
บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะ
กจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบ
ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและ
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วน
ขา้พเจา้เป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้้าพเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ธิตินันท์  แว่นแก้ว 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,789,596 1,557,306 1,505,348 1,378,293

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 646,240 591,588 449,842 381,095

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17.4 3,587 2,251 225,329 213,020

สนิคา้คงเหลอื 80,403 117,979 45,754 76,874

ภาพยนตรร์ะหวา่งผลติ 136,208 131,855 - -

คา่บรกิารจ่ายลว่งหน้าทถีงึกําหนดภายในหนึงปี 1,876 1,876 1,876 1,876

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 127,116 160,122 37,931 44,948

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,785,026 2,562,977 2,266,080 2,096,106

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในตราสารหนี 27,074 27,094 - -

ลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ 12,976 13,944 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9 - - 2,421,508 2,419,040

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 10 6,287,903 6,249,303 6,243,416 6,204,747

สว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ 11 47,550 49,583 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บคุคล

หรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17.5 1,900 1,900 165,640 160,400

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 12 395,943 480,954 - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 13 5,073,986 5,160,804 3,532,199 3,641,474

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 2,813,301 2,662,503 2,193,357 2,024,470

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 163,227 149,649 93,156 97,833

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 107,838 109,907 - -

คา่บรกิารจ่ายลว่งหน้าระยะยาว 54,176 54,791 53,718 54,326

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 202,993 154,805 129,204 105,720

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 15,188,867 15,115,237 14,832,198 14,708,010

รวมสินทรพัย์ 17,973,893 17,678,214 17,098,278 16,804,116

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงนิ 1,779,874 1,782,314 1,744,587 1,747,039

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 1,405,056 1,395,316 940,371 898,799

หนีสนิทเีกดิจากสญัญา 632,655 632,628 461,912 475,066

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี  14 1,440,000 845,000 1,440,000 845,000

หนีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 297,167 272,671 196,047 172,891

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบคุคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17.6 12,800 12,800 906,422 990,114

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 16,849 17,846 - -

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 53,848 50,492 25,618 19,986

รวมหนีสินหมนุเวียน 5,638,249 5,009,067 5,714,957 5,148,895

หนีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว 14 2,210,000 2,505,000 2,210,000 2,505,000

หนีสนิตามสญัญาเช่า 2,621,234 2,481,909 2,051,252 1,889,954

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 202,355 241,580 89,539 128,621

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 76,652 75,060 53,709 52,712

หนีสนิทเีกดิจากสญัญา 14,660 15,855 - -

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 693,763 723,708 406,188 431,101

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 5,818,664 6,043,112 4,810,688 5,007,388

รวมหนีสิน 11,456,913 11,052,179 10,525,645 10,156,283

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญัจํานวน 894,667,502 หุน้ 

      มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 894,668 894,668 894,668 894,668

ทุนทอีอกและชําระแลว้เตม็มลูคา่

   หุน้สามญัจํานวน 894,667,502 หุน้ 894,668 894,668 894,668 894,668

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 4,055,609 4,055,609 4,055,609 4,055,609

สว่นเกนิมลูคา่หุน้จากการขายหุน้ทุนซอืคนื 288,425 288,425 288,425 288,425

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 90,600 90,600 90,600 90,600

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,427,188 1,547,166 1,255,121 1,340,683

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (385,337) (394,085) (11,790) (22,152)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 6,371,153 6,482,383 6,572,633 6,647,833

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 145,827 143,652 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 6,516,980 6,626,035 6,572,633 6,647,833

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 17,973,893 17,678,214 17,098,278 16,804,116

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 635,874 1,051,427 421,024 614,055

รายไดจ้ากการขาย 217,378 270,240 151,674 178,997

รวมรายได้ 853,252 1,321,667 572,698 793,052

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (633,985) (948,186) (431,925) (585,994)

ตน้ทุนขาย (116,335) (101,297) (63,727) (63,984)

รวมต้นทุน (750,320) (1,049,483) (495,652) (649,978)

กาํไรขนัต้น 102,932 272,184 77,046 143,074

รายไดอ้นื 91,648 19,420 68,023 19,340

ค่าใชจ่้ายในการขาย (65,503) (104,450) (38,082) (62,357)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (295,982) (481,573) (191,531) (305,570)

ผล(ขาดทุน)กาํไรดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (8,600) (7,108) 15,212 (9,450)

ตน้ทุนทางการเงนิ (70,301) (55,967) (71,192) (57,646)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน 94,325 72,104 15,880 79,195

ขาดทุนกอ่นภาษีเงินได้ (151,481) (285,390) (124,644) (193,414)

ภาษเีงนิได้ 15 23,135 31,137 39,082 9,008

ขาดทุนสาํหรบังวด (128,346) (254,253) (85,562) (184,406)

กาํไรเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

ในกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจาก

   การแปลงค่างบการเงนิ 14,444 34,539 - -

ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสรจ็อนืจากเงนิลงทุน

   ตามวธิสี่วนไดเ้สยี 347 748 10,362 -

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 14,791 35,287 10,362 -

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (113,555) (218,966) (75,200) (184,406)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันขาดทุน

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (119,978) (255,000) (85,562) (184,406)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (8,368) 747 - -

(128,346) (254,253) (85,562) (184,406)

การแบง่ปันขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (109,212) (230,780) (75,200) (184,406)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (4,343) 11,814 - -

(113,555) (218,966) (75,200) (184,406)

บาท บาท บาท บาท

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐาน (0.13) (0.29) (0.10) (0.21)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : พนับาท

การเปลียนแปลง รวม

ส่วนเกินมลูค่า จดัสรรแล้ว- สดัสว่นของ ส่วนแบง่กาํไร องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน หุ้นจากการขาย ใบสาํคญัแสดง ทุนสาํรอง ผูถ้อืหุ้นใหญ่ การแปลงค่า เบด็เสรจ็อืน ของสว่นของ ผูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไมมี่ รวมส่วนของ

หมายเหตุ เรียกชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซือคืน สิทธิซือหุ้นสามญั ตามกฏหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ในบริษทัย่อย งบการเงิน จากเงินลงทุน เจ้าของ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ เจ้าของ

ยอดยกมาต้นงวด วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 894,668 4,055,609 288,425 - 90,600 1,547,166 (371,576) (22,087) (422) (394,085) 6,482,383 143,652 6,626,035

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การเปลยีนแปลงสดัสว่นการลงทนุในบรษิทัย่อย 9 - - - - - - (2,018) - - (2,018) (2,018) 6,518 4,500

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม - - - - - (119,978) - 10,419 347 10,766 (109,212) (4,343) (113,555)

ยอดคงเหลอืสินงวด วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 894,668 4,055,609 288,425 - 90,600 1,427,188 (373,594) (11,668) (75) (385,337) 6,371,153 145,827 6,516,980

ยอดยกมาต้นงวด วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

- ตามทีรายงานไว้เดิม 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 1,516,455 (371,576) (22,614) (471) (394,661) 6,455,634 151,111 6,606,745

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชี

โดยการปรบัปรงุยอ้นหลงั - - - - - 883,063 - (5,049) - (5,049) 878,014 (4,756) 873,258

ยอดยกมาต้นงวด วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

- ปรบัปรงุใหม่ 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 2,399,518 (371,576) (27,663) (471) (399,710) 7,333,648 146,355 7,480,003

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชี

โดยการปรบัปรงุกาํไรสะสมตน้งวด - - - - - (6,376) - - - - (6,376) - (6,376)

ยอดยกมาต้นงวด วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

- ปรบัปรงุใหม่ 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 2,393,142 (371,576) (27,663) (471) (399,710) 7,327,272 146,355 7,473,627

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม - - - - - (254,998) - 23,470 748 24,218 (230,780) 11,814 (218,966)

ยอดคงเหลอืสินงวด วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 894,668 4,055,609 288,425 4,538 90,600 2,138,144 (371,576) (4,193) 277 (375,492) 7,096,492 158,169 7,254,661

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : พนับาท

กาํไร(ขาดทนุ)

ส่วนเกิน เบด็เสรจ็อืน

มลูค่าหุ้น จดัสรรแล้ว- ส่วนแบ่งกาํไร รวมองคป์ระกอบ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน จากการขาย ทนุสาํรอง เบด็เสรจ็อืน อืนของส่วนของ รวมส่วนของ

เรียกชาํระแลว้ มลูค่าหุ้น หุ้นทุนซือคืน ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร จากเงินลงทนุ เจ้าของ เจ้าของ

ยอดยกมาต้นงวด วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 894,668 4,055,609 288,425 90,600 1,340,683 (22,152) (22,152) 6,647,833

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวม - - - - (85,562) 10,362 10,362 (75,200)

ยอดคงเหลอืสินงวด วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 894,668 4,055,609 288,425 90,600 1,255,121 (11,790) (11,790) 6,572,633

ยอดยกมาต้นงวด วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - ตามทีรายงานไว้เดิม 894,668 4,055,609 288,425 90,600 1,354,736 - - 6,684,038

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชโีดยการปรบัปรุงยอ้นหลงั - - - - 853,412 - - 853,412

ยอดยกมาต้นงวด วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - ปรบัปรงุใหม่ 894,668 4,055,609 288,425 90,600 2,208,148 - - 7,537,450

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชโีดยการปรบัปรุงกําไรสะสมตน้งวด - - - - (67,531) - - (67,531)

ยอดยกมาต้นงวด วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 894,668 4,055,609 288,425 90,600 2,140,617 - - 7,469,919

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวม - - - - (184,406) - - (184,406)

ยอดคงเหลอืสินงวด วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 894,668 4,055,609 288,425 90,600 1,956,211 - - 7,285,513

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (151,481) (285,390) (124,644) (193,414)

รายการปรบัปรุง:

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 301,758 318,802 202,144 223,363

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (กลบัรายการ) 8,600 7,461 (15,212) 9,450

หนิสูญไดร้บัคนื (40) - - -

ขาดทุนจากการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 3,000 10,732 3,000 10,749

ขาดทุนจากการปรบัมลูคา่อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 12 85,011 21,640 - -

ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 39 (2,360) 21 250

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 4,090 1,625 1,101 408

กาํไรจากการขายคนืพนืทเีชา่ (1,602) - - -

กลบัรายการจากการดอ้ยคา่ของอาคาร อุปกรณ์ 13 (72,000) (27) - -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 2,000 - - -

การลดคา่เชา่ (55,024) - (43,144) -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม - 75,141 - -

ส่วนแบง่กาํไรในบรษิทัย่อย บรษิทัรว่มและกจิการรว่มคา้ 9,10,11 (94,325) (72,104) (15,880) (79,195)

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม - 12,087 - 44,509

รายไดร้บัล่วงหน้า - โปรแกรมสทิธพิเิศษแกลู่กคา้ 352 (558) 352 (558)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,592 1,718 997 1,107

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ 1,964 3,407 1,803 2,738

ดอกเบยีรบั (2,399) (1,981) (4,672) (5,134)

ตน้ทุนทางการเงนิ 70,301 55,968 71,192 57,646

การเปลยีนแปลงเงนิทุนหมนุเวยีน:

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 61,804 236,036 58,384 176,993

สนิคา้คงเหลอื 34,576 (9,701) 28,120 (5,489)

ภาพยนตรร์ะหว่างผลติ (35,458) (12,848) - -

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื (9,866) (21,899) (9,149) (7,620)

ลูกหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ 797 78 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (2,628) (23,462) (347) (17,500)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 21,382 (236,616) 22,625 (265,819)

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 3,355 (51,405) 5,632 (33,569)

หนีสนิทเีกดิจากสญัญา (26,761) 65,293 (18,005) 35,637

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื (29,944) 10,872 (24,913) 245

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 119,093 102,509 139,405 (45,203)

จา่ยดอกเบยี (53,276) (29,365) (59,436) (39,852)

จา่ยภาษเีงนิได้ (17,140) (19,642) (6,677) (11,199)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 48,677 53,502 73,292 (96,254)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 17.4 (2,291) - (95,636) (59,567)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 17.4 955 - 83,327 67,184

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบุ่คคล

   หรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17.5 - - 7,760 -

เงนิสดจา่ยเพอืลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9 - - (73,000) -

เงนิสดจา่ยเพอืลงทุนในบรษิทัรว่ม (60,108) (63,996) (60,108) (63,996)

เงนิสดจา่ยเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (36,960) (83,733) (19,228) (41,292)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 91 2,843 85 2,258

เงนิสดรบัจากการขายคนืพนืทเีชา่ 2,500 - - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (17,054) (52,482) (2,925) (13,143)

ดอกเบยีรบั 2,830 2,571 4,456 5,135

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัรว่ม 12,796 19,058 12,796 19,058

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (97,241) (175,739) (142,473) (84,363)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17.6 - - 193,125 568,411

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17.6 - - (276,817) (465,904)

เงนิสดรบัคนืเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 12 23 - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 2,170,000 3,010,000 2,150,000 2,990,000

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (2,170,000) (2,820,000) (2,150,000) (2,820,000)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิตน้ของสญัญาเชา่ (37,491) (88,672) (20,072) (61,837)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 (200,000) (139,000) (200,000) (139,000)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 14 500,000 - 500,000 -

เงนิสดรบัจากสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุมจาก

   การลงทุนในบรษิทัยอ่ย 4,500 - - -

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 267,021 (37,649) 196,236 71,670

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สทุธิ 218,457 (159,886) 127,055 (108,947)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดต้นงวด 1,557,306 961,742 1,378,293 715,065

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีนบนเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 13,833 7,599 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 1,789,596 809,455 1,505,348 606,118

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการทไีมใ่ชเ่งนิสดทมีสีาระสาํคญัสาํหรบังวดสามเดอืนสนิสุดวนัท ี31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี

เงนิปันผลคา้งรบั 126,132 134,694 126,132 134,694

การลงทุนในบรษิทัรว่มโดยยงัมไิดช้าํระเงนิ 20,715 - 20,715 -

ซอือุปกรณ์โดยยงัมไิดช้าํระเงนิ - - 6,211 -

การเพมิขนึของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนสีนิตามสญัญาเชา่

หกัสงิจงูใจจากสญัญาเชา่ 229,303 - 229,303 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

11
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1 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 

 
ในปีพ.ศ. 2564 แมส้ภาวะตลาดในประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่และรปูแบบการใชจ้่ายของผูบ้รโิภค แต่กลุ่มกจิการยงัคง
มเีงนิทุนหมุนเวยีนและวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชเ้พยีงพอส าหรบักจิกรรมด าเนินงานและการผลติภาพยนตร์ 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล และข้อก าหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขดัแย้งกันหรอืมีการตีความแตกต่างกัน  ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
1) ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการยุตกิารน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
มาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ผลกระทบจากการยุตกิารใชม้าตรการผ่อนปรนไดร้วมอยู่ในผลการด าเนินงานส าหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 โดย
ผลกระทบนี้ไม่มสีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 

2) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถอืปฏบิตัดิงัทีก่ล่าวในหมายเหตุขอ้ 4 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 

 
4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
กำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเช่ำ 

 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกที่จะน าขอ้ผ่อนปรนในทางปฏบิตักิรณีที่ผูเ้ช่าไดร้บัการลดค่าเช่าเนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 โดยผู้เช่าสามารถเลือกที่จะไม่ประเมินว่าการลดค่าเช่าดงักล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญาเช่า 
(Lease modification) ส าหรบัการลดหรือการงดเว้นการจ่ายค่าเช่าในระหว่างวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2564  

 
5 ประมำณกำรทำงกำรบญัชี 

 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมติทีม่ผีลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชมีาใช้ และจ านวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
โดยประมาณการและขอ้สมมตไิม่ไดเ้ปลีย่นไปจากทีใ่ชส้ าหรบังบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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6 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 

 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของกลุ่มกจิการทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธข์องกลุ่มกจิการระบุส่วนงานทีร่ายงานของธุรกจิเพื่อใชใ้นการวดัผลการด าเนินงานของกลุ่มกจิการโดยจ าแนกตามสายธุรกจิ ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ธรุกิจ ธรุกิจ ธรุกิจโบวล่ิ์ง ธรุกิจ ธรุกิจ  
 โรงภำพยนตร ์ โฆษณำ และคำรำโอเกะ ให้เช่ำและบริกำร ส่ือภำพยนตร ์ รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564       
รายได ้       
   - รายไดต้ามส่วนงานธุรกจิ 724 79 40 100 50 993 
   - รายไดร้ะหว่างส่วนงานธุรกจิ (90) - (8) (14) (28) (140) 
รายไดสุ้ทธ ิ 634 79 32 86 22 853 
       
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน (202) 45 (27) 12 (49) (221) 
ตน้ทุนทีไ่ม่สามารถปันส่วนได้      45 
ขาดทุนจากการด าเนินงาน      (176) 
       
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้       
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 222 11 8 - 10 251 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 412 68 24 86 12 602 
รวมรายได ้ 634 79 32 86 22 853 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ธรุกิจ ธรุกิจ ธรุกิจโบวล่ิ์ง ธรุกิจ ธรุกิจ  
 โรงภำพยนตร ์ โฆษณำ และคำรำโอเกะ ให้เช่ำและบริกำร ส่ือภำพยนตร ์ รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563       
รายได ้       
   - รายไดต้ามส่วนงานธุรกจิ 1,063 147 83 116 35 1,444 
   - รายไดร้ะหว่างส่วนงานธุรกจิ (87) - (9) (17) (9) (122) 
รายไดสุ้ทธ ิ 976 147 74 99 26 1,322 
       
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน (285) 67 (1) (2) (24) (245) 
ตน้ทุนทีไ่ม่สามารถปันส่วนได้      (57) 
ขาดทุนจากการด าเนินงาน      (302) 
       
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้       
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 261 58 24 - 15 358 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 715 89 50 99 11 964 
รวมรายได ้ 976 147 74 99 26 1,322 
 
กลุ่มกจิการพบว่าไม่มกีารเปลีย่นแปลงของจ านวนเงนิของสนิทรพัยร์วมหรอืหนี้สนิรวมอย่างมสีาระส าคญัจากการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิของปีก่อน
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7 มูลค่ำยุติธรรม 

 
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีอ่ายุคงเหลอืต ่ากว่าหนึ่งปี มมีลูค่าใกล้เคยีงกบัมลูค่าทางบญัชเีน่ืองจาก
ผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระส าคญั 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของหนี้สนิทางการเงนิ แต่ไม่รวมถึงรายการทีมู่ลค่ายุติธรรมใกล้เคยีงกบัราคา
ตามบญัช ี
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
 รำคำตำมบญัชี  
 - รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม 
 พนับำท พนับำท 
   
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,210,000 1,425,178 
หุน้กู ้ 1,000,000 1,003,800 
 
มูลค่ายุตธิรรมของหุน้กู้ค านวณจากราคาตลาดของหุ้นกู้ใน Thai Bond Market Association ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ และอยู่
ในขอ้มลูระดบัที ่2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
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8 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 

 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลูกหนี้การค้าซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นใน             
งบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ 154,631 192,819 20,721 25,062 
ลูกหนี้การคา้      
   ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 125,587 158,661 79,540 92,698 
   คา้งช าระไม่เกนิ 3 เดอืน 95,523 130,151 23,016 65,105 
   3 - 6 เดอืน 42,278 18,849 9,659 268 
   6 - 12 เดอืน 23,557 44,805 3,019 6,893 
   เกนิกว่า 12 เดอืน 67,080 35,699 4,595 182 
รวม 508,656 580,984 140,550 190,208 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุน (83,951) (75,716) (9,844) (8,853) 
ลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 424,705 505,268 130,706 181,355 
 

9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท 
  
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สุทธิ 2,419,040 
ซื้อเงนิลงทุน 73,000 
ส่วนแบ่งขาดทุน (80,894) 
ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสรจ็ 10,362 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 2,421,508 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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กำรลงทุนเพ่ิม 
 
บริษทั เมเจอร ์จอยน์ ฟิลม ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัท ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น   
“บรษิัท เมเจอร์ จอยน์ ฟิลม์ จ ากัด” และเพิ่มวตัถุประสงค์ในการประกอบกิจการการลงทุนในธุรกิจภาพยนตร์  และ เมื่อวนัที่ 11 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 2/2564 ของบรษิัทย่อย ได้มมีติอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 5.00 
ล้านบาท (จ านวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 100.00 ล้านบาท (จ านวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท) โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 950,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท และมกี าหนดเรยีกช าระครัง้แรกรอ้ยละ 50 ซึ่ง
บรษิทัจ่ายเงนิลงทุนเพิม่เป็นจ านวน 47.50 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่9 มนีาคม พ.ศ. 2564 
 
บริษทั ไท เมเจอร ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ของบรษิัท ไท เมเจอร์ จ ากัด (บรษิัทย่อย) ได้มมีติอนุมตัิ  
การเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 45.00 ล้านบาท (450,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 100 บาท) เป็น 75.00 ล้านบาท (750,000 หุน้ มูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 300,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท บรษิัทได้ลงทุนเพิ่ม 255,000 หุ้น  
เป็นจ านวนเงนิ 25.50 ล้านบาท ท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบรษิัทในบรษิัทย่อยเปลี่ยนแปลงจากอัตราร้อยละ 60.00 เป็น 70.00 
ผลต่างระหว่างจ านวนเงนิที่จ่ายซื้อหุ้นกบัสินทรพัย์และหนี้สนิที่ระบุได้สุทธขิองบรษิัทที่ได้มาเพิม่จ านวน 2.02 ล้านบาท บนัทกึเป็น 
“การเปลีย่นแปลงสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัย่อย” ภายใต ้“องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ” ในงบการเงนิรวม 
 

10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สุทธิ 6,249,303 6,204,747 
ซื้อเงนิลงทุน 80,823 80,823 
เงนิปันผลรบั (138,928) (138,928) 
ส่วนแบ่งก าไร 96,434 96,774 
ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสรจ็อื่น 271 - 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 6,287,903 6,243,416 
 
กลุ่มบริษัทมีก าไรในรายการระหว่างกันที่เกิดจากการจ าหน่ายสินทรพัย์ให้กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ซึ่ง จะรบัรู ้
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมด้วยวธิีเส้นตรงตลอดอายุของสญัญาเช่าอาคารที่จ าหน่ายไป ในระหว่างงวดสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 
พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิัทรบัรู้ก าไรในรายการระหว่างกันดงักล่าวเป็นรายได้จ านวน  2.57 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      
(31 มนีาคม พ.ศ. 2563 : 2.60 ลา้นบาท) 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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บริษทั สยำมฟิวเจอร ์ดีเวลล้อปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) ("SF") 
 
เงินลงทุนเพ่ิม 
 
ในระหว่างงวดสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้ซื้อเงินลงทุนเพิ่มใน SF จ านวน 12.97 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงิน  
80.82 ลา้นบาท 
 
การลงทุนเพิม่ดงักล่าวท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ใน SF เปลีย่นแปลงจากเดมิในอตัรารอ้ยละ 29.13 เป็นรอ้ยละ 29.74 
 

11 กำรร่วมกำรงำน 
 

11.1 กำรร่วมค้ำ 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมค้าส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะห์ได้
ดงัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท 
  
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สุทธิ 49,583 
ส่วนแบ่งขาดทุน (2,109) 
ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสรจ็ 76 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 47,550 

 
11.2 กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการด าเนินงานร่วมกนัส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
กำรรบัคืนเงินลงทุน 
 
บรษิัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จ ากัด ได้รบัคนืเงนิลงทุนจากการด าเนินงานร่วมกันจาก “กิจการร่วมค้าภาพยนตร์แก๊งตาลซิ่งและ
หลาน 25 น้า 24” จ านวน 10.50 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2564 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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12 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท 
  
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สุทธิ 480,954 
ขาดทุนสุทธจิากการปรบัมลูค่ายุตธิรรม (85,011) 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 395,943 
 
ในการวดัมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน กลุ่มกจิการไดจ้ดัใหม้ผีูป้ระเมนิราคาอสิระท าการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม กลุ่มกจิการใช้
ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดเ้ป็นตวัแปรส าคญัในเทคนิคการประเมนิมูลค่า กลุ่มกจิการจงึจดัประเภทการวดัมลูค่าอสงัหารมิทรพัย์ เพื่อ
การลงทุนอยู่ในระดบั 3 ของมลูค่ายุตธิรรม 
 

13 ท่ีดิน อำคำร อปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  
มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อำคำร สินทรพัย ์
 และอปุกรณ์  ไม่มีตวัตน  และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สุทธิ 5,160,804 149,649 3,641,474 97,833 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (1,134) 196 - - 
ซื้อสนิทรพัย์ 33,535 17,054 25,439 2,925 
รบัโอนจากภาพยนตร์ระหว่างผลติ - 31,105 - - 
จ าหน่ายสนิทรพัย์ (130) - (105) - 
ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ (2,775) (1,315) - (1,101) 
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย (188,314) (31,462) (134,609) (6,501) 
การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ - (2,000) - - 
กลบัรายการการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ 72,000 - - - 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 5,073,986 163,227 3,532,199 93,156 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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14 เงินกู้ยืม 

 
เมื่อวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ออกหุ้นกู้ในสกุลเงนิบาทประเภทจ่ายคนืเงนิต้นเมื่อครบก าหนด (Straight Bond) ไม่มี
หลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จ านวน 500,000 หน่วยที่มูลค่าตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 500 ล้านบาท หุ้นกู้
ดงักล่าวมอีายุ 1 ปี ครบก าหนดวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 อตัราดอกเบี้ยคงทีร่อ้ยละ 2.55 ต่อปี ดอกเบี้ยมกี าหนดจ่ายทุก 6 เดอืน 
บรษิทัตอ้งด ารงไวซ้ึง่อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในอตัราส่วนทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน 
 
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ช าระคืนเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ านวน 200    
ลา้นบาท พรอ้มทัง้ปลดภาระการค ้าประกนัหลกัทรพัยข์องบรษิทั สยามฟิวเจอร ์ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (SF) ทัง้จ านวน 
 

15 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ระหว่างกาลรบัรู้ด้วยประมาณการของฝ่ายบริหาร โดยประมาณการอตัราภาษีเงินได้ที่ใช้ส าหรบังวดระหว่างกาล              
สามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 คอื อตัราร้อยละ 15.27 และรอ้ยละ 30.86 ต่อปี ส าหรบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทาง
การเงนิเฉพาะกจิการตามล าดบั 
 

16 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้น 
 

16.1 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำรและเลตเตอรอ์อฟเครดิต  
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิัทมีภาระผูกพนัจากการค ้าประกนัโดยธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดิตออกให้กับ
บุคคลภายนอกจ านวน 235.67 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 242.97 ลา้นบาท) 
 

16.2 กำรค ำ้ประกนั 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ค ้ าประกันเงินกู้ยืมจากธนาคารให้แก่บริษัทย่อยเป็นจ านวน  35 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 35.00 ลา้นบาท) 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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16.3 ภำระผกูพนัตำมสญัญำบริกำร 

 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิารระยะยาวทีท่ ากบับุคคลภายนอก โดยมยีอดรวมของจ านวนเงนิค่าบรกิาร
ขัน้ต ่าภายใตส้ญัญาทีไ่ม่สามารถยกเลกิไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     
ไม่เกนิ 1 ปี 732 717 458 425 
เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,204 2,180 1,522 1,436 
เกนิกว่า 5 ปี 3,480 3,882 2,753 3,015 
 6,416 6,779 4,733 4,876 
 
นอกจากจ านวนเงนิค่าบรกิารขัน้ต ่าขา้งต้น กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิาร ซึ่งคดิตามเกณฑ์การแบ่งรายไดใ้หก้บั
ผูใ้หบ้รกิาร 
 

16.4 ภำระผกูพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
รายจ่ายฝ่ายทุนทีถ่อืเป็นภาระผกูพนั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ แต่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
  ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สกลุเงิน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
  พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
      
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ บาท 54,145 54,145 54,145 54,145 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน บาท 6,741 - - - 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ดอลลารส์หรฐัฯ 891 845 - - 
รวมเป็นเงนิบาท  88,972 79,669 54,145 54,145 

 
16.5 ภำระผกูพนัในกำรผลิตภำพยนตร ์

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัในการช าระเงนิแก่ผูก้ ากบัภาพยนตรเ์ป็นจ านวนเงนิ 39.23 ล้านบาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 35.23 ลา้นบาท) 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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17 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
รายการคา้ทีส่ าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี้ 

 
17.1 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และอ่ืน ๆ  

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
   และกำรให้บริกำร     
บรษิทัย่อย - -    80,245 76,655 
บรษิทัร่วม 945 561 315 -    
กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 13,422 12,275 9,163 8,446 
การร่วมคา้ 207 493 - -    
การด าเนินงานร่วมกนั 455 1,108 - -    
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 15,301 23,182 4,534 7,945 
 30,330 37,619 94,257 93,046 
 

17.2 กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร และอ่ืน ๆ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร     
บรษิทัย่อย - -    14,021 31,379 
บรษิทัร่วม 2,236 7,033 2,095 5,005 
กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 59,221 32,436 43,471 24,248 
การร่วมคา้ - 221 - - 
การด าเนินงานร่วมกนั 1,385 2,978 - -    
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 21,624 39,271 18,171 38,637 
 84,466 81,939 77,758 99,269 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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17.3 ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
ลูกหน้ีกำรค้ำ     
   (รวมรายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็)     
บรษิทัย่อย - - 51,354 79,524 
บรษิทัร่วม 5,766 13,229 1,663 4,786 
กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 8,035 10,810 5,501 9,142 
การร่วมคา้ 4,501 6,962 - - 
การด าเนินงานร่วมกนั 1,463 2,943 - - 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 11,490 8,115 3,302 1,991 
 31,255 42,059 61,820 95,443 
     
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัย่อย - - 179,914 196,812 
บรษิทัร่วม 4,270 5,469 - - 
กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 3,784 3,415 3,784 3,415 
การร่วมคา้ - 109 - - 
การด าเนินงานร่วมกนั - - - - 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 2,841 5,368 2,026 4,325 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุน - - (30,797) (34,000) 
 10,895 14,361 154,927 170,552 
     
เงินปันผลค้ำงรบั     
บรษิทัร่วม 126,132 - 126,132 - 
 126,132 - 126,132 - 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

เงินมดัจ ำ     
   (รวมอยู่ใน “สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น”)     
บรษิทัร่วม 389 389 389 389 
กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 3,346 3,324 3,346 3,324 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 14,778 14,671 14,635 14,528 
 18,513 18,384 18,370 18,241 
     

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     

บรษิทัย่อย - - 41,096 75,513 

บรษิทัร่วม 14,859 16,536 1 1 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 182,197 137,852 131,874 99,791 

การร่วมคา้ 6,025 8,721 - - 

การด าเนินงานร่วมกนั 1,424 11,238 - - 

กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 4,100 8,405 2,429 29,539 

 208,605 182,752 175,400 204,844 

     

เจ้ำหน้ีอ่ืน     

บรษิทัย่อย - - 37,985 14,039 

บรษิทัร่วม 27,497 4,350 4,165 4,144 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 13,045 1,507 9,268 1,311 

การร่วมคา้ 287 - - - 

การด าเนินงานร่วมกนั 160 - - - 

กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 20,236 17,763 11,212 10,033 

กรรมการ 1,256 1,492 1,077 1,172 

 62,481 25,112 63,707 30,699 

     

เงินรบัล่วงหน้ำจำกกำรให้เช่ำและบริกำร     

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 20,510 20,771 - - 

กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 4,629 5,007 - - 
 25,139 25,778 - - 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงินมดัจ ำรบั     
กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 123,503 123,503 - - 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 5,531 5,531 - - 
 129,034 129,034 - - 
     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
บรษิทัร่วม 11,590 11,906 8,314 8,493 
กองทุนรวมสทิธเิช่าอสงัหารมิทรพัย์ 100,005 110,761 92,511 102,979 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 394,999 397,502 303,723 306,036 
 506,594 520,169 404,548 417,508 

 
17.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด/ปี 2,251 463 213,020 239,714 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 2,291 6,276 95,636 167,518 
รบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มื (955) (4,025) (83,327) (193,749) 
ตดัหนี้สญูในระหว่างงวด/ปี - (463) - (463) 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด/ปี 3,587 2,251 225,329 213,020 
 

เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิัทย่อย เงนิกู้ยมืดงักล่าวไม่มหีลกัประกนั มกี าหนดช าระคนื
ภายใน 1 เดอืน และมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 4.00 ต่อปี) 
 

ดอกเบี้ยรบัทีเ่กี่ยวขอ้งมจี านวนเงนิ 2.12 ล้านบาท (31 มนีาคม พ.ศ. 2563 : 2.27 ล้านบาท) ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 
บรษิทัมดีอกเบีย้คา้งรบัจ านวน 0.73 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 0.69 ลา้นบาท) ในขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 
 
 
 
 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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17.5 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

บริษทัย่อย บริษทัร่วมและพนักงำน     
มลูค่าตามบญัชตี้นงวด/ปี - ตามทีร่ายงานไวเ้ดมิ 1,900 3,202 160,400 227,985 
ผลกระทบจากการน ามาตรฐานใหม่ถอืปฏบิตั ิ
   (TFRS 9) 

 
- - - (64,000) 

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด/ปี - ปรบัปรุงใหม่ 1,900 3,202 160,400 163,985 
รบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มื - - (7,760) (29,500) 
ตดัหนี้สญูในระหว่างงวด/ปี - (1,302) - (1,085) 
กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุน - - 13,000 27,000 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด/ปี 1,900 1,900 165,640 160,400 

 
เงนิให้กู้ยมืแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนัจ านวน 163.74 ล้านบาท ในข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ มอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 2.38 
ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 2.00 ต่อปี) และไม่มกี าหนดช าระคนื 
 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานจ านวน 1.90 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 1.90 ล้านบาท) ในข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกจิการ ไม่มกีารคดิดอกเบีย้ (พ.ศ. 2563 : ไม่มกีารคดิดอกเบีย้) 
 
ดอกเบี้ยรบัที่เกี่ยวข้องมีจ านวนเงิน 1.13 บาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2563 : 1.13 ล้านบาท) ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
บรษิัทมดีอกเบี้ยค้างรบัจ านวน 108.16 ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 108.14 ล้านบาท) ในข้อมูลทางการเงนิเฉพาะ
กจิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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17.6 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
บริษทัย่อยและบริษทัร่วม     
มลูค่าตามบญัชตีน้งวด/ปี 12,800 12,800 990,114 967,425 
เงนิกูย้มืเพิม่ - - 193,125 1,431,188 
จ่ายคนืเงนิกูย้มื - - (276,817) (1,408,499) 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด/ปี 12,800 12,800 906,422 990,114 
 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิกู้ยมืจากบรษิัทย่อย ซึ่งเป็นเงนิกู้ยมืทีไ่ม่มหีลกัประกนัจ านวน 893.62 ล้านบาท 
(พ.ศ. 2563: 977.31 ล้านบาท) มกี าหนดช าระคืนภายใน 1 เดือน มีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และตัว๋สญัญาใช้เงนิชนิด
ช าระคนืเมื่อทวงถามจากบรษิทัร่วม จ านวน 12.80 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: 12.80 ล้านบาท) ซึ่งมดีอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 2.25 
ต่อปี 
 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องในข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวน 0.07 ล้านบาท และ  
9.38 ล้านบาท ตามล าดบั (31 มีนาคม พ.ศ. 2563 : 0.07 ล้านบาท และ 10.76 ล้านบาท) ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
บรษิัทมดีอกเบี้ยค้างจ่ายในข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการจ านวน 0.46 ล้านบาท และ 3.51 ล้านบาท 
ตามล าดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 0.39 ลา้นบาท และ 3.61  ลา้นบาท) 
 

17.7 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   31 มีนำคม พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 9,590 7,081 6,041 5,721 
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 141 178 96 135 
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 3 4 2 3 
 9,734 7,263 6,139 5,859 

 
 
 
 
 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 
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18 คดีควำม 

 
ในปี พ.ศ. 2560 บรษิัทประกนัภยัของผูเ้สยีหายจากเหตุเพลงิไหมท้ี่เกิดขึน้ภายในอาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ป่ินเกล้า ฟ้องรอ้งให้
บรษิทัรบัผดิชอบค่าเสยีหายจากเหตุการณ์ดงักล่าว กระทัง่ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 ศาลแพ่งไดม้คี าพพิากษาใหบ้รษิทัชดเชยแก่บรษิทั
ประกนัภยัเป็นจ านวนเงนิ 413.00 ลา้นบาท ซึง่รวมค่าเสยีหายและดอกเบีย้จากเงนิตน้ดงักล่าว 
 
เมื่อวนัที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศาลอุทธรณ์ไดม้คี าพพิากษาใหบ้รษิัทชดเชยแก่บรษิทัประกนัภยัรายหนึ่งเป็นจ านวนเงนิ 365.00 
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจากเงินต้นดังกล่าว บริษัทอยู่ในระหว่างการยื่นฎีกาส าหรบัคดีนี้ต่อไป ในขณะนี้ บริษัทเชื่อว่าจะไม่ม ี     
ความเสยีหายทีส่ าคญัจากคดดีงักล่าวและตัง้ส ารองเผื่อไวบ้างส่วน 
 

19 กำรอนุมติัข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
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