
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำรระหว่ำงกำล 
วนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2561 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญำต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหวา่งกาลของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ  
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกับขอ้มูล 
ทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” 
การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี  
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ 
ไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้ งหมดซ่ึงอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อ 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน 
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ขจรเกยีรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445  
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 606,559 573,030 376,641 272,256
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 1,229,250 1,182,113 661,742 704,253
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 5,000 5,000 359,861 394,601
สินคา้คงเหลือ 120,400 140,869 84,146 99,335
ภาพยนตร์ระหวา่งผลิต 223,308 178,365 - -
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปี 44,891 44,891 20,037 20,037
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 216,452 138,545 44,594 45,371

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,445,860 2,262,813 1,547,021 1,535,853

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 7 - 67,095 - 67,095
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 11,194 11,265 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 3,620,414 3,620,414
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 2,946,459 2,969,459 2,774,815 2,716,074
ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 8 37,775 37,406 - -
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 1,802 1,827 271,585 271,610
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 7,108,909 7,186,429 4,259,550 4,281,282
ค่าความนิยม 205,381 205,381 - -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 102,067 100,398 39,300 36,745
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 64,892 49,914 50,574 35,706
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว 619,594 630,626 391,617 396,626
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 199,417 285,098 185,611 187,563

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,297,490 11,544,898 11,593,466 11,613,115

รวมสินทรัพย์ 13,743,350 13,807,711 13,140,487 13,148,968

2

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 11 1,256,922 1,459,890 1,196,461 1,399,889

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 1,729,531 1,674,700 1,262,003 1,220,324

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี  11 724,622 658,591 588,006 588,006

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 15,900 15,900 1,319,219 1,262,776
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 77,596 61,329 38,669 22,829
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 75,114 75,457 37,576 34,455

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,879,685 3,945,867 4,441,934 4,528,279

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 2,371,175 2,605,355 2,345,792 2,492,127

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 220,255 241,369 - -
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 40,077 38,895 25,592 24,908
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 490,362 477,465 152,153 132,314

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,121,869 3,363,084 2,523,537 2,649,349

รวมหนีสิ้น 7,001,554 7,308,951 6,965,471 7,177,628

3

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                   

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรือนหุน้ 12

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญัจ านวน 896,266,347 หุน้ 

      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 896,266 896,266 896,266 896,266

ทุนท่ีออกและช าระแลว้เต็มมูลค่า

   หุน้สามญัจ านวน 894,667,502 หุน้ 

      มูลค่าท่ีช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 12 894,668 894,668 894,668 894,668

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 4,055,609 4,055,609 4,055,609 4,055,609

ส่วนเกินมูลค่าหุน้จากการขายหุน้ทุนซ้ือคืน 288,425 288,425 288,425 288,425

ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 13 4,538 4,538 - -

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 90,600 90,600 90,600 90,600

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,680,881 1,396,560 845,714 597,998
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (360,328) (316,853) - 44,040

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 6,654,393 6,413,547 6,175,016 5,971,340
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 14 87,403 85,213 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 6,741,796 6,498,760 6,175,016 5,971,340

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 13,743,350 13,807,711 13,140,487 13,148,968

4

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

รำยได้
รายไดจ้ากการให้บริการ 1,555,429 1,707,406 887,320 1,029,768
รายไดจ้ากการขาย 394,853 426,701 278,764 267,342

รวมรำยได้ 1,950,282 2,134,107 1,166,084 1,297,110

ต้นทุน
ตน้ทุนการให้บริการ (1,187,272) (1,218,263) (742,326) (783,000)
ตน้ทุนขาย (142,947) (199,666) (100,105) (83,208)

รวมต้นทุน (1,330,219) (1,417,929) (842,431) (866,208)

ก ำไรขั้นต้น 620,063 716,178 323,653 430,902
รายไดอ่ื้น 15 170,474 149,024 320,487 266,040
ค่าใชจ่้ายในการขาย (118,191) (133,587) (67,866) (54,676)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (401,544) (419,666) (268,315) (271,401)
ตน้ทุนทางการเงิน (28,801) (38,509) (40,260) (44,993)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 8 71,470 40,553 - -

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 313,471 313,993 267,699 325,872
ภาษีเงินได้ 16 (26,960) (53,422) (19,983) (38,870)

ก ำไรส ำหรับงวด 286,511 260,571 247,716 287,002

กำรปันส่วนของก ำไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 284,321 261,803 247,716 287,002
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,190 (1,232) - -

286,511 260,571 247,716 287,002

บำท บำท บำท บำท

ก ำไรต่อหุ้น 17
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.32 0.29 0.28 0.32
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.32 0.29 0.28 0.32

5

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ก ำไรส ำหรับงวด 286,511 260,571 247,716 287,002

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผ่ือขาย 7 (11,785) 122,954 (11,785) 122,954
การจดัประเภทรายการใหม่ของก าไรท่ียงัไม่รับรู้
   จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน
   เผ่ือขายไปไวใ้นงบก าไรขาดทุน 7 (43,265) (112,929) (43,265) (112,929)
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 565 (10,586) - -
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัรายการขา้งตน้ 11,010 (2,005) 11,010 (2,005)

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษเีงนิได้ (43,475) (2,566) (44,040) 8,020

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 243,036 258,005 203,676 295,022

กำรปันส่วนของก ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 240,846 259,237 203,676 295,022
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,190 (1,232) - -

243,036 258,005 203,676 295,022

 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

6

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561

ส่วนเกิน กำรเปลี่ยนแปลง รวม

มูลค่ำหุ้น จัดสรรแล้ว สัดส่วนของ องค์ประกอบอ่ืน รวมส่วนของ

ทุนทีอ่อกและ ส่วนเกิน จำกกำรขำย ใบส ำคัญแสดง ทุนส ำรอง ผู้ถือหุ้นใหญ่ กำรแปลงค่ำ ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้ำของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวมส่วนของ

เรียกช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น หุ้นทุนซ้ือคืน สิทธิซ้ือหุ้นสำมญั ตำมกฏหมำย ยังไม่ได้จัดสรร ในบริษทัย่อย งบกำรเงนิ เงนิลงทุนเผ่ือขำย เจ้ำของ ของบริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคุม เจ้ำของ

ยอดยกมำต้นงวด วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560 894,533 4,053,064 288,425 5,288 90,600 1,320,957 (349,447) 10,040 323,435 (15,972) 6,636,895 80,844 6,717,739

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรับงวด

ก าไรเบด็เสร็จรวม - - - - - 261,803 - (10,586) 8,020 (2,566) 259,237 (1,232) 258,005

ยอดคงเหลือส้ินงวด วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2560 894,533 4,053,064 288,425 5,288 90,600 1,582,760 (349,447) (546) 331,455 (18,538) 6,896,132 79,612 6,975,744

ยอดยกมำต้นงวด วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 1,396,560 (349,447) (11,446) 44,040 (316,853) 6,413,547 85,213 6,498,760

กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรับงวด

ก าไรเบด็เสร็จรวม - - - - - 284,321 - 565 (44,040) (43,475) 240,846 2,190 243,036

ยอดคงเหลือส้ินงวด วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 1,680,881 (349,447) (10,881) - (360,328) 6,654,393 87,403 6,741,796
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ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

ก ำไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

                                                                                                                                                             ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม                                                                                                                                              หน่วย : พนับำท



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้ำของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561

หน่วย : พนับำท

ส่วนเกนิ รวม
มูลค่ำหุ้น จัดสรรแล้ว ก ำไร(ขำดทุน) องค์ประกอบอ่ืน

ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิ จำกกำรขำย ใบส ำคญัแสดง ทุนส ำรอง เบ็ดเสร็จอ่ืน ของส่วนของ รวมส่วนของ
เรียกช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น หุ้นทุนซ้ือคืน สิทธ์ิซ้ือหุ้นสำมัญ ตำมกฏหมำย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิลงทุนเผ่ือขำย เจ้ำของ เจ้ำของ

ยอดยกมำต้นงวด วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 894,533 4,053,064 288,425 750 90,600 782,391 323,435 323,435 6,433,198

กำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรับงวด
ก าไรเบด็เสร็จรวม - - - - - 287,002 8,020 8,020 295,022

ยอดคงเหลือส้ินงวด วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 894,533 4,053,064 288,425 750 90,600 1,069,393 331,455 331,455 6,728,220

ยอดยกมำต้นงวด วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 894,668 4,055,609 288,425 - 90,600 597,998 44,040 44,040 5,971,340

กำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรับงวด
ก าไรเบด็เสร็จรวม - - - - - 247,716 (44,040) (44,040) 203,676

ยอดคงเหลือส้ินงวด วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 894,668 4,055,609 288,425 - 90,600 845,714 - - 6,175,016
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องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ
ก ำไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน
เงินสดไดม้าจากการด าเนินงาน 18 481,607 634,059 347,859 384,949
จ่ายดอกเบ้ีย (35,269) (32,293) (46,594) (40,427)
จ่ายภาษีเงินได้ (35,110) (39,449) (8,595) (7,675)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 411,228 562,317 292,670 336,847

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดท่ีมีภาระผกูพนัเพ่ิมข้ึน - (9) - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 - - (112,896) (113,227)
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 - - 147,636 124,391
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 25 211 25 211
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทนุชัว่คราว - (770,000) - (770,000)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว - 771,156 - 771,156
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษทัร่วม 8 (122,129) (33,358) (122,129) (33,358)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัร่วม 205,433 - 205,433 -
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 67,971 35,400 67,971 35,400
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือ อาคารและอุปกรณ์ (173,277) (237,801) (105,751) (175,754)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 183 13,362 131 445
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (11,597) (57,329) (6,677) (782)
ดอกเบ้ียรับ 904 913 4,328 4,959
เงินปันผลรับ 23,958 32,814 23,958 148,230

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมลงทนุ (8,529) (244,641) 102,029 (8,329)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 - - 593,099 581,318
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 - - (536,656) (544,233)
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง 461 1,832 - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,050,000 980,000 1,050,000 950,000
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,250,000) (2,100,000) (1,250,000) (2,100,000)
เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (23,298) (24,766) (424) (2,072)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 11 - 1,000,000 - 1,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 11 (146,333) (63,000) (146,333) (63,000)
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหส่้วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม - (10,856) - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (369,170) (216,790) (290,314) (177,987)
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หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขีน้สุทธิ 33,529 100,886 104,385 150,531
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 573,030 530,873 272,256 173,652

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดส้ินงวด 606,559 631,759 376,641 324,183

รำยกำรที่ไม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระส าคญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัร่วม 117,161 89,514 117,161 89,514
การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยยงัมิไดรั้บช าระเงิน 9,000 - 9,000 -
การจ าหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขายโดยยงัมิไดรั้บช าระเงิน 55,310 101,620 55,310 101,620
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หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 35 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มกิจกำร” 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลได้รับกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหวำ่งกำลท่ีน ำเสนอน้ีไดมี้กำรสอบทำนแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ขอ้มูล
ทำงกำรเงินหลกั (คืองบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ
และงบกระแสเงินสด) ไดน้ ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปี ซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน ส่วนหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินจดัท ำเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมำยเหตุประกอบ
ขอ้มูลทำงกำรเงินเพิ่มเติมตำมขอ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ภำษำไทยท่ีจดัท ำตำมกฎหมำย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกนัใหใ้ชข้อ้มูลทำงกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
นโยบำยกำรบัญชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกันกับนโยบำยกำรบัญชีท่ีใช้ในกำรจดัท ำ 
งบกำรเงินส ำหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 
รำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังครำวในระหวำ่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบักำรแสดง
รำยจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยหรือค่ำใชจ่้ำยรอกำรตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภำษีเงินไดร้ะหวำ่งกำลตั้งคำ้งจ่ำยไวโ้ดยใชอ้ตัรำภำษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก ำไรรวมทั้งปีท่ีคำดวำ่จะได ้
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน
ของกิจกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีกำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินไดร้อตดับญัชี
กรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมท่ีมีจ  ำนวนต ่ำกวำ่มูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมมีมูลค่ำต ่ำกว่ำฐำนภำษีของสินทรัพยน์ั้น จะถือว่ำมีผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ัก

ภำษีเกิดข้ึน 
- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิษฐำนว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยใ์นมูลค่ำท่ี 

สูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมำของก ำไรทำงภำษี ท่ีสำมำรถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์ำษีเงินได้

รอตดับญัชีไดเ้ฉพำะในประเภทท่ีก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี
จะตอ้งน ำไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใชห้กัภำษีท่ีเกิดจำกกำรกลบัรำยกำรของผลแตกต่ำงชัว่ครำว
ท่ีใชห้กัภำษีนั้น  

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชดัเจนว่ำกำรเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดของ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ี ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียท่ีถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไวเ้พื่อขำย  
ตำมขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้กำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรไดน้ ำมำตรฐำนมำปฏิบติัใช้แลว้และพิจำรณำว่ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้จะไม่มี
ผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำว
มำถือปฏิบติัติก่อนวนับงัคบัใช ้

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15   เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ไดใ้ห้ขอ้ก ำหนดส ำหรับกำรรับรู้รำยได ้โดยให้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัน้ีแทนมำตรฐำนต่อไปน้ี 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
   (ปรับปรุง 2560)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15  เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์
   (ปรับปรุง 2560)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18  เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
   (ปรับปรุง 2560)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 
 
หลกักำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ีอำ้งอิงหลกักำรวำ่  
 

- รำยไดจ้ะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรไดโ้อนไปยงัลูกคำ้ ซ่ึงแนวคิดของกำรควบคุมไดถู้กน ำมำใช้แทน
แนวคิดของควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 

- กิจกำรรับรู้รำยไดเ้พื่อแสดงกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรท่ีสัญญำให้ลูกคำ้ในจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ี
กิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรนั้นๆ  

 
กิจกำรรับรู้รำยไดต้ำมหลกักำรส ำคญัตำมขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

- ขั้นตอนแรก: ระบุสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
- ขั้นท่ีสอง: ระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญำ 
- ขั้นท่ีสำม: ก ำหนดรำคำของรำยกำร 
- ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญำ 
- ขั้นท่ีหำ้: รับรู้รำยไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรตีควำมทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจกำร ซ่ึงกลุ่มกิจกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำว
มำถือปฏิบติัติก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
กิจกำรมีทำงเลือกในกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีโดยกำรปรับปรุงยอ้นหลงัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 8 
เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบ
สะสมยอ้นหลงักบัก ำไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมตน้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี
ประกอบกบักำรเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม กลุ่มบริษทัจะเร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรกส ำหรับ
รอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหำรก ำลงัอยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบ 
ในรำยละเอียดจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรกและคำดวำ่จะมีผลกระทบในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
 
- รำยกำรฝำกขำยซ่ึงกำรรับรู้รำยไดจ้ะพิจำรณำจำกกำรโอนอ ำนำจกำรควบคุมมำกกวำ่กำรพิจำรณำจำกกำรโอนควำมเส่ียงและ

ผลตอบแทน 
- กำรบญัชีส ำหรับตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้กิจกำรปฏิบติัตำมสัญญำ - ตน้ทุนท่ีเคยบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยอำจตอ้งบนัทึกเป็น

สินทรัพยภ์ำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 
- สิทธิในกำรคืน - มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 ก ำหนดให้แยกกำรแสดงมูลค่ำไดรั้บคืนสินคำ้จำกลูกคำ้และ

หน้ีสินเงินคืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

3 กำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชี
มำใช ้และจ ำนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ผูบ้ริหำรจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและแหล่งท่ีมำของ
ขอ้มูลท่ีส ำคญัของควำมไม่แน่นอนในกำรประมำณกำรท่ีมีอยู่มำใชเ้ช่นเดียวกบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 

4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน ผูมี้อ  ำนำจ
ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำน  
ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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4 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 
 ธุรกจิ ธุรกจิ ธุรกจิโบว์ลิง่ ธุรกจิ ธุรกจิ  
 โรงภำพยนตร์ โฆษณำ และคำรำโอเกะ ให้เช่ำและบริกำร ส่ือภำพยนตร์ รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561       
รำยได ้       
   รำยไดต้ำมส่วนงำนธุรกิจรวม 1,599 266 121 126 34 2,146 
   รำยกำรระหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ (147) - (14) (21) (14) (196) 

รำยไดสุ้ทธิ 1,452 266 107 105 20 1,950 
       

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 4 187 5 (2) (24) 170 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน      136 
ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้      (35) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      271 
       

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2560       
รำยได ้       
   รำยไดต้ำมส่วนงำนธุรกิจรวม 1,757 236 118 135 93 2,339 
   รำยกำรระหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ (136) - (15) (22) (32) (205) 

รำยไดสุ้ทธิ 1,621 236 103 113 61 2,134 
       
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 135 163 (5) 4 (51) 246 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน      114 
ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้      (48) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน      312 
 

กลุ่มบริษทัพบวำ่ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงของจ ำนวนเงินของสินทรัพยร์วมหรือหน้ีสินรวมอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินของปีก่อน 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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5 มูลค่ำยุติธรรม 

 
5.1 กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมจ ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบั
ขอ้มูลสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 
• ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั  
• ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดบัท่ี 1 ท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่  

 ขอ้มูลรำคำตลำด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
• ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ได้แก่ ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้อ้ำงอิงจำกข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้จำกตลำด (ข้อมูล 

 ท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได)้  
 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำและรับรู้ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำและรับรู้ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 
 
 ข้อมูลระดบัที ่1 

 พนับำท 
  

สินทรัพย์  
เงินลงทุนเผือ่ขำย  
   ตรำสำรทุน 67,095 
 
ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงเทคนิคในกำรประเมินมูลค่ำในระหวำ่งงวด 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น  

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 428,955 469,783 102,623 134,779 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 20) 8,347 17,605 45,830 100,591 

รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 431,902 428,408 34,941 60,495 

รวม 869,204 915,796 183,394 295,865 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (6,732) (6,732) - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 862,472 909,064 183,394 295,865 
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 20) 144,422 31,198 339,868 246,860 
ลูกหน้ีอ่ืน 144,541 159,622 117,747 137,218 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 77,815 82,229 20,733 24,310 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 1,229,250 1,182,113 661,742 704,253 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ 433,751 433,722 35,044 61,006 
ลูกหน้ีกำรคำ้      
   ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 186,149 240,411 75,264 145,040 
   คำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือน 182,659 176,561 55,006 72,539 
   3 - 6 เดือน 16,753 23,985 1,875 1,534 
   6 - 12 เดือน 23,577 13,277 1,378 992 

   เกินกวำ่ 12 เดือน 26,315 27,840 14,827 14,754 

รวม 869,204 915,796 183,394 295,865 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (6,732) (6,732) - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 862,472 909,064 183,394 295,865 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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7 เงนิลงทุนเผ่ือขำย 

 
บริษทัมีเงินลงทุนเผือ่ขำย ดงัน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 

 รำคำทุน มูลค่ำยุตธิรรม รำคำทุน มูลค่ำยุตธิรรม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย - - 12,045 67,095 

 
ในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 เงินลงทุนเผือ่ขำยมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พนับำท 
  

รำคำตำมบญัชีตน้งวด 67,095 
จ ำหน่ำย - รำคำทุน (12,045) 
ก ำไรท่ีเกิดข้ึนจริง (43,265) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน (3,506) 
กำรตีรำคำใหม่ของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย (8,279) 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - 

 
8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 

 
8.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม พ.ศ. 2561 

 พนับำท 
  

รำคำทุน 3,742,769 

หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (122,355) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 3,620,414 

 
ไม่มีควำมเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวำ่งงวด 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 

19 

 
8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
8.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,969,459 2,716,074 
ซ้ือเงินลงทุน 122,129 122,129 
จ ำหน่ำยเงินลงทุน (75,141) (63,388) 
เงินปันผลรับ (141,119) - 

ส่วนแบ่งก ำไร 71,131 - 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 2,946,459 2,774,815 

 
กลุ่มบริษทัมีก ำไรในรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยใ์ห้กบักองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพยซ่ึ์งจะรับรู้ใน 
งบก ำไรขำดทุนรวมด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำอำคำรท่ีจ  ำหน่ำยไป ในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัรับรู้ก ำไรในรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวเป็นรำยไดจ้  ำนวน 4.13 ลำ้นบำทในงบก ำไรขำดทุนรวม (31 มีนำคม 
พ.ศ. 2560 : 4.13 ลำ้นบำท) 
 
ในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีเงินปันผลรับจำกบริษทัร่วมจ ำนวน 141.12 ลำ้นบำท (31 มีนำคม 
พ.ศ. 2560 : 117.83 ลำ้นบำท) ซ่ึงบนัทึกเป็น “รำยไดอ่ื้น” ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะบริษทั และบนัทึกเป็นรำยกำรลดเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
 
บริษัท สยำมฟิวเจอร์ดเีวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) (“SF”) 
 
กำรลงทุนเพิม่ 
 
ในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริษทัลงทุนเพิ่มในหุ้นสำมญัของ SF จ ำนวน 14.12 ลำ้นหุ้น รวมเป็น
จ ำนวนเงิน 122.13 ลำ้นบำท 
 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน 
 
ในระหวำ่งงวดสำมดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดจ้  ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั SF จ ำนวน 18.46 ลำ้นหุน้ ไปในรำคำ  
167.74 ล้ำนบำท โดยมีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวรวมอยู่ใน “รำยได้อ่ืน” เป็นจ ำนวน 92.60 ล้ำนบำท และ 104.35  
ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะบริษทัตำมล ำดบั 
 
ผลของควำมเคล่ือนไหวดงักล่ำว ท ำใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ใน SF เปล่ียนแปลงจำกเดิมในอตัรำร้อยละ 25.65 เป็นร้อยละ 25.41 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
8.3 กำรร่วมค้ำ 

 
กำรเปล่ียนแปลงของกำรร่วมคำ้สำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 พนับำท พนับำท 
   

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 37,406 - 
ส่วนแบ่งก ำไร 339 - 

ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 30 - 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 37,775 - 

 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
8.4 รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ มดีงันี ้

 
    สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 

 ประเทศที ่   31 มนีำคม 31 ธันวำคม 

 จดทะเบียน ประเภทธุรกจิ ควำมสัมพนัธ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      

บริษทัย่อย      
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พรอพเพอร์ต้ี จ ำกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีในอำคำร ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เซอร์วิส จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้ริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน แมเนจเมนท ์จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้ริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน ซีนีม่ำ จ ำกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่ำท่ีดินและพ้ืนท่ีในอำคำร ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั รัชโยธิน เรียลต้ี จ ำกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีในอำคำร ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั เมเจอร์ โบวล์ กรุ้ป จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้ริกำรดำ้นโบวล่ิ์ง ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
     และคำรำโอเกะและกำรบนัเทิง    
บริษทั เมเจอร์ ซีนีแอด จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้ริกำรโฆษณำและบริกำร ถือหุน้โดยตรง 99.93 99.93 
     ใหค้  ำปรึกษำธุรกิจ    
บริษทั กรุงเทพ ไอแมกซ์ เธียเตอร์ จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.93 99.93 
บริษทั สยำมซีนีเพลก็ซ์ จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
บริษทั อีจีวี เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ำกดั  ประเทศไทย ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 99.98 99.98 
   (มหำชน) (“EGV”)     และกำรโฆษณำรวมทั้ง    
     ใหบ้ริกำรเช่ำพ้ืนท่ี    
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์ ประเทศไทย ส่ือส่ิงพิมพแ์ละโฆษณำและ ถือหุน้โดยตรง 92.46 92.46 
   จ  ำกดั (มหำชน) (“MPIC”)     จดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์    
บริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง  ประเทศไทย ธุรกิจลงทุน ถือหุน้โดยตรง 99.96 99.96 
   อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (“MHD”)      
บริษทั ดิจิตอล โปรเจคเตอร์  ประเทศไทย ใหเ้ช่ำและบริกำรระบบเคร่ืองฉำย ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
   แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั     และอุปกรณ์    
บริษทั เมเจอร์ รีวอร์ดส์ จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้ริกำรงำนดำ้นลูกคำ้สมัพนัธ์ ถือหุน้โดยตรง 99.99 99.99 
     กำรช ำระเงินทำงอิเลก็ทรอนิกส์    
     และเครือข่ำยเคร่ืองพิมพคู์ปอง    
     อตัโนมติั    
      
บริษทัย่อยภำยใต้ EGV      
บริษทั อีจีวี เอก็ซิบิชัน่ จ  ำกดั ประเทศไทย ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุน้ทำงออ้ม 99.96 99.96 
      
บริษทัย่อยภำยใต้ MPIC      
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส จ ำกดั ประเทศไทย จดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ ถือหุน้ทำงออ้ม 92.46 92.46 
     เพื่อฉำยในโรงภำพยนตร์    
     เพื่อจดัท ำวิซีดีและดีวดีี และ    
     เพ่ือถ่ำยทอดทำงโทรทศัน์    
บริษทั เอม็วีดี จ ำกดั (“MVD”) ประเทศไทย จ ำหน่ำยแผน่ วีซีดี ดีวีดี บลูเรย ์ ถือหุน้ทำงออ้ม 92.46 92.46 
     และลิขสิทธ์ิภำพยนตร์    
บริษทั เอม็ เทอร์ต้ีไนน ์จ ำกดั ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์  ถือหุน้ทำงออ้ม 92.46 92.46 
บริษทั ทำเลนต ์วนั จ ำกดั  ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์  ถือหุน้ทำงออ้ม 83.22 83.22 
บริษทั เมตำคอกนิชัน่ จ ำกดั ประเทศไทย ตวัแทนซ้ือขำยส่ือโฆษณำ ถือหุน้ทำงออ้ม 55.48 55.48 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
8.4 รำยละเอยีดของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ มดีงันี ้(ต่อ) 
 

    สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 

 ประเทศที ่   31 มีนำคม 31 ธันวำคม 

 จดทะเบียน ประเภทธุรกจิ ควำมสัมพนัธ์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
      

บริษทัย่อยภำยใต้ MVD      
บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลล ์จ ำกดั ประเทศไทย จ ำหน่ำยเทป ซีดี วีดีโอเทป  ถือหุน้ทำงออ้ม 91.91 91.91 
     วีซีดี ดีวดีี    
      
บริษทัย่อยภำยใต้ MHD      
บริษทั เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ ประเทศกมัพชูำ ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุน้ทำงออ้ม 69.97 69.97 
   (แคมโบเดีย) จ ำกดั (“Major Platinum”)     และใหบ้ริกำรดำ้นโบวล่ิ์ง    
บริษทั เมเจอร์ แพลตินัม่ ซีนีเพลก็ซ์ สำธำรณะรัฐ ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุน้ทำงออ้ม 59.98 59.98 
   (ลำว) จ ำกดั (“Major Platinum Lao”) ประชำธิปไตย     
 ประชำชนลำว     
บริษทั ซีนีเพลก็ซ์ (ลำว) โซล จ ำกดั (“CNP”) สำธำรณะรัฐ ใหบ้ริกำรจดัแสดงภำพยนตร์ ถือหุน้ทำงออ้ม 99.99 99.99 
 ประชำธิปไตย     
 ประชำชนลำว     
      
บริษทัร่วม      
บริษทั สยำมฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จ ำกดั  ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีในอำคำรและ ถือหุน้โดยตรง 25.41  25.65  
   (มหำชน) (“SF”)     ใหบ้ริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค    
บริษทั รัชโยธิน อเวนิว จ ำกดั ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีในอำคำรและ ถือหุน้โดยตรง 50.00 50.00 
   ถือหุน้ทำงออ้มผำ่น SF 12.71 12.83 
(กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์)      ประเทศไทย    ใหบ้ริกำรดำ้นสำธำรณูปโภค ถือหุน้โดยตรง 33.00 33.00 
   (เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ (“MJLF”)) ประเทศไทย ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีและใหบ้ริกำร    
     ดำ้นสำธำรณูปโภค    
บริษทั ไทยทิคเกต็เมเจอร์ จ ำกดั ประเทศไทย เป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำยตัว๋ ถือหุน้โดยตรง 40.00 40.00 
     บตัรเขำ้ชมกำรแสดง    
บริษทั ซีเจ เมเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ำกดั  ประเทศไทย ผลิตและจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ถือหุน้โดยตรง 49.00 49.00 
   (“CJM”)     ทั้งในและต่ำงประเทศ    

 
กำรร่วมค้ำภำยใต้ MPIC      
บริษทั เมเจอร์ กนัตนำ บรอดแคสต้ิง จ ำกดั ประเทศไทย ใหบ้ริกำรแพร่ภำพสญัญำณ ถือหุน้ทำงออ้ม 41.61  41.61  
     ดำวเทียมและจดัจ ำหน่ำย    
     ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์    
บริษทั ทรำนส์ฟอร์เมชัน่ ฟิลม์ จ ำกดั ประเทศไทย ผลิตภำพยนตร์ โฆษณำ  ถือหุน้ทำงออ้ม 26.42 26.42 
     รำยกำรโทรทศัน์ รวมทั้ง    
     งำนดำ้นบนัเทิงทุกรูปแบบ    
บริษทั เอม็วพีี เอม็ พิคเจอร์ส ฟิลม์  สำธำรณะรัฐ จดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ ถือหุน้ทำงออ้ม 36.98 36.98 
   ดิสทริบิวชัน่ (ลำว) จ  ำกดั (“MVP”) ประชำธิปไตย     
 ประชำชนลำว     
 

เงินลงทุนทั้งหมดเป็นกำรลงทุนในหุน้สำมญัและหน่วยลงทุนในกรณีของกองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย ์
 

สิทธิออกเสียงไม่แตกต่ำงจำกสดัส่วนควำมเป็นเจำ้ของ 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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9 ทีด่นิ อำคำร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ทีด่นิ อำคำร สินทรัพย์ ทีด่นิ อำคำร สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์  ไม่มตีัวตน  และอุปกรณ์ ไม่มตีัวตน 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 7,186,429 100,398 4,281,282 36,745 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (12,174) (153) - - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 190,998 13,060 128,581 6,677 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์ (633) - (389) - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ (11) - - - 
ค่ำเส่ือมรำคำ/ค่ำตดัจ ำหน่ำย (260,852) (11,238) (149,924) (4,122) 

กลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 5,152 - - - 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 7,108,909 102,067 4,529,550 39,300 

 
รำยจ่ำยฝ่ำยทุนท่ีถือเป็นภำระผกูพนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แต่ยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 สกุลเงนิ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ บำท 77,200 77,200 77,200 77,200 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน บำท 3,714 1,211 - - 

 ดอลลำร์สหรัฐฯ 896 1,072 - - 

รวม บำท 80,914 78,411 77,200 77,200 

 ดอลลำร์สหรัฐฯ 896 1,072 - - 

รวมเป็นเงินบำท  109,048 113,626 77,200 77,200 

 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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10 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 683,459 604,017 477,649 408,245 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 20) 7,942 20,344 58,397 72,846 
เจำ้หน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 20) 43,777 48,043 52,000 44,300 
เจำ้หน้ีอ่ืน 269,113 256,937 175,459 165,263 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 385,652 395,021 218,044 246,960 
รำยไดค่้ำเช่ำและบริกำรรับล่วงหนำ้ 339,588 350,338 280,454 282,710 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 1,729,531 1,674,700 1,262,003 1,220,324 
 

รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำรรับล่วงหน้ำได้รวมเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำเป็นจ ำนวนเงิน 50.43 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน  
54.99 ลำ้นบำท) ซ่ึงเป็นเงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยบตัรเงินสดโดยบริษทัตอ้งฝำกไวใ้นธนำคำรเป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำมูลค่ำคงเหลือของบตัรเงินสด 
ท่ีลูกคำ้ยงัไม่ไดใ้ช ้ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยท่ีบงัคบัใชก้บัผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

11 เงนิกู้ยืม  

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยกำรหมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 461 - - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 1,256,461 1,459,890 1,196,461 1,399,889 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้มื     
   ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 1,256,922 1,459,890 1,196,461 1,399,889 
     

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีของเงินกูย้มืระยะยำว     
   -  หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 136,622 70,591 6 6 
   -  เงินกูย้มืจำกธนำคำร 588,000 588,000 588,000 588,000 

รวมเงินกูย้มืระยะยำวส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 724,622 658,591 588,006 588,006 
     

รำยกำรไม่หมุนเวยีนของเงนิกู้ยืมระยะยำว     
   -  หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 46,508 134,355 21,125 21,127 
   -  เงินกูย้มืจำกธนำคำร 824,667 971,000 824,667 971,000 
   -  หุน้กู ้ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

รวมเงินกูย้มืระยะยำวส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 2,371,175 2,605,355 2,345,792 2,492,127 
     

รวมเงินกูย้มื 4,352,719 4,723,836 4,130,259 4,480,022 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 

เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร สำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 1,559,000 1,559,000 

จ่ำยคืนเงินกูย้มื (146,333) (146,333) 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 1,412,667 1,412,667 
 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.85 ถึง 3.04 ต่อปี เงินกูย้มืดงักล่ำวมีสิทธิกำรเช่ำเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 
 

หุ้นกู้ 
ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงของหุน้กูใ้นระหวำ่งงวด 
 

วงเงนิกู้ยืม 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินซ่ึงยงัมิไดใ้ชเ้ป็นจ ำนวน 5,723.77 ลำ้นบำท  
และจ ำนวน 5,334.23 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 : จ  ำนวน 5,718.33 ลำ้นบำท และจ ำนวน 5,328.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่ส้ินสุดอำยุภำยใน 3 ปี และจะมีกำรทบทวนตำมวำระ วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่มีไวใ้ชส้ ำหรับกำรสร้ำงโรงภำพยนตร์ 
และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน  
 

12 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

  ทุนทีอ่อกและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวนหุ้น จ ำนวน  ส่วนเกนิ 
 จดทะเบียน หุ้นสำมญั หุ้นสำมญั มูลค่ำหุ้น 

 พนัหุ้น พนัหุ้น พนับำท พนับำท 
     

รำคำตำมบญัชีตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 896,266 894,668 894,668 4,055,609 

รำคำตำมบญัชีส้ินงวด ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 896,266 894,668 894,668 4,055,609 
 

13 ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 
 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัทีจ่ัดสรรให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั (ESOP) 
 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั (ESOP-W2) ท่ีจดัสรรให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั และบริษทัย่อย  
โดยเป็นใบส ำคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สำมำรถโอนให้บุคคลอ่ืนได้ ไม่มีรำคำเสนอขำยและมีอำยุไม่เกิน 5 ปี นับตั้ งแต่วนัท่ีออก  
กลุ่มบริษทัไม่มีภำระผกูพนัทำงกฎหมำยในกำรซ้ือสิทธิกลบัคืนมำหรือจ่ำยช ำระเป็นเงินสด 
 

ไม่มีกำรใชสิ้ทธิในระหวำ่งงวด 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 

26 

 
14 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 พนับำท 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด 85,213 

ส่วนแบ่งก ำไร 2,190 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 87,403 

 
15 รำยได้อ่ืน 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินปันผลรับ - - 141,119 117,828 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม 92,601 - 104,354 - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนเผือ่ขำย 43,265 112,929 43,265 112,929 
รำยไดค่้ำบริหำร  10,532 10,710 14,377 14,804 
ดอกเบ้ียรับ 1,136 1,201 6,870 7,834 

อ่ืน ๆ  22,940 24,184 10,502 12,645 

 170,474 149,024 320,487 266,040 

 
16 ภำษเีงนิได้ 

 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ระหว่ำงกำลได้ตั้งข้ึนโดยกำรประมำณกำรของฝ่ำยบริหำร โดยใช้อตัรำภำษีเดียวกับท่ีใช้กบัก ำไรรวมทั้ งปีท่ีคำดว่ำ 
จะเกิดข้ึนคือ ร้อยละ 9 และร้อยละ 7 ส ำหรับขอ้มูลทำงกำรเงินรวมและขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร ตำมล ำดบั 
 

17 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ค  ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ย 
ถ่วงน ้ำหนกัท่ีช ำระแลว้ตำมจ ำนวนหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยอยูใ่นระหว่ำงงวด 
 
ส ำหรับก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีรวมสมมติฐำนว่ำหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดไดถู้กแปลงเป็น
หุ้นสำมญัทั้งหมด ซ่ึงไดแ้ก่ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 

 

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมและ 
ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนัหุ้น พนัหุ้น 
   

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ   
   - ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน  894,668 894,533 
   - ก ำไรต่อหุน้ปรับลด 894,668 894,615 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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18 กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 

 
กำรกระทบยอดก ำไรสุทธิให้เป็นกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้  313,471 313,993 267,699 325,872 
รำยกำรปรับปรุง      
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 9 272,090 342,770 154,046 148,772 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้  11,032 11,166 5,009 4,995 
หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ (กลบัรำยกำร)  (9,118) 928 - - 
ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ  3,000 3,000 3,000 3,000 
กำรดอ้ยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ (กลบัรำยกำร) 9 (5,152) (12,441) - - 
ขำดทุน(ก ำไร)จำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์  450 880 258 (395) 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 9 11 2,912 - 919 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 (92,601) - (104,354) - 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย 15 (43,265) (112,929) (43,265) (112,929) 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ครำว  - (1,156) - (1,156) 
ส่วนแบ่งก ำไรในบริษทัร่วมและกิจกำรร่วมคำ้ 8 (71,470) (40,553) - - 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้  226 (189) 226 (189) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  1,182 1,116 684 660 
ขำดทุน(ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  14,732 (2,452) 1,033 (351) 
เงินปันผลรับ 15 - - (141,119) (117,828) 
ดอกเบ้ียรับ 15 (1,136) (1,201) (6,870) (7,834) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน  28,801 38,509 40,260 44,993 

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ ำเนินงำนและ      
   หน้ีสินด ำเนินงำน      

- ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  32,487 146,375 113,581 96,575 
- สินคำ้คงเหลือ  17,469 8,523 12,190 6,965 
- ภำพยนตร์ระหวำ่งผลิต  (44,943) 12,775 - - 
- สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  2,947 9,185 2,966 3,853 
- ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  312 259 - - 
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  1,804 1,258 (799) 556 
- เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  36,949 (80,688) 20,581 (11,859) 
- หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  (569) (2,243) 2,894 3,596 

- หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  12,898 (5,738) 19,839 (3,266) 

เงินสดไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน  481,607 634,059 347,859 384,949 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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19 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจจะเกดิขึน้  

 
ก) หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำรและเลตเตอร์ออฟเครดติ  

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันจำกกำรค ้ ำประกันโดยธนำคำรและเลตเตอร์ออฟเครดิตออกให้กับ
บุคคลภำยนอกจ ำนวน 208.80 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 199.47 ลำ้นบำท) 
 

ข) กำรค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริษทัและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ค  ้ ำประกนัเงินกู้ยืมจำกธนำคำรให้แก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
เป็นจ ำนวน 60.46 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 : 60.00 ลำ้นบำท) 
 

ค) ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณกีลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่ำ 
 
บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำระยะยำวกบับุคคลภำยนอก เก่ียวกบักำรเช่ำท่ีดิน พื้นท่ีอำคำรและสัญญำบริกำร  
โดยมียอดรวมของจ ำนวนเงินค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขั้นต ่ำภำยใตส้ญัญำท่ีไม่สำมำรถยกเลิกไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     

ไม่เกิน 1 ปี 1,035 1,040 754 805 
เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,026 4,104 2,538 2,584 

เกินกวำ่ 5 ปี 4,921 5,632 3,457 3,915 

 9,982 10,776 6,749 7,304 

 
นอกจำกจ ำนวนเงินค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขั้นต ่ำขำ้งตน้ กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำพื้นท่ีอำคำรและสัญญำบริกำร ซ่ึงคิดตำมเกณฑ์
กำรแบ่งรำยไดใ้หก้บัผูใ้หเ้ช่ำ  
 

ง) ภำระผูกพนัในกำรผลติภำพยนตร์ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัในกำรช ำระเงินแก่ผูก้  ำกบัภำพยนตร์เป็นจ ำนวนเงิน 78.43 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2560 : 69.94 ลำ้นบำท) 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 

29 

 
20 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ท่ีส ำคญั เปิดเผยในหมำยเหตุ 8 
 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนเป็นบริษทัของกรรมกำรและครอบครัวของกรรมกำร ดงันั้นจึงถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
 
ก) รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และอ่ืน ๆ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร     
บริษทัยอ่ย - - 106,191 97,213 
บริษทัร่วม 241 612 - 295 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 13,455 14,914 8,790 9,535 
กิจกำรร่วมคำ้ 2,349 4,663 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,519 13,142 3,614 3,395 

 29,564 33,331 118,595 110,438 

     
เงนิปันผลรับ     
บริษทัร่วม - - 117,161 89,514 

กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ - - 23,958 28,314 

 - - 141,119 117,828 

 
ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร และอ่ืน ๆ 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร     
บริษทัยอ่ย - - 54,289 60,755 
บริษทัร่วม 5,079 6,879 3,859 4,004 
กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย ์ 43,594 42,449 33,108 32,038 
กิจกำรร่วมคำ้ 1,405 22,613 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,151 34,438 30,682 43,555 

 86,229 106,379 121,938 140,352 

 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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20 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลือทีเ่กดิจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลูกหนีก้ำรค้ำ (รวมรำยได้ทีย่งัไม่ได้เรียกเกบ็)     
บริษทัยอ่ย - - 45,375 96,134 
บริษทัร่วม 3,159 6,538 100 4,154 
กิจกำรร่วมคำ้ 2,826 3,452 - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,362 7,615 355 303 

 8,347 17,605 45,830 100,591 

     
ลูกหนีบุ้คคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 203,916 230,630 
บริษทัร่วม 12,050 12,857 4,159 4,235 
กิจกำรร่วมคำ้ 626 3,702 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,585 14,639 14,632 11,995 
 27,261 31,198 222,707 246,860 
เงนิปันผลค้ำงรับ     

บริษทัร่วม 117,161 - 117,161 - 

 144,422 31,198 339,868 246,860 

     
เงนิมดัจ ำ     
   (รวมอยูใ่น “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
บริษทัยอ่ย - - 44,528 44,528 
บริษทัร่วม 8,881 8,881 3,849 3,849 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,129 26,129 25,829 25,829 

 35,010 35,010 74,206 74,206 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 

31 

 
20 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลือทีเ่กดิจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ     
บริษทัยอ่ย - - 57,547 71,734 
บริษทัร่วม 51 30 1 1 
กิจกำรร่วมคำ้ 7,265 19,739 - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 626 575 849 1,111 

 7,942 20,344 58,397 72,846 

     
เจ้ำหนีบุ้คคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 36,294 28,320 
บริษทัร่วม 8,121 4,979 7,459 4,281 
กิจกำรร่วมคำ้ 107 - - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,730 38,948 4,964 8,131 

กรรมกำร 3,819 4,116 3,283 3,568 

 43,777 48,043 52,000 44,300 

     
เงนิรับล่วงหน้ำจำกกำรให้เช่ำและบริกำร     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
บริษทัร่วม 23,652 23,913 - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,160 9,538 - - 

 32,812 33,451 - - 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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20 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลือทีเ่กดิจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 31 มนีำคม 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

เงนิมดัจ ำรับ     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
บริษทัยอ่ย - - 1,253 1,253 
บริษทัร่วม 123,503 123,503 - - 
กิจกำรร่วมคำ้ 483 720 - - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,666 5,666 135 135 

 129,652 129,889 1,388 1,388 

     
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ     
   (รวมอยูใ่น “เงินกูย้มืระยะยำวจำก     
   สถำบนักำรเงิน”)     

บริษทัร่วม 21,131 21,133 21,131 21,133 

 21,131 21,133 21,131 21,133 

 
ง) เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด 5,000 394,601 
เงินใหกู้ย้มืเพิ่มระหวำ่งงวด - 112,896 

รับช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืระหวำ่งงวด - (147,636) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 5,000 359,861 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย เงินกูย้มืไม่มีหลกัประกนั มีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 1 เดือน 
และมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี 
 
รำยได้ดอกเบ้ียท่ีเก่ียวข้องในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะบริษทัมีจ ำนวนเงิน 3.65 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีดอกเบ้ีย 
คำ้งรับในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษทัจ ำนวน 1.24 ลำ้นบำท 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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20 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
จ) เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,827 271,610 

รับช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืระหวำ่งงวด (25) (25) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 1,802 271,585 

 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 4.00 ต่อปี) 
 
เงินให้กูย้ืมแก่พนกังำนจ ำนวน 1.80 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1.58 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560 : 1.71 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1.49 ลำ้นบำท) ใน 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัตำมล ำดบั คิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ถึง 3.00 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 2.00 - 3.00 ต่อปี) 
 

ฉ) เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม เฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 พนับำท พนับำท 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด 15,900 1,262,776 
เงินกูย้มืเพิ่มระหวำ่งงวด - 593,099 

เงินกูย้มืจ่ำยคืนระหวำ่งงวด - (536,656) 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 15,900 1,319,219 

 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ยเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั จ  ำนวน 1,303.32 ลำ้นบำท ซ่ึงมีก ำหนดช ำระคืน
ภำยใน 1 เดือน มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี และตัว๋สัญญำใชเ้งินชนิดช ำระคืนเม่ือทวงถำม จ ำนวน 15.90 ลำ้นบำท ซ่ึงมีดอกเบ้ีย
ในอตัรำร้อยละ 2.72 ต่อปี 
 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียท่ีเก่ียวข้องในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะบริษทัมีจ ำนวน 0.11 ล้ำนบำท และ 13.22 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษทั
จ ำนวน 0.25ลำ้นบำท และ 16.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 



บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรับงวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 
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20 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

ช) ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกจิกำร 

 ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 11,998 13,109 9,753 10,267 

ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 86 82 66 63 

 12,084 13,191 9,819 10,330 
 

21 คดคีวำม 
 

เมื่อวนัที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 บริษทัประกนัภยัของผูเ้สียหำยจำกเหตุเพลิงไหมที้่เกิดข้ึนภำยในอำคำรโครงกำรเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  
(ป่ินเกลำ้) ฟ้องร้องให้บริษทัรับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำว ตำมคดีแพ่งหมำยเลขด ำที่ พ3537/2560 คดีควำมยงัอยูใ่นระหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำลแพ่งและไม่อำจทรำบผลไดใ้นขณะน้ี บริษทัเชื่อว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยที่ส ำคญัจำกคดีดงักล่ำวจึงมิไดบ้นัทึก 
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 

 

22 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัทีใ่นงบกำรเงนิ 
 

ก) เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัได้มีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของงวดเดือน
กรกฎำคมถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2560 จ  ำนวน 0.60 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 536.80 ล้ำนบำท โดยจ่ำยให้กับผูถื้อหุ้นทั้ งหมดท่ีมีช่ืออยู ่
ในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 20 เมษำยน พ.ศ. 2561 และไดจ่้ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 

 

ข) เม่ือวนัท่ี 18 เมษำยน พ.ศ. 2561 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั เอ็มเทล (ประเทศไทย) จ  ำกดั เพื่อประกอบธุรกิจในกำรสร้ำงและ
พฒันำซอฟแวร์รวมทั้งแอปพลิเคชัน่ โดยมีทุนจดทะเบียน 0.30 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุ้นสำมญั 30,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท  
โดยบริษทัจะถือหุ้นร้อยละ 55 คิดเป็นจ ำนวนเงินลงทุน 0.16 ลำ้นบำท 

 

ค) เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จ  ำกดั (บริษทัย่อย) มีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผล 
จำกกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2560 จ  ำนวน 1 บำทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 260 ลำ้นบำท ซ่ึงจะจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 24 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 

 

ง) เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เมเจอร์ โฮลด้ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (บริษทัย่อย) มีมติอนุมติั
จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560 จ  ำนวน 34 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 30.74 ลำ้นบำท และส ำรอง
ตำมกฎหมำยร้อยละ 5 ของก ำไรท่ีจ่ำยปันผลเป็นเงิน 1.54 ลำ้นบำท ซ่ึงจะจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
 

จ) เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั เอม็ พิคเจอร์ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ  ำกดั (มหำชน) (บริษทัยอ่ย) มีมติอนุมติั
ให้บริษทัย่อยซ้ือหุ้นของบริษทั ทำเลนต์ วนั จ  ำกดั จำกผูถื้อหุ้นส่วนน้อย จ  ำนวน 39,998 หุ้น เป็นเงิน 40 บำท ซ่ึงจะท ำให้บริษทัย่อย 
ถือหุน้เป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 
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