม่มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญ จากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจากกลุ่มกิ จการ
มีลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ส่วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท กลุ่มกิจการมีรายการเงินตราต่างประเทศเฉพาะการซื้ อลิขสิ ทธิ์ ใน
ภาพยนตร์ จากต่างประเทศที่ เป็ นเงินสกุลที่หลากหลายโดยมีเงินสกุลหลักเป็ นดอลลาร์ สหรัฐฯ กลุ่มกิ จการไม่ได้
ใช้สญ
ั ญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
3.1.2 ความเสี่ย งจากอัตราดอกเบีย้
รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการส่ วนใหญ่ไม่ข้ ึนกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ในตลาด ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่ งผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ของกลุ่มกิจการส่ วนใหญ่เป็ นอัตราคงที่
กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
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การจัดการความเสี่ย งทางการเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.3 ความเสี่ย งด้ านการให้ สินเชื่ อ
กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อเนื่องจากกลุ่มกิจการมีลูกค้าจํานวน
มากราย ซึ่ งรายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการเป็ นรายได้ที่รับเป็ นเงินสด กลุ่มกิจการมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อทําให้
เชื่ อมัน่ ได้ว่าได้ขายสิ นค้าและให้บ ริ การแก่ ลูกค้าที่ มีป ระวัติสินเชื่ ออยู่ในระดับที่ เหมาะสม คู่สัญญาในอนุ พ นั ธ์
ทางการเงินและรายการเงินสดได้เลือกที่จะทํารายการกับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือสู ง
3.1.4 ความเสี่ย งด้ านสภาพคล่อง
จํานวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ ยงของ
สภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินลงทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินอํานวยความสะดวก
ในการกูย้ ืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มกิจการได้ต้ งั เป้ าหมายว่าจะใช้ความ
ยืดหยุ่น ในการระดมเงินลงทุ นโดยการรักษาวงเงินสิ นเชื่ อที่ ตกลงไว้ให้เพียงพอที่ จะหามาได้เนื่ องจากลักษณะ
ธรรมชาติของธุรกิจที่เป็ นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้

3.2

การประมาณมูลค่ายุตธิ รรม
ตารางต่ อไปนี้ แสดงการวิเคราะห์ เครื่ องมื อทางการเงิ น ที่ วดั มู ลค่ าด้วยมู ลค่ายุติ ธรรมจําแนกตามวิธีก ารประมาณมู ล ค่ า
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้


ข้อ มูล ระดับ ที่ 1 ได้แ ก่ ราคาเสนอซื้ อ ขาย (ไม่ ต้องปรั บ ปรุ ง) ในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ องสําหรั บ สิ น ทรั พ ย์ห รื อหนี้ สิ น
อย่างเดียวกัน



ข้อมูล ระดับ ที่ 2 ได้แก่ ข้อมู ลอื่ น นอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในข้อมู ลระดับ ที่ 1 ทั้งที่ ส ามารถสังเกต
ได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจากราคา) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น



ข้อมูลระดับที่ 3 ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถ
สังเกตได้)
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3

การจัดการความเสี่ย งทางการเงิน (ต่อ)
3.2

การประมาณมูลค่ายุตธิ รรม (ต่อ)
ตารางต่อไปนี้ แสดงสิ นทรัพย์และหนี้ สินของกลุ่มกิจการที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ดูหมายเหตุฯ 8 สําหรับการเปิ ดเผย
ข้อมูลของสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่ายที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ถือไว้เพื่อขายที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ข้ อมูลระดับที่ 1
บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย
ตราสารทุน
อุตสาหกรรมสื่ อและสิ่ งพิมพ์
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

512,698,612
512,698,612
ข้ อมูลระดับที่ 1
บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์ ทางการเงินเผื่อขาย
ตราสารทุน
อุตสาหกรรมสื่ อการสั่งพิมพ์
สินทรัพย์ รวม

748,530,498
748,530,498

(ก) เครื่ องมือทางการเงินในระดับที่ 1
มู ล ค่ายุติ ธรรมของเครื่ องมื อทางการเงิ นที่ ซ้ื อขายในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ องอ้างอิ งจากราคาเสนอซื้ อขาย ณ วันที่ ใน
งบการเงิ น ตลาดจะถื อเป็ นตลาดที่ มี ส ภาพคล่ องเมื่ อราคาเสนอซื้ อขายมี พ ร้ อมและสมํ่าเสมอ จากการแลกเปลี่ ยน
จากตัวแทน นายหน้า กลุ่มอุตสาหกรรม ผูใ้ ห้บริ การด้านราคา หรื อหน่วยงานกํากับดูแล และราคานั้นแสดงถึงรายการใน
ตลาดที่เกิดขึ้นจริ งอย่างสมํ่าเสมอ ในราคาซึ่ งคู่สัญญาซึ่ งเป็ นอิสระจากกันพึงกําหนดในการซื้ อขาย (Arm’s length basis)
ราคาเสนอซื้ อขายที่ใช้สําหรับสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยกลุ่มกิจการได้แก่ราคาเสนอซื้ อปั จจุบนั เครื่ องมือ
ทางการเงินนี้รวมอยูใ่ นระดับที่ 1
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
4

ประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่ องและอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปั จจัยอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
4.1

ประมาณการทางบัญชีทสี่ ําคัญและข้ อสมมติฐาน
กลุ่มกิ จการมีการประมาณการทางบัญ ชี และใช้ขอ้ สมมติฐานที่ เกี่ ยวข้องกับ เหตุ การณ์ ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมาณทางการบัญชีที่สาํ คัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
ก) ประมาณการด้ อยค่าของค่าความนิยม
กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุ 2.12 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งพิจารณาจากการคํานวณมูลค่าจากการใช้หรื อการคํานวณมูลค่ายุติธรรมหักด้วย
ต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์ตามความเหมาะสม การคํานวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการ (หมายเหตุ 14)
หากประมาณการต้นทุ นของเงินทุ นก่อนภาษีที่ ใช้ในการคํานวณกระแสเงินสดคิดลดสู งขึ้น ร้อยละ 1.0 จากอัตราที่
กลุ่มกิจการประมาณไว้ (เช่น ร้อยละ 7.0 แทนที่จะเป็ นอัตราร้อยละ 6.0) กลุ่มกิจการจะต้องรับรู ้ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ค่าความนิ ยมเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวน 8.24 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในการจัดทําประมาณการทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารอ้างอิง
จากผลประกอบการในอดี ต ที่ ผ่านมาประกอบกับ การคาดการณ์ ก ารเติ บ โตของตลาด โดยอัต ราการเติ บ โตที่ ใช้
สอดคล้องกับข้อมูลในอดีต ประมาณการต้นทุนของเงินทุนก่อนภาษีสาํ หรับสถานการณ์ปกติจึงเป็ นมูลค่าที่เหมาะสม
ในการประเมินมูลค่าค่าความนิยม
ข) ประมาณการการด้ อยค่าของลูกหนีก้ ารค้า
กลุ่มกิจการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้ การค้าโดยประมาณการขาดทุนที่อาจ
เกิดจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชําระหนี้ได้ กลุ่มกิจการประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจากการคาดการณ์กระแสเงินสด
รับในอนาคต ซึ่ งอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับชําระหนี้ และกรณี ของการผิดชําระหนี้ ที่เกิดขึ้น
และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด
ค) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัยและเสื่ อมคุณภาพ
กลุ่ ม กิ จการตั้งค่าเผื่อการลดมู ล ค่าของสิ น ค้าเก่ า ล้าสมัยและเสื่ อมคุณ ภาพโดยประมาณการมูล ค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
ซึ่ งคํานวณจากราคาปกติ ที่ค าดว่าจะขายได้ของธุ รกิ จหัก ด้ว ยค่าใช้จ่ายที่ จาํ เป็ นเพื่ อ ให้สิ น ค้านั้นสําเร็ จรู ปรวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายในการขาย การคํานวณดังกล่าวต้องอาศัยการประมาณการของผูบ้ ริ หาร โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดี ต
ประสบการณ์ของผูบ้ ริ หารในธุรกิจ และแนวโน้มของตลาด
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ประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
4.1

ประมาณการทางบัญชีทสี่ ําคัญและข้ อสมมติฐาน (ต่อ)
ง) ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนสําหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดีที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต ผูบ้ ริ หารประมาณ
การสัดส่ วนร้อยละที่คาดว่าจะรับคืน โดยพิจารณาจากข้อมูลและประสบการณ์ในอดีต รวมถึงรู ปแบบการดําเนินธุรกิจ
ในปัจจุบนั
จ) มูลค่าภาพยนตร์ ระหว่างผลิต
การบันทึกต้นทุนภาพยนตร์ ระหว่างผลิตบันทึกตามต้นทุนที่เกิดขึ้น เมื่อมีขอ้ บ่งชี้และหากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ตํ่ากว่าต้นทุน กลุ่มกิจการจะทดสอบและรับรู ้ค่าเผื่อการด้อยค่าของภาพยนตร์ในแต่ละเรื่ องถ้ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ไม่คุม้ กับ ต้นทุนภาพยนตร์ ในแต่ละเรื่ อง โดยการพิจารณามู ลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนเพื่อใช้ในการคํานวณต้องอาศัย
การประมาณการจากผูบ้ ริ หาร
ฉ) ภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงาน
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัยที่ใช้ในการคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐาน
เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มกิ จการได้พิจารณาอัตราคิดลดที่ เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่ งได้แก่ อตั ราดอกเบี้ ยที่ ควรจะใช้ในการกําหนดมู ลค่า
ปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผลประโยชน์พนักงานในการพิจารณาอัตราคิดลดที่
เหมาะสมกลุ่มกิจการพิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ตอ้ งจ่าย
ชํา ระผลประโยชน์ เมื่ อ เกษี ย ณอายุ และมี อ ายุค รบกํา หนดใกล้เคี ย งกับ ระยะเวลาที่ ต ้อ งจ่ า ยชํา ระภาระผู ก พัน
ผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอื่น ๆ สําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิ ดเผยในหมายเหตุ 22
ช) ประมาณการหนีส้ ิ นโปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า
บริ ษทั ประมาณการหนี้สินจากการแลกคะแนนสะสม โดยพิจารณาจากอัตราการแลกคะแนนสะสมที่ผา่ นมา และจํานวน
คะแนนสะสมที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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ประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
4.2

การใช้ ดุลยพินิจทีส่ ําคัญในการปฎิบัตติ ามมาตราฐานการบัญชี
ก) การร่ วมการงาน
บริ ษทั ถือสิ ทธิในการออกเสี ยงร้อยละ 49 ของการรวมการงานของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีการควบคุมร่ วมในการงานนี้
เนื่ อ งจากภายใต้สั ญ ญาที่ ต กลงร่ วมกัน ได้กาํ หนดว่าการตัด สิ น ใจใด ๆ เกี่ ยวกับ กิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องจะต้อ งได้รับ
ความเห็นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์ จากผูท้ ี่ร่วมกันควบคุมการงานแล้วเท่านั้น
การร่ วมการงานของกลุ่มกิจการได้จดั ตั้งขึ้นในรู ปแบบบริ ษทั จํากัดและให้สิทธิในสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั จํากัดนี้แก่
กลุ่มกิจการและผูร้ ่ วมการงานอื่น ภายใต้ขอ้ ตกลงร่ วมกัน ดังนั้นการงานนี้จึงจัดประเภทเป็ น “การร่ วมค้า”

5

การจัดการความเสี่ย งในส่ วนของทุน
วัตถุ ป ระสงค์ของกลุ่ มกิ จการในการบริ หารทุ นของบริ ษ ัทนั้นเพื่ อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของ
กลุ่มกิ จการเพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่
เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้น
การออกหุน้ ใหม่หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

48

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
6

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้
หน่ วย : ล้านบาท

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รายได้
- รายได้ตามส่ วนงานธุรกิจ
- รายได้ระหว่างส่ วนงานธุรกิจ
รายได้สุทธิ
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
เงินชดเชยค่าเสี ยหาย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปันส่ วนได้
กําไรจากการดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ถาวรของส่วนงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและส่วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่วน
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้นในงบการเงินรวม

งบการเงินรวม
ธุรกิจโบว์ลงิ่
ธุรกิจให้ เช่ า
และคาราโอเกะ
และบริการ

ธุรกิจ
โรงภาพยนตร์

ธุรกิจ
โฆษณา

ธุรกิจ
สื่ อภาพยนตร์

รวม

6,985
(488)
6,497

1,009
1,009

532
(59)
473

574
(97)
477

485
(196)
289

9,585
(840)
8,745

569

724

(21)

(2)

(169)

1,101
46
376
(191)
1,332
(144)
256
1,444
(237)
1,207

5,941

21

605

1,008

16

7,591
3,040
4,094
14,725
49

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
6

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
หน่ วย : ล้านบาท

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
รายได้
- รายได้ตามส่ วนงานธุรกิจ
- รายได้ระหว่างส่ วนงานธุรกิจ
รายได้สุทธิ
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
เงินชดเชยค่าเสี ยหาย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถปันส่ วนได้
กําไรจากการดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ถาวรของส่วนงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและส่วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่วน
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้นในงบการเงินรวม

งบการเงินรวม
ธุรกิจโบว์ลงิ่
ธุรกิจให้ เช่ า
และคาราโอเกะ
และบริการ

ธุรกิจ
โรงภาพยนตร์

ธุรกิจ
โฆษณา

ธุรกิจ
สื่ อภาพยนตร์

รวม

6,594
(488)
6,106

973
973

580
(70)
510

626
(103)
523

542
(74)
468

9,315
(735)
8,580

702

683

1

54

(145)

1,295
8
237
(141)
1,399
(154)
237
1,482
(300)
1,182

5,508

33

692

1,107

18

7,358
2,826
4,062
14,246
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
6

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ต้นทุนที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง สิ นทรัพย์ของส่ วนงานประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สิ นค้าคงเหลือ ลูกหนี้ และเงินสดสําหรับการดําเนินงานแต่ไม่รวมเงินลงทุน
หนี้ สินของกลุ่มกิ จการส่ วนใหญ่เป็ นเงินกู้ยืมเพื่อใช้กบั ทุ กส่ วนงานและบริ หารสภาพคล่องโดยรวม ดังนั้นกลุ่มกิ จการจึงไม่ได้
นําเสนอข้อมูลหนี้สินจําแนกตามส่ วนงาน

7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

42,570,698
488,302,530
530,873,228

38,460,043
273,599,646
312,059,689

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
30,748,394
142,903,878
173,652,272

26,553,152
66,412,234
92,965,386

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งอยูท่ ี่ร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 0.37 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.10
ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี )
8

เงินลงทุนในหลักทรัพ ย์เผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายในระหว่างปี มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
จําหน่ายราคาทุน
กําไรที่เกิดขึ้นจริ ง
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
การตีราคาใหม่ของหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ราคาตามบัญชีสิ้นปี

748,530,498
(112,875,261)
(346,634,030)
(14,778,177)
238,455,582
512,698,612

785,507,073
(58,163,739)
(137,925,188)
36,031,897
123,080,455
748,530,498

51

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
8

เงินลงทุนในหลักทรัพ ย์เผื่อขาย (ต่อ)
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนมีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ราคาทุน
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น

108,405,000
404,293,612
512,698,612

มูลค่ายุติธรรม

221,280,261
527,250,237
748,530,498

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้จาํ หน่ ายเงินลงทุนในหลักทรัพ ย์เผื่อขายในราคา 459.51 ล้านบาท โดยมีกาํ ไรจากการจําหน่ าย
เงินลงทุนที่รวมอยูใ่ น “รายได้อื่น” จํานวน 346.63 ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนอ้างอิงจากราคาเสนอซื้ อ ณ วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่อา้ งอิงจาก Nation Stock
Exchange of India Limited มูลค่ายุติธรรมนี้ถูกจัดอยูใ่ นระดับที่ 1 ของลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
9

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36)
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36)
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

638,634,765 634,608,967
12,739,615
11,480,243
386,400,007 308,528,225
1,037,774,387 954,617,435
(43,593,884)
(6,732,086)
994,180,503 947,885,349
69,473,283
51,519,243
150,855,347 131,059,460
41,805,669
50,054,603
1,256,314,802 1,180,518,655

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
131,278,990
61,164,952
33,867,924
226,311,866
226,311,866
334,798,246
132,067,929
19,217,644
712,395,685

100,390,651
67,395,248
43,311,236
211,097,135
211,097,135
176,610,251
88,513,436
25,799,623
502,020,445
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
9

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น (ต่อ)
ลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
10

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

387,444,295

309,367,943

33,867,924

46,152,295

264,235,989
180,998,295
35,912,437
133,649,357
35,534,014
1,037,774,387
(43,593,884)
994,180,503

388,629,061
184,932,497
32,530,355
22,241,681
16,915,898
954,617,435
(6,732,086)
947,885,349

86,154,678
85,254,698
12,813,909
7,217,687
1,002,970
226,311,866
226,311,866

113,882,608
46,726,464
2,121,682
1,240,641
973,445
211,097,135
211,097,135

สิ นค้าคงเหลือ

อาหารและเครื่ องดื่ม
แผ่นวีซีดีและดีวีดี - สุ ทธิจากค่าเผือ่
วัสดุสิ้นเปลืองและอื่น ๆ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

78,087,657
4,825,959
14,896,519
97,810,135

50,456,727
11,233,844
61,690,571

114,188,601
58,391,683
10,003,639
182,583,923

80,467,373
7,616,939
88,084,312

ต้นทุ นของสิ นค้าคงเหลื อที่ รั บรู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ ายและรวมอยู่ในต้นทุ นขายเป็ นจํานวน 476.39 ล้านบาท และจํานวน 337.19 ล้านบาท
ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามลําดับ (พ.ศ. 2558 : 517.97 ล้านบาท และจํานวน 328.44 ล้านบาท)
กลุ่มกิจการบันทึกกลับรายการขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัยและค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็ นจํานวน 18.41 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : รับรู ้ขาดทุน 2.45 ล้านบาท)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
11

สิ นทรัพย์ หมุนเวีย นอื่น

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ภาษีมูลค่าเพิม่ ค้างรับ
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
อื่น ๆ

12

91,559,478
43,026,517
57,042,322
191,628,317

97,909,850
53,505,521
24,123,190
175,538,561

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
33,627,034
381,168
26,549,677
60,557,879

41,059,845
478,496
5,196,007
46,734,348

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม และส่ วนได้เสียในการร่ วมค้า
เงินลงทุนทีป่ ฏิบัตติ ามวิธีส่วนได้ เสีย
จํานวนที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า

2,751,690,359
288,167,915
3,039,858,274

2,525,403,524
300,877,587
2,826,281,111

จํานวนที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนมีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า

250,824,492
5,335,035
256,159,527

234,894,716
2,288,053
237,182,769
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม และส่ วนได้เสียในการร่ วมค้า (ต่อ)
(ก)

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อเงินลงทุนเพิ่ม
จําหน่ายเงินลงทุน
เงินปันผลรับ
กําไรระหว่างกันรอการรับรู ้จากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์ให้กบั กองทุนรวม
(หมายเหตุ 13)
ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วม
ราคาตามบัญชีสิ้นปี

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

2,525,403,524
207,891,950
(33,365,449)
(194,821,572)

2,343,980,072
162,788,430
(85,277,816)
(130,981,878)

2,323,374,428
207,891,950
(29,956,183)
-

2,233,091,268
162,788,430
(72,505,270)
-

(4,242,586)
250,824,492
2,751,690,359

234,894,716
2,525,403,524

2,501,310,195

2,323,374,428

กลุ่มกิ จการมีกาํ ไรในรายการระหว่างกันที่เกิดจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ให้กบั กองทุ นรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ซึ่ งรั บ รู ้ ในงบกําไรขาดทุ น รวมด้วยวิ ธี เส้ น ตรงตลอดอายุข องสั ญ ญาเช่ าอาคารที่ จ ําหน่ ายไป ในระหว่างปี พ.ศ. 2559
กลุ่มกิจการรับรู ้กาํ ไรในรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็ นรายได้จาํ นวน 16.32 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 16.32 ล้านบาท)
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมรวมค่าความนิยมในงบการเงินรวมที่มีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 246.48 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 235.31
ล้านบาท) ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้รับรายได้เงินปั นผลจากบริ ษทั ร่ วมจํานวน 194.82 ล้านบาท ซึ่ งบันทึ ก อยู่ใน
“รายได้อื่น” ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และบันทึกอยูใ่ น “เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
บริษทั สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“SF”)
พ.ศ. 2559
ในระหว่างปี บริ ษทั ลงทุนเพิ่มในหุน้ สามัญของ SF จํานวน 28.97 ล้านหุน้ รวมเป็ นจํานวนเงิน 173.59 ล้านบาท
นอกจากนี้บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั SF จํานวน 10.68 ล้านหุ้น ไปในราคา 63.10 ล้านบาท โดยมีกาํ ไรจากการ
จําหน่ ายเงินลงทุนดังกล่าว รวมอยู่ใน “รายได้อื่น” เป็ นจํานวน 29.74 ล้านบาท และจํานวน 33.15 ล้านบาท ในงบกําไร
ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
ผลจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนดังกล่าว ทําให้สัดส่ วนการถือหุน้ เพิ่มขึ้นจากเดิมในอัตราร้อยละ 23.86 เป็ นร้อยละ 24.89
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม และส่ วนได้เสียในการร่ วมค้า (ต่อ)
(ก)

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม (ต่อ)
บริษทั สยามฟิ วเจอร์ ดเี วลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“SF”) (ต่อ)
พ.ศ. 2558
ในระหว่างปี บริ ษทั ลงทุนเพิ่มในหุน้ สามัญของ SF จํานวน 28.74 ล้านหุน้ รวมเป็ นจํานวนเงิน 162.79 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั SF จํานวน 27.63 ล้านหุ ้น ไปในราคา 184.39 ล้านบาท โดยมีกาํ ไรจากการ
จําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว รวมอยูใ่ น “รายได้อื่น” เป็ นจํานวน 99.11 ล้านบาท และจํานวน 111.88 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุน
รวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
บริษทั ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (“CJM”)
พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้ลงทุนใน บริ ษทั ซี เจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจําหน่าย
ภาพยนตร์ท้งั ในและต่างประเทศ จํานวน 245 หุน้ เป็ นเงิน 2.45 ล้านบาท โดยบริ ษทั ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 49.00 ของ
ทุนจดทะเบียน จากการประเมินอํานาจการควบคุมและผลตอบแทนเงินลงทุนในบริ ษทั ซี เจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
กลุ่มกิจการจัดเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ใช้วธิ ีส่วนได้เสี ยในการบันทึกเงินลงทุนในข้อมูลทางการเงินรวม
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ซี เจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่จาํ นวน
6,500 หุ้ น ในราคาที่ ต ราไว้ 10,000 บาทต่ อหุ ้ น โดยบริ ษ ัท ได้ล งทุ นเพิ่ ม เพื่ อรั กษาสั ดส่ วนการลงทุ น เดิ มที่ ร้ อยละ 49.00
เป็ นจํานวนเงิน 31.85 ล้านบาท
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บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
12

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่ วม และส่ วนได้ เสียในการร่ วมค้า (ต่อ)
(ก)

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม (ต่อ)
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558

สถานทีป่ ระกอบธุรกิจ
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั สยามฟิ วเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“SF”)

ประเทศไทย

บริ ษทั รัชโยธิน อเวนิว จํากัด

ประเทศไทย

กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
(“MJLF”)
บริ ษทั ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย

บรัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (“CJM”)

ประเทศไทย

ประเภทธุรกิจ
ให้เช่าพื้นที่ในอาคารและ
ให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
ให้เช่าพื้นที่ในอาคารและ
ให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
ให้เช่าพื้นที่และให้บริ การ
ด้านสาธารณูปโภค
เป็ นตัวแทนจัดจําหน่ายตัว๋
บัตรเข้าชมการแสดง
ผลิตและจําหน่ายภาพยนตร์
ทั้งในและต่างประเทศ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

สัดส่ วนของส่ วนได้ เสีย
(ร้ อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

วิธีการวัดมูลค่า

ถือหุน้ โดยตรง

24.89

23.86

วิธีส่วนได้เสี ย

ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน SF
ถือหุน้ โดยตรง

50.00
12.45
33.00

50.00
11.93
33.00

วิธีส่วนได้เสี ย
วิธีส่วนได้เสี ย
วิธีส่วนได้เสี ย

ถือหุน้ โดยตรง

40.00

40.00

วิธีส่วนได้เสี ย

ถือหุน้ โดยตรง

49.00

-

วิธีส่วนได้เสี ย
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม และส่ วนได้เสียในการร่ วมค้า (ต่อ)
(ก)

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม (ต่อ)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของส่ ว นได้เสี ย ของกลุ่ ม กิ จ การใน SF ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจาํ นวน 2,719.48 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : จํานวน 2,649.42 ล้านบาท) และมูลค่าตามบัญชี
ของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการ มีจาํ นวน 1,538.25 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : จํานวน 1,357.75 ล้านบาท)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 มู ล ค่ายุติ ธ รรมของส่ วนได้เสี ย ของกลุ่ม กิ จการใน MJLF ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจาํ นวน 1,600.83 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : จํานวน 1,426.59 ล้านบาท) และมูลค่าตามบัญชี
ของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการ มีจาํ นวน 1,098.39 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : จํานวน 1,080.18 ล้านบาท)
ไม่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการในบริ ษทั ร่ วม
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับบริษัทร่ วม
ข้อมูลทางการเงินสําหรับบริ ษทั SF และ MJLF ซึ่งปฏิบตั ิตามวิธีส่วนได้เสี ย แสดงดังต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป
หน่ วย : บาท
SF
สินทรัพ ย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ไม่รวมเงินสด)
สิ นทรัพย์หมุนเวียนรวม
สินทรัพ ย์ไม่ หมุนเวียน
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียน
(ไม่รวมเจ้าหนี้การค้า)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(รวมเจ้าหนี้การค้า)
หนี้สินหมุนเวียนรวม

MJLF

รวม

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

25,197,937
390,310,803
415,508,740

33,499,626
876,914,618
910,414,244

248,924,395
2,393,064
251,317,459

290,261,730
2,521,705
292,783,435

274,122,332
392,703,867
666,826,199

323,761,356
879,436,323
1,203,197,679

8,726,075,381 8,032,364,851 3,925,653,469 3,839,063,324 12,651,728,850 11,871,428,175

1,067,780,163

779,985,158

-

1,845,724

1,067,780,163

781,830,882

428,647,024 453,353,435
1,496,427,187 1,233,338,593

36,464,371
36,464,371

17,057,165
18,902,889

465,111,395
1,532,891,558

470,410,600
1,252,241,482

หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม

499,406,215 1,198,796,677
1,304,839,142 1,341,262,070
1,804,245,357 2,540,058,747

93,052,983
93,052,983

91,074,759
91,074,759

499,406,215
1,397,892,125
1,897,298,340

1,198,796,677
1,432,336,829
2,631,133,506

สิ นทรัพย์สุทธิก่อนหักส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

5,840,911,577 5,169,381,755 4,047,453,574 4,021,869,111
(385,294,132) (370,361,235)
-

9,888,365,151
(385,294,132)

9,191,250,866
(370,361,235)

5,455,617,445 4,799,020,520 4,047,453,574 4,021,869,111

9,503,071,019

8,820,889,631

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

สิ นทรัพย์สุทธิหลังหักส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม และส่ วนได้เสียในการร่ วมค้า (ต่อ)
(ก)

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม (ต่อ)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป
หน่ วย : บาท
SF
พ.ศ. 2559
รายได้
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรหรื อขาดทุนจากการ
ดําเนินงานต่ อเนื่อง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรหลังภาษีจากการดําเนินงาน
ต่ อเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
เงินปันผลรับจากบริษทั ร่ วม

MJLF

รวม

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

1,404,639,910 1,401,462,142
(262,132,950) (261,103,836)
26,268,732
27,197,527
(75,242,935) (96,372,720)

482,318,590
3,088,597
-

480,051,314 1,886,958,500 1,881,513,456
- (262,132,950) (261,103,836)
3,403,092
29,357,329
30,600,619
- (75,242,935) (96,372,720)

969,047,690
(45,968,049)

930,051,619
(38,064,687)

364,113,868
-

357,598,286 1,333,161,558 1,287,649,905
- (45,968,049) (38,064,687)

923,079,641
923,079,641
64,432,572

891,986,932
(264,556)
891,722,376
7,686,078

364,113,868
(5,229,406)
358,884,462
109,989,000

357,598,286 1,287,193,509 1,249,585,218
4,515,374
(5,229,406)
4,250,818
362,113,660 1,281,964,103 1,253,836,036
111,295,800 174,421,572 118,981,878

ข้อมูลข้างต้นเป็ นจํานวนที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม (ซึ่ งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิ จการในบริ ษทั ร่ วม
ดังกล่าว) และปรับปรุ งเกี่ยวกับความแตกต่างของนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ร่ วม

59

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม และส่ วนได้เสียในการร่ วมค้า (ต่อ)
(ก)

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม (ต่อ)
การกระทบยอดรายการข้ อมูลทางการเงินโดยสรุป
การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ร่ วม
หน่ วย : บาท
SF

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

พ.ศ. 2559

MJLF
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

สินทรัพ ย์สุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม
กําไรในระหว่างงวด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
เงินปั นผลจ่าย
สินทรัพ ย์สุทธิ ณ วันสิ้นปี

4,799,020,520 4,236,305,764 4,021,869,111 3,997,015,451
923,079,641 891,986,932 364,113,868 357,598,286
(264,556)
(5,229,406)
4,515,374
(266,482,716) (329,007,620) (333,300,000) (337,260,000)
5,455,617,445 4,799,020,520 4,047,453,573 4,021,869,111

8,820,889,631
1,287,193,509
(5,229,406)
(599,782,716)
9,503,071,018

8,233,321,215
1,249,585,218
4,250,818
(666,267,620)
8,820,889,631

ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม (ร้อยละ)
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วน
การถือหุน้
รายการปรับปรุ งกําไรจากการขาย
ทรัพย์สินระหว่างงวด
ค่าความนิยม

24.89
23.86
33.00
33.00
1,357,903,182 1,145,046,296 1,335,659,679 1,327,216,807

2,693,562,861 2,472,263,103

มูลค่าตามบัญชี

(42,478,514)

พ.ศ. 2558

1,051,186

พ.ศ. 2559

รวม

-

-

- (237,268,154) (247,039,054)
222,824,515 211,653,466
1,538,249,183 1,357,750,948 1,098,391,525 1,080,177,753

(42,478,514)

1,051,186

(237,268,154) (247,039,054)
222,824,515 211,653,466
2,636,640,708 2,437,928,701

บริษทั ร่ วมทีแ่ ต่ ละรายไม่ มีสาระสําคัญ
นอกเหนื อจากส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวข้างต้น กลุ่มกิจการยังมีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมที่แต่ละรายไม่มีสาระสําคัญ
อีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งได้บนั ทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย
หน่ วย : บาท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
ซึ่งแต่ละรายที่ไม่มีสาระสําคัญ
จํานวนรวมของส่ วนแบ่งในบริ ษทั ร่ วม;
กําไรจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
กําไรเบ็ดเสร็จรวม

115,049,651

87,474,823

13,674,827

26,384,102

13,674,827

26,384,102

60

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม และส่ วนได้เสียในการร่ วมค้า (ต่อ)
(ข)

เงินลงทุนในการร่ วมค้า
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่ วมค้า มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
การลงทุนเพิ่มขึ้น
จัดประเภทเงินลงทุนจากการร่ วมค้า
เป็ นบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 12 (ค))
เงินปันผลรับ
ส่ วนแบ่งกําไร
ส่ วนแบ่ง(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีสิ้นปี

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

300,877,587
-

294,159,582
26,775,326

245,167,525
-

255,167,325
-

(17,999,465)
5,335,035
(45,242)
288,167,915

(8,638,141)
(13,499,970)
2,288,053
(185,947)
(21,316)
300,877,587

245,167,525

(9,999,800)
245,167,525

61

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
12

เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่ วม และส่ วนได้เสียในการร่ วมค้า (ต่อ)
(ข)

เงินลงทุนในการร่ วมค้า (ต่อ)
รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่ วมค้า

สถานทีป่ ระกอบธุรกิจ
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง
การร่ วมค้า
บริ ษทั พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
(“PVR blu-O”)

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

สัดส่ วนของส่ วนได้ เสีย
(ร้ อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

วิธีการวัดมูลค่า

ประเทศอินเดีย

ให้บริ การโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ
และการบันเทิง

ถือหุน้ โดยตรง

49.00

49.00

วิธีส่วนได้เสี ย

การร่ วมค้าภายใต้ MPIC
บริ ษทั เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จํากัด

ประเทศไทย

ถือหุน้ ทางอ้อม

41.61

41.61

วิธีส่วนได้เสี ย

บริ ษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิ ล์ม จํากัด

ประเทศไทย

ถือหุน้ ทางอ้อม

26.42

26.42

วิธีส่วนได้เสี ย

บริ ษทั เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิ ล์ม
ดิสทริ บิวชัน่ (ลาว) จํากัด (“MVP”)

ประเทศลาว

ให้บริ การแพร่ ภาพสัญญาณดาวเทียม
และจัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ผลิตภาพยนตร์ โฆษณา
รายการโทรทัศน์ รวมทั้ง
งานด้านบันเทิงทุกรู ปแบบ
จัดจําหน่ายภาพยนตร์

ถือหุน้ ทางอ้อม

36.98

36.98

วิธีส่วนได้เสี ย

62

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
12

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม และส่ วนได้ เสียในการร่ วมค้า (ต่อ)
(ข)

เงินลงทุนในการร่ วมค้า (ต่อ)
ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ซึ่งเกีย่ วข้องกับการร่ วมค้า
กลุ่มกิจการไม่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกลุ่มกิจการในการร่ วมค้า
การร่ วมค้าที่แต่ละรายไม่ มีสาระสําคัญ
กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้าที่แต่ละรายไม่มีสาระสําคัญ ซึ่งได้บนั ทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย

มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้าซึ่ง
แต่ละรายที่ไม่มีสาระสําคัญ
จํานวนรวมของส่ วนแบ่งในการร่ วมค้า
กําไรจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
(ค)

พ.ศ. 2559

หน่ วย : บาท
พ.ศ. 2558

288,167,915

300,877,587

5,335,035
5,335,035

2,288,053
2,288,053

บริษทั ย่ อยหลัก
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินลงทุนเพิ่ม
จัดประเภทเงินลงทุนจากการร่ วมค้าเป็ นบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 12 (ข))
การชําระบัญชีของบริ ษทั ย่อย
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

3,742,768,546
(122,354,600)
3,620,413,946

3,742,768,546
(1,500,000)
3,741,268,546

3,741,268,546
(120,854,600)
3,620,413,946

3,732,412,032
8,686,629
9,999,800
(8,329,915)
(1,500,000)
3,741,268,546

63

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
12

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม และส่ วนได้ เสียในการร่ วมค้า (ต่อ)
(ค)

บริษทั ย่ อยหลัก (ต่อ)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริ ษทั มีเงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อยจํานวน 561.82 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 5.73 ล้านบาท) ซึ่งบันทึก
เป็ น “รายได้อื่น” ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริ ษทั
การลงทุนในบริษัทย่ อย
บริษทั เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) จํากัด
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ลงทุนในหุน้ สามัญในสัดส่ วน
ร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนในบริ ษทั เมเจอร์ แพลตินั่ม ซี นีเพล็กซ์ (ลาว) จํากัด ซึ่ งประกอบธุ รกิ จให้บริ การจัดแสดง
ภาพยนตร์ในสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็ นจํานวนเงิน 6.04 ล้านบาท รายละเอียดของการรวมธุรกิจเปิ ดเผยใน
หมายเหตุ 35
บริษทั ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โซล จํากัด
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ลงทุนในหุน้ สามัญ ในสัดส่ วน
ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนในบริ ษทั ซี นีเพล็กซ์ (ลาว) โซล จํากัด ซึ่ งจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559 โดยประกอบธุ รกิ จให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์ ในสาธารณะรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว เป็ นจํานวนเงิน
4.30 ล้านบาท
บริษทั เมตาคอกนิชั่น จํากัด (“MTC”)
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 MPIC (บริ ษทั ย่อย) ได้จดั ตั้งบริ ษทั เมตาคอกนิชนั่ จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจในการเป็ นตัวแทน
ซื้ อขายสื่ อโฆษณาทุ กชนิ ด โดยมี ทุ นจดทะเบี ยน 2 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้น สามัญ 20,000 หุ้น มู ลค่ าหุ ้นละ 100 บาท
โดยบริ ษทั ย่อยจะถือหุน้ ร้อยละ 60.00 คิดเป็ นจํานวนเงินลงทุน 1.20 ล้านบาท
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
12

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม และส่ วนได้ เสียในการร่ วมค้า (ต่อ)
(ค)

บริษทั ย่ อยหลัก (ต่อ)
บริษทั เค อารีน่า จํากัด (“K Arena”)
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ้นเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบี ยนใน บริ ษทั เค อารี น่า จํากัด
ซึ่ งประกอบธุ รกิจให้บริ การด้านคาราโอเกะ เป็ นจํานวนเงิน 8.69 ล้านบาท ทําให้สัดส่ วนการถือหุ ้นเปลี่ยนแปลงจากเดิมใน
อัตราร้อยละ 49.99 เป็ นร้อยละ 99.99 และได้เปลี่ยนจากการร่ วมค้าเป็ นบริ ษทั ย่อย
เมื่ อ วัน ที่ 20 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 บริ ษัท ย่ อ ยได้ด ําเนิ น การเปลี่ ย นชื่ อ บริ ษ ัท เป็ นบริ ษ ัท เมเจอร์ รี วอร์ ด ส์ จํากัด และ
เพิ่มวัตถุ ประสงค์ในการประกอบกิ จการให้บริ การงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ และเครื อข่าย
เครื่ องพิมพ์คูปองอัตโนมัติ
การชําระบัญชีของบริษทั ย่อย
บริษทั อุดร ไฟว์สตาร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (“UDF”)
เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 UDF ได้จดทะเบียนชําระบัญชี โดยมี การประกาศจ่ายเงินปั นผล 9.69 บาทต่อหุ้น และ
ประกาศจ่ายคืนทุนจดทะเบียน บริ ษทั ได้รับเงินปั นผลเป็ นจํานวน 3.78 ล้านบาท และได้รับเงินคืนทุนจดทะเบียนเป็ นจํานวน
2.73 ล้านบาท บริ ษทั เกิดขาดทุนจากการชําระบัญชีของ UDF เป็ นจํานวน 4.20 ล้านบาท
บริษทั เชียงใหม่ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (“CMC”)
เมื่ อวันที่ 13 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 CMC ได้จดทะเบี ยนชําระบัญชี โดยมี การประกาศจ่ ายเงินปั นผล 9.77 บาทต่ อหุ้น และ
ประกาศจ่ายคืนทุ น จดทะเบี ยน บริ ษทั ได้รับ เงินปั นผลเป็ นจํานวน 1.95 ล้านบาท และได้รับ เงินคืน ทุ นจดทะเบี ยนเป็ น
จํานวน 1.40 ล้านบาท
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยได้เกิ ดการด้อยค่าจํานวน 120.85 ล้านบาท เนื่ องจากมีมูลค่าที่ คาดว่าจะ
ได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าคงเหลือตามบัญชี
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
12

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม และส่ วนได้ เสียในการร่ วมค้า (ต่อ)
(ค)

บริษทั ย่ อยหลัก (ต่อ)
สั ดส่ วนความสัดส่ วน
เป็ นเจ้าของ
สถานทีป่ ระกอบธุรกิจ/
ประเทศทีจ่ ดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทย่อย
บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ ต้ ี จํากัด
บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ เซอร์ วิส จํากัด
บริ ษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท์ จํากัด
บริ ษทั รัชโยธิน ซีนีม่า จํากัด
บริ ษทั รัชโยธิน เรี ยลตี้ จํากัด
บริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จํากัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีแอด จํากัด

ประเทศไทย

บริ ษทั กรุ งเทพ ไอแมกซ์ เธี ยเตอร์ จํากัด
บริ ษทั สยามซีนีเพล็กซ์ จํากัด
บริ ษทั อีจีวี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จํากัด
(มหาชน) (“EGV”)

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
จํากัด (มหาชน) (“MPIC”)
บริ ษทั เมเจอร์ โฮลดิ้ง
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (“MHD”)
บริ ษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์
แมนเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั เมเจอร์ส รี วอร์ดส์ จํากัด
(เดิมชื่อ: บริ ษทั เค อารี น่า จํากัด)

ประเทศไทย

บริษัทย่อยภายใต้ EGV
บริ ษทั อีจีวี เอ็กซิบิชนั่ จํากัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

ประเทศไทย

ประเภทธุรกิจ

ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
ให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
ให้บริ การด้านสาธารณูปโภค
ให้เช่าที่ดินและพื้นที่ในอาคาร
ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
ให้บริ การด้านโบว์ลิ่ง
และคาราโอเกะและการบันเทิง
ให้บริ การโฆษณาและบริ การ
ให้คาํ ปรึ กษาธุรกิจ
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
และการโฆษณารวมทั้ง
ให้บริ การเช่าพื้นที่
สื่ อสิ่ งพิมพ์และโฆษณาและ
จัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์
ธุรกิจลงทุน
ให้เช่าและบริ การระบบเครื่ องฉาย
และอุปกรณ์
ให้บริ การงานด้านลูกค้าสัมพันธ์
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์
และเครื อข่ายเครื่ องพิมพ์คูปอง
อัตโนมัติ

ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์

ลักษณะ
ความสั มพันธ์

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

ถือหุ ้นโดยตรง
ถือหุ ้นโดยตรง
ถือหุ ้นโดยตรง
ถือหุ ้นโดยตรง
ถือหุ ้นโดยตรง
ถือหุ ้นโดยตรง

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

ถือหุ ้นโดยตรง

99.93

99.93

ถือหุ ้นโดยตรง
ถือหุ ้นโดยตรง
ถือหุ ้นโดยตรง

99.93
99.99
99.98

99.93
99.99
99.98

ถือหุ ้นโดยตรง

92.46

92.46

ถือหุ ้นโดยตรง

99.96

99.96

ถือหุ ้นโดยตรง

99.99

99.99

ถือหุ ้นโดยตรง

99.99

99.99

ถือหุ ้นทางอ้อม

99.96

99.96
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
12

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม และส่ วนได้ เสียในการร่ วมค้า (ต่อ)
(ค)

บริษทั ย่ อยหลัก (ต่อ)
สั ดส่ วนความสัดส่ วน
เป็ นเจ้าของ
สถานทีป่ ระกอบธุรกิจ/
ประเทศทีจ่ ดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทย่อยภายใต้ MPIC
บริ ษทั ทีวี ฟอรัม จํากัด
บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย

บริ ษทั เอ็มวีดี จํากัด (“MVD”)

ประเทศไทย

บริ ษทั เอ็ม เทอร์ ต้ ีไนน์ จํากัด
บริ ษทั ทาเลนต์ วัน จํากัด
บริ ษทั เมตาคอกนิชนั่ จํากัด

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

บริษัทย่อยภายใต้ MVD
บริ ษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จํากัด

ประเทศไทย

บริษัทย่อยภายใต้ MHD
บริ ษทั เมเจอร์ แพลตินมั่ ซี นีเพล็กซ์
ประเทศกัมพูชา
(แคมโบเดีย) จํากัด (“Major Platinum”)
บริ ษทั เมเจอร์ แพลตินมั่ ซี นีเพล็กซ์
สาธารณะรัฐประชาธิ ปไตย
(ลาว) จํากัด (“Major Platinum Lao”)
ประชาชนลาว
บริ ษทั ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โซล จํากัด (“CNP”) สาธารณะรัฐประชาธิ ปไตย

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

ถือหุ ้นทางอ้อม
ถือหุ ้นทางอ้อม

92.46

92.46
92.46

ถือหุ ้นทางอ้อม

92.46

92.46

ถือหุ ้นทางอ้อม
ถือหุ ้นทางอ้อม
ถือหุ ้นทางอ้อม

92.46
83.22
55.48

92.46
83.22
-

จําหน่ายเทป ซี ดี วีดีโอเทป
วีซีดี ดีวดี ี

ถือหุ ้นทางอ้อม

91.91

91.91

ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์
และให้บริ การด้านโบว์ลิ่ง
ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์

ถือหุ ้นทางอ้อม

69.97

69.97

ถือหุ ้นทางอ้อม

59.98

-

ให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์

ถือหุ ้นทางอ้อม

99.99

-

ประเภทธุรกิจ

สื่ อและโฆษณาทางโทรทัศน์
จัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์
เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์
เพื่อจัดทําวิซีดีและดีวดี ี และ
เพื่อถ่ายทอดทางโทรทัศน์
จําหน่ายแผ่น วีซีดี ดีวีดี บลูเรย์
และลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์
ผลิตภาพยนตร์
ผลิตภาพยนตร์
ตัวแทนซื้อขายสื่ อโฆษณา

ลักษณะ
ความสั มพันธ์

ประชาชนลาว
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
12

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม และส่ วนได้ เสียในการร่ วมค้า (ต่อ)
(ค)

บริษทั ย่ อยหลัก (ต่อ)
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี ของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมมีจาํ นวน 18.78 ล้านบาท โดยจํานวน 2.33 ล้านบาท เป็ นของ MPIC
ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั ย่อยทีม่ ีส่วนได้เสียที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุมทีม่ ีสาระสําคัญ
รายละเอียดด้านล่างแสดงข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที่ มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ
ต่อกลุ่มกิจการ ซึ่งได้แก่ MPIC
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป
หน่ วย : บาท
MPIC
พ.ศ. 2559
ส่ วนที่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
รวมสิ นทรัพ ย์หมุนเวียนสุ ทธิ
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
รวมสิ นทรัพ ย์ไม่ หมุนเวียนสุ ทธิ
สินทรัพย์ สุทธิ

พ.ศ. 2558

690,814,954
261,541,462
429,273,492

663,487,893
179,531,013
483,956,880

268,521,436
5,052,113
263,469,323
692,742,815

296,818,246
4,142,774
292,675,472
776,632,352
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม และส่ วนได้เสียในการร่ วมค้า (ต่อ)
(ค)

บริษทั ย่ อยหลัก (ต่อ)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป
หน่ วย : บาท
MPIC
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

รายได้
ขาดทุนก่อนภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

491,721,587
(80,065,527)
(5,246,022)

541,427,647
(96,468,259)
(6,589,801)

ขาดทุนหลังภาษีจากการดําเนินงานต่อเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

(85,311,549)
(44,747)
(85,356,296)

(103,058,060)
469,011
(102,589,049)

(2,327,121)

(7,508,995)

ขาดทุนเบ็ดเสร็ จส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
งบกระแสเงินสดโดยสรุป

หน่ วย : บาท
MPIC
พ.ศ. 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
รับคืนภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี

พ.ศ. 2558

132,871,834
518,961
(2,623,537)
29,133,639
(16,056,453)
143,844,444

262,057,804
5,474,168
(566,503)
16,442,407
(15,340,247)
268,067,629

(197,571,419)

(221,083,262)

97,234,433

(40,234,832)

43,507,458
89,719,895
133,227,353

6,749,535
82,970,360
89,719,895

ข้อมูลข้างต้นแสดงด้วยจํานวนก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
69

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
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ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
อาคารและ
โรงภาพยนตร์
ส่ วนปรับปรุง และส่ วนปรับปรุ ง

ระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่ องมือ อุปกรณ์
และเครื่ องตกแต่ ง
ที่ใช้ ดาํ เนินงาน

208,316,998
208,316,998

1,847,134,305
(783,543,554)
1,063,590,751

3,595,902,957
(1,754,002,818)
1,841,900,139

1,340,630,689
(646,759,129)
693,871,560

5,644,015,956
(2,940,436,625)
(77,599,048)
2,625,980,283

400,325,707
(269,675,242)
(669,714)
129,980,751

21,202,540
(15,017,401)
6,185,139

208,316,998
208,316,998

1,063,590,751
605,835
(1,492)
(2)
(100,228)
(93,082,601)
971,012,263

1,841,900,139
4,468,967
235,719,740
232,931,600
(556,778)
(453,863)
(192,531,446)
2,121,478,359

693,871,560
124,524,149
53,566,097
(4)
(2,759,016)
(75,034,130)
(2,873,459)
791,295,197

2,625,980,283
1,110,046
7,500,230
441,218,680
400,938,023
(4,874,466)
(9,874,075)
(410,293,479)
(3,226,503)
3,048,478,739

129,980,751
164,771
17,988
38,447,962
57,310,171
(155,289)
(84,630,916)
87,578
141,223,016

6,185,139
3,390,000
(174,425)
(2,767,253)
6,633,461

ที่ดิน
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
การได้มาซึ่งบริ ษทั ย่อย
ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (กลับรายการ) - สุ ทธิ
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ

หน่ วย : บาท
อุปกรณ์
สํ านักงาน

สิ นทรัพ ย์
ยานพาหนะ ระหว่างก่ อสร้ าง

รวม

160,665,803 13,218,194,955
- (6,409,434,769)
(78,268,762)
160,665,803 6,730,491,424

160,665,803
653,554,338
(744,744,399)
69,475,742

6,730,491,424
5,743,784
7,518,218
1,497,460,704
(5,760,964)
(13,187,182)
(858,339,825)
(6,012,384)
7,357,913,775
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

ที่ดิน

อาคารและ
โรงภาพยนตร์
ส่ วนปรับปรุง และส่ วนปรับปรุ ง

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

หน่ วย : บาท
อุปกรณ์
สํ านักงาน

สิ นทรัพ ย์
ยานพาหนะ ระหว่างก่ อสร้ าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

208,316,998
208,316,998

1,847,430,085
(876,417,822)
971,012,263

4,054,889,377
(1,933,411,018)
2,121,478,359

1,506,025,331
(711,856,675)
(2,873,459)
791,295,197

6,369,745,115
(3,240,152,717)
(81,113,659)
3,048,478,739

482,962,085
(341,445,040)
(294,029)
141,223,016

22,465,758
(15,832,297)
6,633,461

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
การได้มาซึ่งบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 35)
ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
จัดประเภทสิ นทรัพย์ใหม่
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ

208,316,998
208,316,998

971,012,263
3,607,486
2,967,650
(43,676)
(1,261,366)
(93,844,586)
882,437,771

2,121,478,359
(1,098,952)
60,296,598
173,710,452
165,577,877
(1,225,144)
(13,652,375)
(232,530,620)
2,272,556,195

791,295,197
(194,001)
19,418,486
107,117,163
34,920,673
(61,150)
(3,497,444)
(91,000,864)
(3,584,237)
854,413,823

3,048,478,739
(205,589)
409,807
351,063,024
223,335,615
(10,711,998)
(25,886,737)
(472,224,275)
109,999
(27,228,844)
3,087,139,741

141,223,016
(116,717)
669,747
71,224,886
35,945,715
(361,903)
(64,786)
(90,192,980)
(109,999)
(8,326)
158,208,653

6,633,461
(153)
5,122,941
(3,036,684)
8,719,565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

208,316,998
208,316,998

1,850,508,383
(968,070,612)
882,437,771

4,424,587,129
(2,152,030,934)
2,272,556,195

1,655,412,716
(798,307,783)
(2,691,110)
854,413,823

6,808,350,463
(3,621,752,928)
(99,457,794)
3,087,139,741

578,053,408
(419,542,776)
(301,979)
158,208,653

27,588,700
(18,869,135)
8,719,565

รวม

69,475,742 14,561,310,491
- (7,119,115,569)
(84,281,147)
69,475,742 7,357,913,775
69,475,742
512,684,476
(462,747,530)
119,412,688

7,357,913,775
(1,615,412)
80,794,638
1,224,530,428
(12,403,871)
(44,362,708)
(982,830,009)
(30,821,407)
7,591,205,434

119,412,688 15,672,230,485
- (7,978,574,168)
- (102,450,883)
119,412,688 7,591,205,434
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ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคาร
โรงภาพยนตร์
ทีด่ นิ และส่ วนปรับปรุง

ระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่องมือ อุปกรณ์
และเครื่ องตกแต่ ง
ทีใ่ ช้ ดาํ เนินงาน

อุปกรณ์
สํ านักงาน

หน่ วย : บาท

สินทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่ างก่อสร้ าง

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

173,406,998
173,406,998

2,516,958,000
(1,073,281,171)
1,443,676,829

568,118,379
(176,242,941)
391,875,438

2,418,048,739
(1,071,595,837)
(70,207,427)
1,276,245,475

254,285,762
(155,485,837)
98,799,925

13,054,629
(8,214,692)
4,839,937

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ

173,406,998
173,406,998

1,443,676,829
172,155,536
198,016,889
(548,593)
(453,863)
(151,866,924)
1,660,979,874

391,875,438
91,788,404
46,344,847
(2)
(41,536,399)
488,472,288

1,276,245,475
311,671,897
329,142,853
(941,982)
(14)
(195,795,664)
1,720,322,565

98,799,925
22,881,708
45,902,817
(106,801)
(63,573,297)
103,904,352

4,839,937
(1)
(1,566,359)
3,273,577

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

173,406,998
173,406,998

2,872,300,116
(1,211,320,242)
1,660,979,874

705,919,931
(217,447,643)
488,472,288

3,022,224,655
(1,231,694,663)
(70,207,427)
1,720,322,565

314,568,353
(210,664,001)
103,904,352

12,642,629
(9,369,052)
3,273,577

รวม

123,677,179 6,067,549,686
- (2,484,820,478)
- (70,207,427)
123,677,179 3,512,521,781
123,677,179
539,298,566
(619,407,406)
43,568,339

3,512,521,781
1,137,796,111
(1,597,379)
(453,877)
(454,338,643)
4,193,927,993

43,568,339 7,144,631,021
- (2,880,495,601)
- (70,207,427)
43,568,339 4,193,927,993
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

อาคาร
โรงภาพยนตร์
ทีด่ นิ และส่ วนปรับปรุง
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ระบบ
สาธารณูปโภค

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

173,406,998
173,406,998

1,660,979,874
100,142,339
140,861,802
(983,441)
(14,310,693)
(175,792,319)
1,710,897,562

488,472,288
84,027,409
29,393,136
(6,548)
(2,975,219)
(52,225,808)
546,685,258

1,720,322,565
247,164,500
178,493,097
(2,805,358)
(22,796,102)
(251,798,492)
1,868,580,210

173,406,998
173,406,998

3,082,563,240
(1,371,665,678)
1,710,897,562

815,656,938
(268,971,680)
546,685,258

3,378,908,142
(1,444,357,651)
(65,970,281)
1,868,580,210

103,904,352
31,355,829
32,997,856
(358,292)
(65,034)
(67,690,524)
100,144,187

หน่ วย : บาท
สิ นทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้ าง
3,273,577
5,018,650
(1,823,878)
6,468,349

373,363,123 17,661,279
(273,218,936) (11,192,930)
100,144,187
6,468,349

43,568,339
403,533,821
(381,745,891)
65,356,269

รวม
4,193,927,993
871,242,548
(4,153,639)
(40,147,048)
(549,331,021)
4,471,538,833

65,356,269 7,906,915,989
- (3,369,406,875)
- (65,970,281)
65,356,269 4,471,538,833
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
13

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
การจัดประเภทค่าเสื่ อมราคา

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าเสื่ อมราคารวม

727.01
255.82
982.83

632.99
225.35
858.34

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
374.53
174.80
549.33

309.20
145.14
454.34

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งได้ขายอุปกรณ์สาธารณูปโภคและให้เช่าระยะยาวในที่ดินและอาคารแห่ งหนึ่ งให้กบั
กองทุน รวมอสังหาริ ม ทรัพ ย์ เมเจอร์ ซี นี เพล็ก ซ์ ไลฟ์ สไตล์ สิ น ทรัพ ย์ด งั กล่า วมีมูล ค่าตามบัญ ชีสุ ท ธิจาํ นวน 0.04 ล้านบาท
โดยมีอายุของสัญญาเช่า 20 ปี 6 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีก 30 ปี บริ ษทั ย่อยได้รับเงินจากการขายสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจํานวน
16.40 ล้านบาท โดยรวมถึงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจําจํานวน 3.50 ล้านบาท กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
รวม 8.62 ล้านบาท (หลังจากตัดกําไรระหว่างกันรอการรับรู ้ จํานวน 4.24 ล้านบาท (หมายเหตุ 12ก) )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการได้นาํ ที่ดินและอาคารที่มีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 37.03 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 37.84 ล้านบาท)
ไปใช้เป็ นหลักประกันตามสัญญาให้เช่ าที่ดินและอาคาร ซึ่ งกลุ่มกิจการไม่สามารถนําที่ดินและอาคารดังกล่าวไปขาย ให้เช่า หรื อทํา
นิติกรรมอื่นได้ และกลุ่มกิจการได้นาํ สิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 62.29 ล้านบาท นําไปเป็ นหลักประกันวงเงินกูย้ มื จากธนาคาร
(หมายเหตุ 20)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ระบบสาธารณู ปโภค เครื่ องมือ อุปกรณ์ และเครื่ องตกแต่งที่ใช้ดาํ เนิ นงาน และอุปกรณ์สํานักงาน ได้เกิด
การด้อยค่าจํานวน 30.82 ล้านบาท เนื่ องจากมีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าคงเหลือตามบัญชี มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ได้คาํ นวณโดยอ้างอิงจากหน่ วยที่ก่อให้เกิ ดเงินสดได้แก่ สถานประกอบการแต่ละสาขา โดยกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
จากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ดงั กล่าว
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มกิจการและบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าซึ่ งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วยพื้นที่อาคาร รถยนต์
และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

605,589,382
(403,173,227)
202,416,155

605,589,382
(324,186,780)
281,402,602

19,231,683
(5,502,526)
13,729,157

19,231,683
(4,860,127)
14,371,556
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
14

ค่าความนิย ม
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ณ วันที่ 1 มกราคม
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

337,065,399
(98,736,589)
238,328,810

342,112,936
(58,752,212)
283,360,724

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การด้อยค่า (หมายเหตุ 29)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

238,328,810
(32,948,094)
205,380,716

283,360,724
(45,031,914)
238,328,810

337,065,399
(131,684,683)
205,380,716

337,065,399
(98,736,589)
238,328,810

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

กลุ่มกิจการปรับลดมูลค่าตามบัญชีของส่ วนงานลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยรับรู ้การด้อยค่าของค่าความนิยม ขาดทุน
จากการด้อยค่าได้รวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
14

ค่าความนิยม (ต่อ)
ค่าความนิยมได้ถูกปันส่ วนให้แก่หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ที่ถูกกําหนดตามส่ วนงาน สามารถแสดงได้ดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ส่ วนงานธุรกิจ
ส่ วนงานธุรกิจ
โบว์ ลงิ่
และคาราโอเกะ ให้ เช่ าและบริการ

ส่ วนงานธุรกิจ
โรงภาพยนตร์

ส่ วนงานธุรกิจ
โฆษณา

20,159,523
20,159,523

-

1,327,239
(1,327,239)
-

20,159,523
(2,991,576)
17,167,947

-

1,327,239
(1,327,239)
-

ส่ วนงานธุรกิจ
สื่ อภาพยนตร์

รวม

52,746,610
52,746,610

262,832,027
(97,409,350)
165,422,677

337,065,399
(98,736,589)
238,328,810

52,746,610
(29,956,518)
22,790,092

262,832,027
(97,409,350)
165,422,677

337,065,399
(131,684,683)
205,380,716

การปันส่ วนค่าความนิย ม
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อจากการด้อยค่า
ค่าความนิยม - สุ ทธิ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อจากการด้อยค่า
ค่าความนิยม - สุ ทธิ
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
14

ค่าความนิย ม (ต่อ)
ในการประเมิ น การด้อ ยค่าของสิ น ทรัพ ย์ สิ นทรัพ ย์จ ะถูก จัด ประเภทไปยังระดับ ที่ เล็ก สุ ดเพื่ อใช้ในการคํานวณกระแสเงิ น สด
(หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) สําหรับค่าความนิยมของส่ วนงานสื่ อภาพยนตร์ที่มูลค่ามีสาระสําคัญต่องบการเงิน กลุ่มกิจการ
ได้ว่าจ้างบริ ษทั ที่ ปรึ กษาทางการเงินแห่ งหนึ่ งเพื่อทําการประเมินมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนโดยพิจารณาจากการคํานวณมูลค่า
จากการใช้ ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ได้ป ระมาณการกระแสเงิ น สดก่ อ นภาษี อ้างอิ งจากการประมาณการทางการเงิ น โดยคิ ด ลด
ครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี อ้างอิงจากแผนการเงินและการดําเนินงานของหน่วยสิ นทรัพย์ ซึ่งได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หาร
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็ นดังต่อไปนี้

กําไรขั้นต้น1 (ร้อยละ)
อัตราการเติบโต2 (ร้อยละ)
อัตราคิดลด3 (ร้อยละ)
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) (ล้านบาท)
1
2

3

ธุรกิจ
โรงภาพยนตร์

ธุรกิจให้ เช่ า
และบริการ

ธุรกิจ
สื่ อภาพยนตร์

28.93
1.28
8.20

22.19
5.00
9.50

42.64
1.28
6.00

4,166

1,576

722

กําไรขั้นต้นจากงบประมาณ
อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักเพื่อใช้ในการประมาณกระแสเงินสดสําหรับรอบระยะเวลาหลังจากประมาณการกระแสเงินสด
ตามระยะเวลาในงบประมาณ
อัตราคิดลดก่อนภาษีที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด

ข้อสมมติฐานเหล่านี้ได้ถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภายในส่ วนงานธุรกิจ
ฝ่ ายบริ หารพิจารณากําไรขั้นต้นจากประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมา ประกอบกับการคาดการณ์การเติบโต
ของตลาด อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ใช้สอดคล้องกับประมาณการที่รวมอยูใ่ นรายงานของอุตสาหกรรม ซึ่ งอัตราคิดลด
ต้องเป็ นอัตราก่อนหักภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ ยง ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่ วนงานนั้น ๆ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม ซึ่ งปัจจัยหลักที่มีผลต่อการขาดทุนดังกล่าวเกิดจากการ
ลดลงของรายได้ที่เคยคาดการณ์ไว้อย่างมีสาระสําคัญ เนื่องจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ตลอดจนภาวะการณ์โดยรวม
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
15

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน

รวม

หน่ วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

122,882,434 4,054,226,279
(65,809,916) (3,746,737,070)
(1,316,009)
(98,388,846)
55,756,509
209,100,363

104,317,804
(58,073,304)
46,244,500

55,756,509
316,602
24,362,557
(20,410,473)
60,025,195

209,100,363
316,602
238,253,799
(3,665,200)
(328,822,254)
16,767,305
131,950,615

46,244,500
21,789,173
(18,262,565)
49,771,108

147,599,765 4,289,169,652
(86,258,561) (4,075,597,497)
(1,316,009)
(81,621,540)
60,025,195
131,950,615

126,106,977
(76,335,869)
49,771,108

งบการเงินรวม
ลิขสิทธิ์
โปรแกรม
ภาพยนตร์
คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่าย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

3,931,343,845
(3,680,927,154)
(97,072,837)
153,343,854

153,343,854
213,891,242
(3,665,200)
(308,411,781)
16,767,305
71,925,420

4,141,569,887
(3,989,338,936)
(80,305,531)
71,925,420
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
15

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน (ต่อ)

รวม

หน่ วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

131,950,615
25,492
612,211
196,801,954
(6,652)
(1,340,215)
(189,266,157)
(17,986,500)
120,790,748

49,771,108
22,589,340
(2,857,220)
(1,385)
(24,570,331)
44,931,512

168,193,581 1,661,886,770
(111,875,988) (1,491,997,224)
(1,146,244)
(49,098,798)
55,171,349
120,790,748

140,360,692
(95,429,180)
44,931,512

งบการเงินรวม
ลิขสิทธิ์
โปรแกรม
ภาพยนตร์
คอมพิวเตอร์
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
การได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 35)
ซื้อสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์-สุทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์-สุทธิ
ค่าตัดจําหน่าย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

71,925,420
170,964,246
(695,433)
(158,588,334)
(17,986,500)
65,619,399

1,493,693,189
(1,380,121,236)
(47,952,554)
65,619,399

60,025,195
25,492
612,211
25,837,708
(6,652)
(644,782)
(30,677,823)
55,171,349

การจัดประเภทค่าตัดจําหน่ าย

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตัดจําหน่ายรวม

158.66
30.68
189.34

308.41
20.41
328.82

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
24.57
24.57

18.26
18.26
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
16

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะจ่ายชําระภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่จะจ่ายชําระเกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

26,320,233

24,738,074

3,287,767

2,827,384

106,594,234
132,914,467

97,549,249
122,287,323

61,882,887
65,170,654

31,411,070
34,238,454

(31,238,268)

(34,610,322)

(697,590)

(2,092,307)

(370,111,049)
(401,349,317)

(409,756,171)
(444,366,493)

(94,162,526)
(94,860,116)

(119,074,008)
(121,166,315)

(268,434,850)

(322,079,170)

(29,689,462)

(86,927,861)

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่ม(ลด)ในกําไรหรื อขาดทุน
ภาษีเพิ่ม(ลด)บันทึกโดยตรงในส่วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(322,079,170)
29,052,995
24,591,325
(268,434,850)

(308,704,568)
(10,623,374)
(2,751,228)
(322,079,170)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
(86,927,861)
32,647,074
24,591,325
(29,689,462)

(82,187,224)
(1,584,069)
(3,156,568)
(86,927,861)

80

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
16

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม
เพิม่ (ลด) ใน
พ.ศ. 2558 กําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การด้อยค่าเงินลงทุน
ค่าตัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ค่าเสื่ อมราคา
การด้อยค่าสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินโปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เงินช่วยค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
รวม

ภาษีเพิม่
บันทึกโดยตรง
ในส่ วนของ
เจ้าของ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

600,000
18,995,739
516,825
15,514,953
28,737,065
373,204
64,402,138
4,839,651
3,953,727
12,990,091
150,923,393

3,700,000
(9,467,207)
1,180,988
(8,435,307)
(4,840,399)
(24,567)
(13,876,764)
542,081
(1,508,349)
2,607,249
(30,122,275)

1,486,205
1,486,205

4,300,000
9,528,532
1,697,813
7,079,646
23,896,666
348,637
50,525,374
6,867,937
2,445,378
15,597,340
122,287,323

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

(101,212,615)
(32,783,179)
(1,315,149)
(2,545,545)
(113,121,150)
(208,650,323)
(459,627,961)

(12,159,194)
(81,501)
20,042
19,073,726
12,645,828
19,498,901

(4,237,433)
(4,237,433)

(105,450,048)
(44,942,373)
(1,396,650)
(2,525,503)
(94,047,424)
(196,004,495)
(444,366,493)

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

(308,704,568)

(10,623,374)

(2,751,228)

(322,079,170)

81

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
16

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้ (ต่อ)
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
1 มกราคม
เพิม่ (ลด) ใน
พ.ศ. 2559 กําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การด้อยค่าเงินลงทุน
ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย
ค่าตัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ค่าเสื่ อมราคา
การด้อยค่าสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินโปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เงินช่วยค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
รวม

ภาษีเพิม่
บันทึกโดยตรง
ในส่ วนของ
เจ้าของ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

4,300,000
9,528,532
1,697,813
7,079,646
23,896,666
348,637
50,525,374
6,867,937
2,445,378
15,597,340
122,287,323

24,170,920
1,800,000
(5,356,397)
4,324,254
(1,076,900)
(4,809,747)
(23,373)
(14,687,391)
906,499
(342,104)
5,721,383
10,627,144

-

28,470,920
1,800,000
4,172,135
6,022,067
6,002,746
19,086,919
325,264
35,837,983
7,774,436
2,103,274
21,318,723
132,914,467

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

(105,450,048)
(44,942,373)
(1,396,650)
(2,525,503)
(94,047,424)
(196,004,495)
(444,366,493)

(7,566,225)
368,387
168,420
15,445,688
10,009,581
18,425,851

24,591,325
24,591,325

(80,858,723)
(52,508,598)
(1,028,263)
(2,357,083)
(78,601,736)
(185,994,914)
(401,349,317)

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

(322,079,170)

29,052,995

24,591,325

(268,434,850)

82

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
16

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้ (ต่อ)
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาษีเพิม่
ณ วันที่
บันทึกโดยตรง
1 มกราคม
เพิม่ (ลด) ใน
ในส่ วนของ
พ.ศ. 2558 กําไรหรื อขาดทุน
เจ้าของ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558

600,000
513,060
14,041,485
4,164,420
3,611,527
3,953,727
12,990,091
39,874,310

(300,000)
(127,860)
(7,743,567)
22,554
333,252
(1,508,349)
2,607,249
(6,716,721)

1,080,865
1,080,865

300,000
385,200
6,297,918
4,186,974
5,025,644
2,445,378
15,597,340
34,238,454

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคา
รวม

(101,212,615)
(980,295)
(19,868,624)
(122,061,534)

(48,862)
5,181,514
5,132,652

(4,237,433)
(4,237,433)

(105,450,048)
(1,029,157)
(14,687,110)
(121,166,315)

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

(82,187,224)

(1,584,069)

(3,156,568)

(86,927,861)

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

83

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
16

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้ (ต่อ)
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาษีเพิม่
ณ วันที่
บันทึกโดยตรง
1 มกราคม
เพิม่ (ลด) ใน
ในส่ วนของ
เจ้าของ
พ.ศ. 2559 กําไรหรื อขาดทุน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559

300,000
385,200
6,297,918
4,186,974
5,025,644
2,445,378
15,597,340
34,238,454

24,170,920
1,800,000
(128,209)
(902,104)
28,772
583,542
(342,104)
5,721,383
30,932,200

-

24,470,920
1,800,000
256,991
5,395,814
4,215,746
5,609,186
2,103,274
21,318,723
65,170,654

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคา
รวม

(105,450,048)
(1,029,157)
(14,687,110)
(121,166,315)

459,697
1,255,177
1,714,874

24,591,325
24,591,325

(80,858,723)
(569,460)
(13,431,933)
(94,860,116)

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

(86,927,861)

32,647,074

24,591,325

(29,689,462)

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การด้อยค่าเงินลงทุน
ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย
ค่าเสื่ อมราคา
การด้อยค่าสิ นทรัพย์
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินโปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เงินช่วยค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
รวม

งบแสดงฐานะการเงินของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงยอดคงเหลือดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

9,066,047
(277,500,897)
(268,434,850)

14,255,518
(336,334,688)
(322,079,170)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
(29,689,462)
(29,689,462)

(86,927,861)
(86,927,861)
84

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
17

ค่าเช่ าจ่ายล่วงหน้ า
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ส่ วนที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่เกินกว่าหนึ่งปี
รวมค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

44,665,434
609,467,930
654,133,364

40,777,104
539,850,485
580,627,589

19,978,111
355,558,616
375,536,727

16,095,758
261,332,688
277,428,446

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการได้นาํ สิ ทธิการเช่าที่มีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 18.00 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 19.20 ล้านบาท)
ไปใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 20)
18

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
เงินมัดจํา
อื่น ๆ

19

260,689,724
7,389,890
268,079,614

267,701,421
72,751,292
340,452,713

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
171,861,313
7,389,890
179,251,203

168,352,621
72,751,293
241,103,914

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 36)
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้ค่าเช่าและบริ การรับล่วงหน้า
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

582,074,839
23,211,641
395,678,542
410,431,776
349,842,664
1,761,239,462

685,703,368
22,313,972
397,628,728
359,058,870
443,192,728
1,907,897,666

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
430,509,100
26,645,397
259,718,277
208,796,810
272,144,786
1,197,814,370

479,136,759
27,547,944
282,315,342
188,355,609
304,420,989
1,281,776,643

รายได้ค่าเช่ าและบริ การรับ ล่ วงหน้าได้ร วมเงิน รับ ล่ วงหน้าจากลู ก ค้าเป็ นจํานวนเงิน 55.20 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : จํานวนเงิน
74.62 ล้านบาท) ซึ่ งเป็ นเงินรับจากการจําหน่ายบัตรเงินสดโดยบริ ษทั ต้องฝากไว้ในธนาคารเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าคงเหลือ
ของบัตรเงินสดที่ลูกค้ายังไม่ได้ใช้ท้ งั นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทยที่บงั คับใช้กบั ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
20

เงินกู้ยืม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
รายการหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ของเงินกูย้ มื ระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- เงินกูย้ มื จากธนาคาร
- หุน้ กู้
รวมเงินกูย้ มื ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รายการไม่ หมุนเวียนของเงินกู้ยืมระยะยาว
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- เงินกูย้ มื จากธนาคาร
- หุน้ กู้
รวมเงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียน
รวมเงินกูย้ มื

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

1,929,940
3,136,055,974

9,504,621
2,455,477,440

3,031,055,974

2,455,477,440

3,137,985,914

2,464,982,061

3,031,055,974

2,455,477,440

85,408,236
252,000,000
1,000,000,000
1,337,408,236

81,021,009
20,000,000
800,000,000
901,021,009

1,632,360
252,000,000
1,000,000,000
1,253,632,360

1,542,387
20,000,000
800,000,000
821,542,387

204,914,342
559,000,000
763,914,342

287,177,012
1,000,000,000
1,287,177,012

21,132,671
559,000,000
580,132,671

19,403,094
1,000,000,000
1,019,403,094

5,239,308,492

4,653,180,082

4,864,821,005

4,296,422,921

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ของกลุ่มกิจการและบริ ษทั (ไม่รวมหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน) มีดงั ต่อไปนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
เงินกูย้ มื
- อัตราคงที่
- อัตราลอยตัว

4,947,055,974
1,929,940
4,948,985,914

4,275,477,440
9,504,621
4,284,982,061

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
4,842,055,974
4,842,055,974

4,275,477,440
4,275,477,440
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
20

เงินกู้ยืม (ต่อ)
เงินกูย้ ืมของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ที่ มีความเสี่ ยงในเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและการกําหนดราคาใหม่ตามสัญญา
มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
6 เดือน
หรื อน้ อยกว่ า

6 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

รวม

3,275,477,440

-

1,000,000,000

4,275,477,440

3,262,055,974

1,126,000,000

559,000,000

4,947,055,974

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558:
เงินกูย้ มื รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559:
เงินกูย้ มื รวม

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
6 เดือน
หรื อน้ อยกว่ า

6 - 12 เดือน

1 - 5 ปี

รวม

3,275,477,440

-

1,000,000,000

4,275,477,440

3,157,055,974

1,126,000,000

559,000,000

4,842,055,974

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558:
เงินกูย้ มื รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559:
เงินกูย้ มื รวม

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้

- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
- เงินกูย้ มื จากธนาคาร
- หุน้ กู้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ
ร้ อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ
ร้ อยละ

7.37 - 7.68
1.90 - 3.04
4.60 - 4.60

7.68 - 7.68
1.90 - 3.04
4.60 - 4.60

7.37 - 8.25
2.05 - 4.60
3.54 - 4.60

7.37 - 8.25
2.05 - 4.60
3.54 - 4.60
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
20

เงินกู้ยืม (ต่อ)

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะยาว มีดงั ต่อไปนี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
หุน้ กู้

559,000,000
559,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

มูลค่ายุตธิ รรม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
739,384,970
1,013,700,000
1,753,084,970

1,040,484,370
1,040,484,370
หน่ วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุตธิ รรม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร
หุน้ กู้

559,000,000
559,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

739,384,970
1,013,700,000
1,753,084,970

1,040,484,370
1,040,484,370

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ส่ วนที่หมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระสําคัญ
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกูค้ าํ นวณจากราคาตลาดของหุ้นกูใ้ น Thai Bond Market Association ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และ
อยูใ่ นข้อมูลระดับ 2 ของลําดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม
สัญญาเช่าการเงิน
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายซึ่งบันทึกเป็ นหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของ
สัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

92,442,716
192,696,285
42,151,869
327,290,870

92,351,308
283,245,401
44,339,024
419,935,733

1,632,360
7,055,135
40,243,701
48,931,196

1,542,387
6,821,207
42,109,989
50,473,583

(36,968,292)
290,322,578

(51,737,712)
368,198,021

(26,166,165)
22,765,031

(29,528,102)
20,945,481
88

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
20

เงินกู้ยืม (ต่อ)
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน

85,408,236
204,914,342
290,322,578

81,021,009
287,177,012
368,198,021

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
1,632,360
21,132,671
22,765,031

1,542,387
19,403,094
20,945,481

เงินกูย้ มื จากธนาคาร
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ยอดคงเหลือต้นปี
กูย้ มื เพิม่
จ่ายคืนเงินกูย้ มื
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

20,000,000
1,000,000,000
(209,000,000)
811,000,000

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

60,000,000
(40,000,000)
20,000,000

20,000,000
1,000,000,000
(209,000,000)
811,000,000

60,000,000
(40,000,000)
20,000,000

20,000,000
20,000,000

252,000,000
504,000,000
55,000,000
811,000,000

20,000,000
20,000,000

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

252,000,000
504,000,000
55,000,000
811,000,000

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบัน การเงินเป็ นตัว๋ แลกเงิน และตัว๋ สัญ ญาใช้เงิน ที่อยูใ่ นสกุลเงินบาท มีอตั ราดอกเบี้ ยระหว่างร้อยละ
1.90 ถึงร้อยละ 3.04 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 2.05 ถึงร้อยละ 4.60 ต่อปี )
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.04 ถึง 4.60 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 4.60 ต่อปี ) เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีสิทธิ
การเช่าเป็ นหลักทรัพย์ค้าํ ประกัน (หมายเหตุ 17)
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
20

เงินกู้ยืม (ต่อ)
หุน้ กู้

ยอดคงเหลือต้นปี
ชําระคืนหุน้ กู้
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

งบการเงินรวม

หน่ วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

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

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

บริ ษทั ได้ออกหุน้ กูใ้ นสกุลเงินบาทประเภทจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกําหนด (Straight Bond) ไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิ ทธิที่มูลค่า
ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อายุห้ ุนกู้

วันที่ออก

วันครบกําหนด

5 ปี

วันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2560

หุ้นกู้ อัตราดอกเบีย้ คงที่
ล้านบาท
ร้ อยละต่อปี
1,000

4.60

ดอกเบี้ยมีกาํ หนดการจ่ายทุก 3 เดือน บริ ษทั ได้ดาํ รงไว้ซ่ ึ งอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในอัตราส่ วนที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อ
ชี้ชวน
บริ ษทั นําเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายหุน้ กูไ้ ปชําระหนี้เงินกูย้ มื สถาบันการเงินและใช้ในการดําเนินงานและขยายธุรกิจของบริ ษทั
วงเงินกูย้ มื
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 กลุ่ ม กิ จ การและบริ ษ ัท มี ว งเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ ไ ด้รั บ จากสถาบัน การเงิ น ซึ่ งยัง มิ ได้ใช้เป็ นจํา นวน
6,562.53 ล้านบาท และจํานวน 6,098.14 ล้านบาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2558 : จํานวน 4,719.17 ล้านบาท และจํานวน 4,136.83 ล้านบาท
ตามลําดับ) วงเงินสิ นเชื่ อส่ วนใหญ่ สิ้ นสุ ดอายุภายใน 3 ปี และจะมี การทบทวนตามวาระ วงเงินสิ นเชื่ อส่ วนใหญ่ มีไว้ใช้สําหรั บ
การสร้างโรงภาพยนตร์และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

90

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
21

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น

ภาษีขายยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ประมาณการหนี้สินโปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ประมาณการหนี้สินจากสิ นค้ารับคืน
อื่น ๆ

22

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

38,034,570
10,516,369
1,945,057
35,228,877
85,724,873

8,602,609
10,516,369
18,419,139
37,538,117

28,502,229
12,226,893
17,381,425
34,538,735
92,649,282

7,554,476
12,226,893
16,881,376
36,662,745

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงาน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

41,384,449

36,289,093

28,045,929

25,128,217

5,095,356

3,493,968

2,917,712

1,990,782

-

7,598,777

-

5,404,324

งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
กําไรหรื อขาดทุนที่รวมอยูใ่ นกําไรจากการดําเนินงาน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
การวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับ:
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
22

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงาน (ต่อ)
โครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอายุ เป็ นโครงการเกษี ยณอายุตามอัตราเงินเดือนเดื อนสุ ดท้าย ซึ่ งให้ผลประโยชน์แก่ ส มาชิ ก
ในรู ปการประกันระดับเงินเกษียณอายุที่จะได้รับ โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการทํางาน และเงินเดือนในปี สุ ดท้าย
ของสมาชิกก่อนที่จะเกษียณอายุ
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ระหว่างปี มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
จ่ายผลประโยชน์

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

36,289,093
4,070,216
1,025,140
41,384,449

25,656,872
2,588,777
905,191
(460,524)
28,690,316

25,128,217
2,205,074
712,638
28,045,929

18,057,635
1,392,005
598,777
(324,524)
19,723,893

-

396,013

-

256,204

-

3,370,811

-

2,234,346

41,384,449

3,831,953
7,598,777
36,289,093

28,045,929

2,913,774
5,404,324
25,128,217

การวัดมูลค่าใหม่
ผลขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
ผลขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
22

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ
ร้ อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ
ร้ อยละ

2.80
3.00
3.00 - 9.00

2.80
3.00
3.00 - 9.00

2.80
3.00
3.00 - 9.00

2.80
3.00
3.00 - 9.00

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ที่กาํ หนดไว้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการลาออก
อัตราการเพิ่มขึ้นของการตาย

การเปลีย่ นแปลง
ในข้ อสมมติ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
ร้อยละ 1 ร้อยละ 1
ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

การเพิม่ ขึน้ ของข้ อสมมติ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
ลดลง
ลดลง
ร้อยละ 8
ร้อยละ 7
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
ร้อยละ 8
ลดลง
ลดลง
ร้อยละ 16 ร้อยละ 13
ลดลง
ลดลง
ร้อยละ 0
ร้อยละ 0

การลดลงของข้ อสมมติ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
เพิม่ ขึ้น
เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 9
ร้อยละ 8
ลดลง
ลดลง
ร้อยละ 9
ร้อยละ 7
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 24
ร้อยละ 19
ลดลง
ลดลง
ร้อยละ 0
ร้อยละ 0

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้ อา้ งอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ขอ้ สมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตั ิสถานการณ์
ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดี ยวกับ (มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้คาํ นวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน) ในการคํานวณหนี้สินบําเหน็จบํานาญที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
22

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงาน (ต่อ)
กลุ่มกิจการมีความเสี่ ยงในหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่กาํ หนดไว้ โดยความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญ
มีดงั ต่อไปนี้
การเปลี่ยนแปลงในอัตรา
ผลตอบแทนที่แท้จริ งของ
พันธบัตร

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลงจะทําให้หนี้สินของโครงการเพิ่มสูงขึ้น

ความเสี่ ยงจากภาวะเงินเฟ้อ

ภาระผูกพันโครงการบําเหน็จบํานาญบางส่วนได้ผกู อยูก่ บั ภาวะเงินเฟ้อ โดยเงินเฟ้อที่เพิม่ ขึ้น
จะทําให้มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด :
งบการเงินรวม
น้ อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี
บาท
บาท
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

600,363

3,745,732

7,485,715

เกินกว่า 5 ปี
บาท

83,182,447 95,014,257

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เกินกว่า 5 ปี
น้ อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1-2 ปี ระหว่าง 2-5 ปี
บาท
บาท
บาท
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

182,899

2,965,445

4,965,132

รวม
บาท

รวม
บาท

50,822,068 58,935,544
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
23

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวีย นอื่น

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
เงินมัดจํารับจากลูกค้า
รายได้ค่าเช่าและบริ การรับล่วงหน้า
เงินช่วยเหลือค่าก่อสร้าง

252,339,585
121,605,127
130,483,144
504,427,856

233,827,906
144,703,421
79,532,989
458,064,316

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
27,080,001
108,205,802
135,285,803

26,767,311
79,532,989
106,300,300

ในระหว่ างปี พ.ศ. 2559 บริ ษ ัท ได้รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า ก่ อ สร้ า งจากผู ้ให้ เช่ า เป็ นจํา นวน 34.93 ล้านบาท และ 57.08 ล้านบาท
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ (พ.ศ. 2558 : 17.00 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ั ญาเช่า
โดยบันทึกเป็ นส่วนลดค่าเช่าที่ตอ้ งจ่ายบริ ษทั ตลอดอายุสญ
24

ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่าหุ้น

จํานวนหุ้น
จดทะเบียน
หุ้น
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
การออกหุน้
การใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ ESOP-W4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
การออกหุน้
การใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญ ESOP-W4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ทุนที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว
จํานวน
ส่ วนเกิน
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้น
หุ้น
บาท
บาท

896,266,347

890,058,836

890,058,836

3,967,547,875

896,266,347

2,460,822
892,519,658

2,460,822
892,519,658

47,292,239
4,014,840,114

896,266,347

2,013,719
894,533,377

2,013,719
894,533,377

38,223,736
4,053,063,850

หุ ้นสามัญจดทะเบี ยนทั้งหมดมีจาํ นวน 896,266,347 หุ้น (พ.ศ. 2558 : 896,266,347 หุ ้น) ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2558 :
1 บาทต่อหุน้ ) หุน้ สามัญที่ได้ออกและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้วมีจาํ นวน 894,533,377 หุน้ (พ.ศ. 2558 : 892,519,658 หุน้ )
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
24

ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่าหุ้น (ต่อ)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 พนักงานได้มีการใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ภายใต้โครงการให้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นแก่พนักงานเป็ นจํานวน
40,500 สิ ทธิ ด้วยอัตราการใช้สิทธิ 1:1.051 หุ้น และจํานวน 1,837,052 ด้วยอัตราการใช้สิทธิ 1:1.073 หุ้นตามลําดับ รวมเป็ นจํานวน
หุ้นทั้งหมด 2,013,719 หุ้น (พ.ศ. 2558 : 206,500 สิ ทธิ ด้วยอัตราการใช้สิทธิ 1:1.033 หุ้น และจํานวน 2,138,448 ด้วยอัตราการใช้
สิ ทธิ 1:1.051 หุ้นตามลําดับ รวมเป็ นจํานวนหุ ้นทั้งหมด 2,460,822 หุ้น) ด้วยราคาใช้สิทธิ 14.687 บาทต่อหุ้น และ 14.385 บาทต่อ
หุ้น ตามลําดับ เป็ นจํานวนเงิน 28.98 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : ราคาใช้สิทธิ 14.948 บาทต่อหุ้น และ 14.687 บาทต่อหุ้น ตามลําดับ
เป็ นจํานวนเงิน 36.20 ล้านบาท) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ เวลาที่ใช้สิทธิ เท่ากับ 30.684 บาท ต่อหุน้ (พ.ศ. 2558 : 31.637 บาทต่อหุน้ )
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 พนักงานได้มีการใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งที่ออกจําหน่ายเป็ นจํานวน 250,088 สิ ทธิ
ด้วยอัตราใช้สิทธิ 1:1.29 หุน้ รวมเป็ นจํานวนหุน้ ทั้งหมด 321,861 หุน้ ด้วยราคาใช้สิทธิ 1.235 บาทต่อหุน้ เป็ นจํานวนเงิน 0.40 ล้านบาท
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ เวลาที่ใช้สิทธิเท่ากับ 1.86 บาทต่อหุน้
ส่ วนเกินทุน - หุ้นทุนซื้อคืน
ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้ซ้ื อคืนหุน้ สามัญจํานวน 40.91 ล้านหุน้ จากบุคคลภายนอกผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยจ่ายเงินเพื่อซื้ อคืนหุ ้นเป็ นจํานวนเงิน 267.92 ล้านบาท และได้แสดงเป็ นรายการหักจากส่ วนของเจ้าของ หุ้นทั้งหมดที่ซ้ื อคืน
ถือไว้เพื่อรอการจําหน่ายอีกครั้งหนึ่งในเวลาต่อไป บริ ษทั ได้กนั กําไรสะสมไว้เป็ นสํารองเพื่อหุน้ ทุนซื้อคืนจํานวน 267.92 ล้านบาท
ตามที่ กาํ หนดไว้ในมาตรา 66/1 (2) ของพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งกําหนดให้บ ริ ษทั ต้องกันกําไรสะสม
ไว้เป็ นเงินสํารองเท่ากับจํานวนเงินที่ได้ซ้ือหุน้ คืน
ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 บริ ษทั ได้ขายหุ้นทุนซื้ อคืนทั้งจํานวนรวมเป็ นเงิน 556.34 ล้านบาท กําไรจากการขายหุ ้นทุนซื้ อคืนจํานวน
288.42 ล้านบาท ได้บนั ทึกเป็ น “ส่ วนเกินทุน - หุน้ ทุนซื้อคืน” ภายใต้ส่วนของเจ้าของ

25

การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ - ใบสํ าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
25.1 ใบสํ าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จดั สรรให้ แก่พนักงานของบริษัท (“ESOP”)
บริ ษ ทั ได้ออกใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ซ้ื อหุ้นสามัญ ที่ จดั สรรให้แก่ พนัก งานของบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อย (“ESOP”) โดยเป็ น
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออก
อัตราการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญและราคาการใช้สิทธิ ณ วันที่ออกสิ ทธิมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ออก
ESOP-W4

10 เมษายน พ.ศ. 2555

จํานวน
ทีอ่ อก
ล้านหน่ วย
8.69

อัตรา
การใช้ สิทธิ
หน่ วย/หุ้น
1.000

ราคา
การใช้ สิทธิ
บาท/หน่ วย

กําหนดเวลาการใช้ สิทธิ
เริ่ม
สิ้นสุ ด

30 มิถุนายน
15.440 พ.ศ. 2557

9 เมษายน
พ.ศ. 2560
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
25

การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ - ใบสํ าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ต่อ)
25.1 ใบสํ าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จดั สรรให้ แก่พนักงานของบริษัท (“ESOP”) (ต่อ)
อัตราการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญและราคาการใช้สิทธิ ณ วันที่มีการปรับสิ ทธิมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ปรับสิทธิ
ESOP-W4
ESOP-W4
ESOP-W4
ESOP-W4

จํานวนทีอ่ อก
ล้านหน่ วย

อัตราการใช้ สิทธิ
หน่ วย/หุ้น

ราคาการใช้ สิทธิ
บาท/หน่ วย

8.57
8.57
8.57
8.57

1.017
1.033
1.051
1.073

15.182
14.948
14.687
14.385

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
10 เมษายน พ.ศ. 2557
10 เมษายน พ.ศ. 2558
11 เมษายน พ.ศ. 2559

25.2 ใบสํ าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จดั สรรให้ แก่พนักงานของบริษัทย่อย (“ESOP”)
บริ ษทั ย่อยได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ้นสามัญที่จดั สรรให้แก่พนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“ESOP”) โดยเป็ น
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออก
อัตราการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญและราคาการใช้สิทธิ ณ วันที่ออกสิ ทธิมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ออก

จํานวนที่

อัตราการใช้

ราคาการใช้

ออก
ล้านหน่ วย

สิ ทธิ
หน่ วย/หุ้น

สิ ทธิ
บาท/หน่ วย

ESOP-W1

24 เมษายน พ.ศ. 2555

4.42

1 : 1.00

ESOP-W2

24 เมษายน พ.ศ. 2558

13.00

1 : 1.00

กําหนดเวลาการใช้ สิทธิ
เริ่ม
สิ้นสุ ด

1.59 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2557
1.84 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560

23 เมษายน
พ.ศ. 2560
23 เมษายน
พ.ศ. 2563
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
25

การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ - ใบสํ าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ต่อ)
25.2 ใบสํ าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จดั สรรให้ แก่พนักงานของบริษัทย่อย (“ESOP”) (ต่อ)
อัตราการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญและราคาการใช้สิทธิ ณ วันที่มีการปรับสิ ทธิมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ปรับสิทธิ
ESOP-W1

จํานวนทีอ่ อก
ล้านหน่ วย

อัตราการใช้ สิทธิ
หน่ วย/หุ้น

ราคาการใช้ สิทธิ
บาท/หน่ วย

4.42

1.290

1.240

28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รายการเคลื่อนไหวของจํานวนสิ ทธิซ้ือหุน้ ที่คงเหลือ และราคาใช้สิทธิถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ราคาใช้ สิทธิ
ถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก
บาทต่ อหุ้น
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
สิ ทธิเลือกที่ออกให้
สิ ทธิเลือกที่ออกโดยบริ ษทั ESOP - W2
สิ ทธิเลือกที่ถูกริ บ
สิ ทธิเลือกที่ออกโดยบริ ษทั ESOP - W1
สิ ทธิเลือกที่ออกโดยบริ ษทั ESOP - W2
สิ ทธิเลือกที่ออกโดยบริ ษทั ESOP - W4

จํานวนสิ ทธิ

ราคาใช้ สิทธิ
ถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก
บาทต่ อหุ้น

จํานวนสิ ทธิ

6,439,550

4,464,500

12,998,000

-

(333,450)
(2,079,680)
(87,000)

(87,000)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(250,088)
(2,344,948)
14,342,384

(2,344,948)
2,032,552

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

14,342,384

2,032,552

(320,625)
(1,169,820)
(30,000)

(30,000)

การใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
สิ ทธิเลือกที่ออกโดยบริ ษทั ESOP - W1
สิ ทธิเลือกที่ออกโดยบริ ษทั ESOP - W4

สิ ทธิเลือกที่ถูกริ บ
สิ ทธิเลือกที่ออกโดยบริ ษทั ESOP - W1
สิ ทธิเลือกที่ออกโดยบริ ษทั ESOP - W2
สิ ทธิเลือกที่ออกโดยบริ ษทั ESOP - W4
การใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
สิ ทธิเลือกที่ออกโดยบริ ษทั ESOP - W4

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

1.84

1.235
14.752

14.46

(1,877,552)
10,944,387

14.752

14.46

(1,877,552)
125,000
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
25

การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ - ใบสํ าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ต่อ)
25.2 ใบสํ าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จดั สรรให้ แก่พนักงานของบริษัทย่อย (“ESOP”) (ต่อ)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญจํานวน 1,877,552 สิ ทธิ ซึ่ งกลุ่มกิจการได้รับเงิน
เป็ นจํานวน 28.98 ล้านบาท (หมายเหตุ 24)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ้นสามัญจํานวน 2,595,036 สิ ทธิ ซึ่ งกลุ่มกิ จการได้รับเงิน
เป็ นจํานวน 36.60 ล้านบาท (หมายเหตุ 24)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นคงเหลือจํานวน 125,000 สิ ทธิ และจํานวน 10,819,387 สิ ทธิ
ตามลําดับ (พ.ศ. 2558 : บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยมี สิ ทธิ ซ้ื อหุ้นคงเหลื อจํานวน 2,032,552 สิ ทธิ และจํานวน 12,309,832 สิ ทธิ
ตามลําดับ)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลมากกว่าอัตราเงินปั นผลที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ในข้อกําหนดว่า
ด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทําให้กิจการต้องปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
มี ผลให้ราคาใช้สิ ท ธิ อัต ราใช้สิ ท ธิ เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ต ามการปรับ สิ ท ธิ ด ังกล่าวเป็ นการปรั บ สิ ทธิ ตามเงื่อนไข
การปรับสิ ทธิ ที่ระบุในเงื่อนไขข้อกําหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิเมื่อแรกเริ่ ม จึงไม่กระทบต่อ
มูลค่ายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญ
เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
ราคาใช้สิทธิถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (บาทต่อหุ ้น)
อัตราการใช้สิทธิ (1ใบสําคัญแสดงสิ ทธิต่อหุน้ สามัญ)
ตัวแปรในการคํานวณแบบ Black - Scholes
มูลค่าของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (บาทต่อสิ ทธิ)
ค่าความผันผวน (ร้อยละ)
ผลตอบแทนของเงินปั นผล (ร้อยละ)
ราคาหุ ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ วันให้สิทธิ
(บาทต่อหุ ้น)
ประมาณการอายุของสิ ทธิ (ปี )
อัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ ยง (ร้อยละ)

บริษทั ESOP - W4 บริษทั ย่ อย ESOP - W1 บริษทั ย่ อย ESOP - W2
14.385
1.24
1.84
1 : 1.073
1 : 1.29
1 : 1.00
5.58 - 6.00
24.34 - 29.67
4.72 - 5.23

1.17 - 1.34
39.72 - 63.80
1.23

0.80
50.45
0.96

21.30
1.33 - 3.33
2.76 - 2.94

2.40
0.18 - 1.93
2.00 - 2.38

1.82
5.00
2.18

ความผันผวนของราคาหุ้น MAJOR และ MPIC ย้อนหลัง โดยอิงจากช่วงระยะเวลาตามอายุคงเหลือของ MAJOR-ESOP-W4,
MPIC-ESOP-W1 และ MPIC-ESOP-W2 โดยมู ล ค่ าของ MAJOR-ESOP-W4, MPIC-ESOP-W1 และ MPIC-ESOP-W2 จะมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น หากความผันผวนของราคาหุน้ MAJOR และ MPIC สู งขึ้น ตามลําดับ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กลุ่มกิ จการและบริ ษทั ได้รับ รู ้ ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ซ้ื อหุ้น สามัญ ตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับสิ ทธิ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ้นสามัญ โดยได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนรวม
และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และส่ วนของเจ้าของรวมและส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ เป็ นจํานวน 5.49 ล้านบาท
และ 4.82 ล้านบาท ตามลําดับ
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
26

สํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ห ลังจาก
หักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี้ จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สํารองตามกฎหมาย
ไม่สามารถจัดสรรได้

27

ส่ วนได้เสียทีไ่ ม่ มีอาํ นาจควบคุม
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ยอดคงเหลือต้นปี
การซื้อบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลจ่าย
การใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

28

67,492,761
5,315,737
(10,745,990)
18,781,875
80,844,383

55,961,314
783,579
10,747,868
67,492,761

รายได้อื่น
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
เงินปันผลรับ
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ค่าบริ หารจัดการรับ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าภาษีโรงเรื อนรับ
เงินชดเชยความเสี ยหาย
อื่น ๆ

1,176,122
376,370,231
51,500,169
4,255,967
26,568,597
22,560,062
46,002,083
50,145,803
578,579,034

947,583
237,073,290
52,919,206
6,624,192
27,681,650
22,269,642
8,188,753
28,637,895
384,342,211

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
757,823,297
379,779,497
67,842,479
34,858,646
25,030,178
2,405,864
46,002,083
9,895,216
1,323,637,260

137,664,217
249,845,835
68,355,406
41,716,366
26,113,962
2,424,857
6,346,920
9,403,711
541,871,274
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
29

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 13)
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ (หมายเหตุ 15)
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุ 15)
ตัดจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
การด้อยค่าของค่าความนิยม (หมายเหตุ 14)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (กลับรายการ)
(หมายเหตุ 12, 13 และ 15)
ค่าซ่อมแซมและรายจ่ายบํารุ งอาคารและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากสิ นค้ารับคืน (กลับรายการ)
สิ นค้าคงเหลือ
- ต้นทุนของสิ นค้าที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
(รวมอยูใ่ น “ต้นทุนสิ นค้าขาย”)
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า

30

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

982,830,009

858,339,825

549,331,021

454,338,643

158,588,334
30,677,823
41,579,042
32,948,094

308,411,781
20,410,473
39,121,291
45,031,914

24,570,331
16,891,719
-

18,262,565
14,439,945
-

48,807,907
169,714,340
1,075,315,270
44,362,708
44,261,941
(18,409,727)
15,436,368

(10,754,921)
122,117,707
955,843,306
13,187,182
12,439,704
2,450,000
(26,976,712)

120,854,600
119,571,108
644,482,197
40,147,048
9,000,000
-

1,500,000
82,375,418
548,444,900
453,877
-

467,387,165
4,835,384

509,126,040
-

328,190,556
-

328,441,606
-

ต้ นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ดอกเบีย้ จ่ าย :
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
สัญญาเช่าการเงิน
หุน้ กู้

74,073,891
154,258
12,998,860
56,805,118
144,032,127

62,727,846
723,019
17,026,389
74,431,509
154,908,763

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
71,495,724
45,580,290
1,675,638
56,805,118
175,556,770

62,207,034
45,531,168
1,673,530
74,431,509
183,843,241
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
31

ภาษีเงินได้
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
การปรับปรุ งจากงวดก่อน
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน

265,727,885
164,333
265,892,218

289,460,329
(24,000)
289,436,329

121,870,943
(1,263,119)
120,607,824

151,714,046
151,714,046

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว

(29,052,995)

10,623,374

(32,647,074)

1,584,069

รวมค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

236,839,223

300,059,703

87,960,750

153,298,115

ภาษีเงินได้สําหรับ กําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิ จการมียอดจํานวนเงินที่แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชี คูณ กับภาษีของ
ประเทศที่บริ ษทั ใหญ่ต้งั อยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้:
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
กําไรก่อนภาษี
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20
ผลกระทบ :
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ร่ วมและ
กิจการร่ วมค้าสุทธิจากภาษี
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
รายจ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริ ง
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่ผา่ นมาซึ่งยังไม่รับรู ้
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ขาดทุน(กําไร)ที่ยงั ไม่รับรู ้ซ่ ึงเกิดจากรายการระหว่างกัน
การปรับปรุ งจากงวดก่อน
ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

1,443,842,015

1,481,730,056

1,292,827,034

913,940,561

288,768,403

296,346,011

258,565,407

182,788,112

(43,665,681)
16,750,982
(18,237,574)
(4,949,473)

(35,277,360)
8,285,328
(1,288,714)
(4,139,730)

(151,329,435)
781,503
(18,793,606)
-

(27,343,327)
3,053,855
(1,200,525)
-

21,235,425
(23,227,192)
164,333
236,839,223

36,629,996
3,528,172
(4,024,000)
300,059,703

(1,263,119)
87,960,750

(4,000,000)
153,298,115
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
32

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายและ
ชําระแล้วในระหว่างปี
สําหรับกําไรต่อหุ้นปรับลด คํานวณโดยดูจากจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยจํานวน
หุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติว่าหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็ นหุ้นสามัญทั้งหมด บริ ษทั มี หุ้นสามัญเที ยบเท่ า
ปรับลดคือ สิ ทธิเลือกซื้ อหุ ้นที่ให้แก่พนักงาน (หมายเหตุ 25) ในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นปรับลด หุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดมาจาก
สิ ท ธิ เลือกซื้ อหุ้น บริ ษทั คํานวณจํานวนหุ้นเที ยบเท่าปรับ ลดโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซึ่ งขึ้นอยู่กบั มูลค่าที่ เป็ นตัวเงินของ
ราคาตามสิ ทธิซ้ื อหุ ้นที่มาพร้อมกับสิ ทธิเลือกซื้ อหุ ้น การคํานวณนี้ทาํ ขึ้นเพื่อกําหนดจํานวนหุ้นสามัญที่ตอ้ งบวกเพิ่มกับหุ้นสามัญ
ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในการคํานวณกําไรต่อหุน้ ปรับลด
การคํานวณกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลด แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
ผลกระทบของหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
กําไรต่อหุ ้นปรับลด

กําไร

จํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่ วงนํา้ หนัก

กําไรต่ อหุ้น

บาท

หุ้น

บาท

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

1,188,220,917 1,170,922,485
1,188,220,917 1,170,922,485

893,487,594
643,782
894,131,376

891,234,359
1,883,467
893,117,826

1.33
1.33

1.31
1.31

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
ผลกระทบของหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
กําไรต่อหุ ้นปรับลด

กําไร

จํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่ วงนํา้ หนัก

กําไรต่ อหุ้น

บาท

หุ้น

บาท

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

1,204,866,284
1,204,866,284

760,642,446
760,642,446

893,487,594
643,782
894,131,376

891,234,359
1,883,467
893,117,826

1.35
1.35

0.85
0.85
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
33

เงินปันผลจ่าย
พ.ศ. 2559
เมื่อ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ ป ระชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั ได้มี มติ อนุ มตั ิ การจ่ ายเงินปั นผลจากการดําเนิ นงานของงวด
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 0.60 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 535.53 ล้านบาท โดยจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด
ที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากการดําเนินงานของงวด
เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 จํานวน 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 536.60 ล้านบาท โดยจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด
ที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงานของงวด
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 0.55 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 489.62 ล้านบาท โดยจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด
ที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558
ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงาน
ของงวดเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 จํานวน 0.55 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 490.66 ล้านบาท โดยจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ทั้งหมดที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 25 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
34

กระแสเงินสดจากกิจ กรรมดําเนินงาน
การกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเงินได้ให้เป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
หนี้สงสัยจะสู ญและหนี้สูญ
กลับรายการขาดทุนจากสิ นค้ารับคืน
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้า (กลับรายการ)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (กลับรายการ)
การด้อยค่าของค่าความนิยม
ขาดทุนจากการชําระบัญชีในบริ ษทั ย่อย
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่าย อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
กําไรจากการต่อรองราคาซื้อ
ส่ วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
กําไรในรายการระหว่างกันที่เกิดจากการจําหน่าย
สิ นทรัพย์ให้กบั กองทุนรวม
ภาระหนี้สินจากการให้โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิในการซื้ อหุ ้นสามัญ
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน

29
29
29
29
29
29
29
12

29
35
12
12
8

12
22
25
28
28
30

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

1,443,842,015 1,481,730,056 1,292,827,034

913,940,561

1,172,096,166 1,187,162,079
41,579,042
39,121,291
44,261,941
12,439,704
(15,436,368) (26,976,712)
(18,409,727)
2,450,000
48,807,907 (10,754,921)
32,948,094
45,031,914
(4,577,801)
253,957
(97,460)
44,362,708
13,187,182
1,340,215
3,665,200
4,835,384
(736,406)
(256,159,527) (237,182,769)

573,901,352
16,891,719
9,000,000
120,854,600
3,158,826
40,147,048
1,385
-

472,601,208
14,439,945
1,500,000
4,200,000
789,409
453,877
-

(29,736,201) (99,111,144) (33,145,467)
(346,634,030) (137,925,188) (346,634,030)
(36,957)
-

(111,883,690)
(137,925,188)
(36,957)

4,242,586
(1,710,524)
5,095,356
5,486,380
6,172,262
(1,176,122)
(4,255,967)
144,032,127

พ.ศ. 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(7,541,745)
(1,710,524)
(7,541,745)
3,493,968
2,917,712
1,990,782
7,519,805
4,819,622
5,675,682
(656,210)
3,207,574
(5,180,278)
(947,583) (757,823,297) (137,664,217)
(6,624,192) (34,858,646) (41,716,366)
154,908,763 175,556,770 183,843,241
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
34

กระแสเงินสดจากกิจ กรรมดําเนินงาน (ต่อ)
การกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเงินได้ให้เป็ นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ต่อ)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สิ นค้าคงเหลือ
- ภาพยนตร์ระหว่างผลิต
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
- ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(80,563,496)
104,544,438
(82,659,085)
(31,227,160)
1,260,336
(37,934,171)
(112,854,370)
6,890,916
39,471,962
2,127,101,420

110,165,657
(30,584,635)
(10,755,857)
13,427,852
1,008,067
(60,593,672)
(49,274,163)
(27,382,580)
(3,417,288)
(460,524)
2,365,339,355

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
(19,154,867)
17,393,741
(15,996,988)
(48,508,692)
(59,350,923)
2,585,895
27,373,316
973,453,160

79,610,097
(32,201,916)
(7,054,229)
(54,383,550)
(73,015,214)
(10,141,606)
14,587,494
(324,524)
1,074,562,816
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
35

การซื้ อธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ลงทุนในหุน้ สามัญในสัดส่ วนร้อยละ 60.00
ของทุนจดทะเบียนในบริ ษทั เมเจอร์ แพลตินั่ม ซี นีเพล็กซ์ (ลาว) จํากัด ซึ่ งประกอบธุ รกิ จให้บริ การจัดแสดงภาพยนตร์ ในสาธารณะรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็ นจํานวน 6.04 ล้านบาท จากการซื้ อกิจการ กลุ่มกิจการคาดว่าจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในประเทศดังกล่าว
สิ่ งตอบแทนที่จ่ายสําหรับบริ ษทั เมเจอร์ แพลตินมั่ ซี นีเพล็กซ์ (ลาว) จํากัด และสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่จะรับรู ้ ณ วันที่ซ้ื อ
กิจการสรุ ปได้ดงั นี้
บาท
เงินสด
สิ่ งตอบแทนทั้งหมด
มูลค่ายุตธิ รรมทีร่ ับรู้ ณ วันที่ซื้อสําหรับสินทรัพย์ ทไี่ ด้มาและหนีส้ ินทีร่ ับมา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ ที่สามารถระบุได้สุทธิ

ส่วนได้เสี ยที่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรจากการต่อรองราคาซื้อ
เงินสดเพิม่ จากการซื้อบริษัทย่อยสุ ทธิจากเงินสดทีจ่ ่ายไป

6,037,200
6,037,200

24,325,781
7,422,586
1,719,128
80,794,638
612,211
54,133
(103,639,133)
11,289,344
4,515,738
736,406
5,252,144
18,288,581
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
36

รายการกับบุคคลหรื อกิจ การที่เกี่ย วข้ องกัน
บุคคลและกิจการที่ควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกับบริ ษทั ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม ไม่วา่
จะโดยทอดเดี ยวหรื อหลายทอด บุคคลและกิจการดังกล่าวเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อย
ลําดับ ถัด ไป บริ ษ ัท ร่ ว มและบุ ค คลที่ เป็ นเจ้าของส่ ว นได้เสี ย ในสิ ท ธิ อ อกเสี ย งของบริ ษ ัท ซึ่ งมี อิ ท ธิ พ ลอย่างเป็ นสาระสําคัญ
เหนื อกิจการ ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น
บุคคลและกิจการทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันซึ่ งอาจมีข้ ึนได้ตอ้ งคํานึ งถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่นเป็ นบริ ษทั ของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดังนั้นจึงถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

รายได้จากการขายสินค้าและบริการและอื่น ๆ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
รายได้ จากการขายสินค้าและการให้ บริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

เงินปันผลรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

5,521
76,115
18,172
64,116
163,924

10,928
64,887
22,969
65,800
164,584

352,167
1,022
40,067
4,159
16,353
413,768

365,011
22,581
151,147
4,977
18,491
562,207

1,176
1,176

947
947

561,826
84,833
109,989
1,176
757,824

5,735
19,686
111,296
947
137,664
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
36

รายการกับบุคคลหรื อกิจ การที่เกี่ย วข้ องกัน (ต่อ)
ข)

การซื้อสิ นค้าและบริการ และอื่น ๆ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
การซื้อสินค้าและบริการ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
กิจการร่ วมค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ค)

28,990
167,127
145,119
341,236

30,825
159,891
13,467
185,399
389,582

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
329,511
17,927
125,800
125,941
599,179

248,290
20,843
120,558
8,223
161,095
559,009

ยอดคงเหลือทีเ่ กิดจากการซื้อขายสิ นค้าและบริการและอื่น ๆ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ลูกหนีก้ ารค้า (รวมรายได้ ทยี่ งั ไม่ ได้ เรียกเก็บ)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

7,260
3,104
2,376
12,740

7,643
918
2,919
11,480

55,717
4,709
428
311
61,165

62,648
4,103
195
449
67,395

50,235
269
14,469
64,973

22,780
917
27,822
51,519

206,421
4,186
4,275
214,882

156,503
4,676
915
14,516
176,610
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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36

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ค)

ยอดคงเหลือทีเ่ กิดจากการซื้อขายสิ นค้าและบริการและอื่น ๆ (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
เงินปันผลค้างรับ
(รวมอยูใ่ น “ลูกหนี้บุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน”)
บริ ษทั ย่อย
กิจการร่ วมค้า

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

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

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

4,500

-

119,916
-

-

4,500

-

119,916

-

8,869
26,129
34,998

8,849
25,829
34,678

44,528
3,849
25,829
74,206

44,528
3,849
25,829
74,206

7,643
619
8,262

323
1,069
853
2,245

72,523
5,539
515
78,577

70,020
14
736
70,770
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
36

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ค)

ยอดคงเหลือทีเ่ กิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอื่น ๆ (ต่อ)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
เจ้าหนีอ้ ื่น
(รวมอยูใ่ น “เจ้าหนี้บุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน”)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการ

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

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

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

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

4,127
45
14,901
4,139
23,212

4,871
13,360
4,083
22,314

12,645
3,448
6,985
3,567
26,645

10,179
4,073
9,696
3,600
27,548

24,961
11,048
36,009

26,008
12,558
38,566

-

-

123,503
720
5,666
129,889

120,003
420
5,667
126,090

1,253
135
1,388

1,253
135
1,388

22,765
22,765

20,945
20,945

22,765
22,765

20,945
20,945
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
36

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ง)

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ในกลุ่มกิจการ เงินให้กูย้ ืมไม่มีหลักประกันมีกาํ หนด
ชําระคืนภายใน 1 เดือนและมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี
การเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี แสดงได้ดงั นี้

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินให้กยู้ มื ในระหว่างปี
รับคืนเงินให้กยู้ มื ในระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
8,000
8,000

-

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
547,667
609,218
(681,985)
474,900

641,578
811,514
(905,425)
547,667

รายได้ดอกเบี้ ยที่ เกี่ ยวข้องมี จาํ นวนเงิน 20.89 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 23.69 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษ ทั
มีดอกเบี้ยค้างรับจํานวน 1.66 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 1.89 ล้านบาท)
จ)

เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวแก่บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

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

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
1,558
954
(589)
1,923

2,113
14
(569)
1,558

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
331,336
954
(30,584)
301,706

431,891
14
(100,569)
331,336

เงินให้กู้ยืมแก่ บ ริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน มีอตั ราดอกเบี้ ยระหว่างร้ อยละ 4.00 ต่ อปี (พ.ศ. 2558 : ร้ อยละ 4.00 ต่อปี ) และไม่มี
กําหนดชําระคืน
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงานจํานวน 1.92 ล้านบาท และจํานวน 1.71 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 1.34 ล้านบาท และจํานวน 1.89 ล้านบาท)
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลําดับ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ถึง 3.00 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : คิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ถึง 3.00 ต่อปี )
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
36

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ฉ)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ย่อย เงินกูย้ มื ระยะสั้นไม่มีหลักประกัน เงินกูย้ มื จํานวน
975.30 ล้านบาท ซึ่ งมีกาํ หนดชําระคืนภายใน 1 เดือน มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี และตัว๋ สัญญาใช้เงินชนิ ดชําระคืน
เมื่อทวงถาม จํานวน 18.15 ล้านบาท มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.72 ถึง 3.10 ต่อปี
การเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี แสดงได้ดงั นี้

หน่ วย : พันบาท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินกูย้ มื ในระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ในระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
23,000
(4,850)
18,150

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

25,000
(2,000)
23,000

1,191,428
2,225,651
(2,423,632)
993,447

973,924
2,253,799
(2,036,295)
1,191,428

ค่ าใช้ จ่ ายดอกเบี้ ยที่ เกี่ ยวข้อ งในงบกําไรขาดทุ น รวมและงบกําไรขาดทุ น เฉพาะกิ จ การมี จ ํานวน 154,258 บาท และ
43,121,002 บาท ตามลําดับ (พ.ศ. 2558 : 723,019 บาท และ 45,531,167 บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั มีดอกเบี้ย
ค้างจ่ายในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 174,479 บาท และ 11,405,675 บาท
ตามลําดับ (พ.ศ. 2558 : 338,704 บาท และ 8,700,029 บาท)
ช)

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญของกิจการ
หน่ วย : พันบาท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่าย
โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

ซ)

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

48,386
672

48,094
796

40,640
596

38,018
748

1,152
50,210

1,457
50,347

1,152
42,388

1,457
40,223

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย บริษทั ร่ วม และกิจการร่ วมค้า
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า แสดงไว้ในหมายเหตุ 12
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
37

ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้
ก)

หนังสื อคํา้ ประกันทีอ่ อกโดยธนาคาร และเลตเตอร์ ออฟเครดิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันจากการคํ้าประกันโดยธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดิตออกให้กบั
บุคคลภายนอกจํานวน 193.46 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 209.18 ล้านบาท)

ข)

การคํา้ ประกัน
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั และบริ ษ ัท ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ค้ าํ ประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารให้แก่บ ริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมเป็ นจํานวน 106.93 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 35.84 ล้านบาท)

ค)

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

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

741
3,244
5,462
9,447

720
2,911
5,734
9,365

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
702
2,035
3,747
6,484

690
2,163
3,824
6,677

นอกจากจํานวนเงินค่าเช่าและค่าบริ การขั้นตํ่าข้างต้น กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริ การ
ซึ่งคิดตามเกณฑ์การแบ่งรายได้ให้กบั ผูใ้ ห้เช่า
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บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
37

ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้ (ต่อ)
ง)

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

สกุลเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวม

บาท
บาท
ดอลลาร์สหรัฐฯ
บาท
ดอลลาร์สหรัฐฯ

รวมเป็ นเงินบาท
จ)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
55,648
1,969
1,061
57,617
1,061
95,798

36,508
34,346
1,963
70,854
1,963
142,024

หน่ วย : พัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
55,648
55,648
55,648

36,508
36,508
36,508

ภาระผูกพันในการผลิตภาพยนตร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในการชําระเงินแก่ผกู ้ าํ กับภาพยนตร์ เป็ นจํานวนเงิน 63.10 ล้านบาท
(พ.ศ. 2558 : จํานวน 7.88 ล้านบาท)

38

เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
ก) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากการดําเนิ นงานของงวด
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 0.60 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 536.72 ล้านบาท โดยจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ้น
ทั้งหมดที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560
ข) เมื่ อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 บริ ษ ัทได้ท าํ คําเสนอซื้ อหุ้นสามัญบางส่ วนของบริ ษ ทั สยามฟิ วเจอร์ ดี เวลอปเมนท์ จํากัด
(มหาชน) จํานวนไม่เกิน 428.35 ล้านหุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 24.11 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายของ SF ในราคาหุ ้นละ 6.20 บาท โดยมี
กําหนดระยะเวลาการรับซื้ อทั้งสิ้ น 26 วันทําการ ตั้งแต่วนั ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 นั้น มีผแู ้ สดง
เจตนาขายจํานวน 5.38 ล้านหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.30 ของหุน้ ที่ออกจําหน่ายของ SF รวมเป็ นเงิน 33.36 ล้านบาท
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