
บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จํากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดง

ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

เจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการ รวมถึง งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ

สําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็น

ผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวม

และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําใหข้้าพเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มนัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้

จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึ้น

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

ธิตินันท ์ แว่นแก้ว 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 

กรุงเทพมหานคร 

13 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,125,391 1,557,306 947,788 1,378,293

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 379,922 591,588 281,196 381,095

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.4 9,467 2,251 307,176 213,020

สนิคา้คงเหลอื 106,723 117,979 67,873 76,874

ภาพยนตรร์ะหว่างผลติ 144,275 131,855 - -

ค่าบรกิารจ่ายล่วงหน้าทถีงึกาํหนดภายในหนึงปี 1,876 1,876 1,876 1,876

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 151,903 160,122 46,842 44,948

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,919,557 2,562,977 1,652,751 2,096,106

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

เงนิลงทุนในตราสารหนี 27,057 27,094 - -

ลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ 12,310 13,944 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 8 - - 2,283,769 2,419,040

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 9 6,571,112 6,249,303 6,530,567 6,204,747

สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 10 47,649 49,583 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคล

หรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.5 1,900 1,900 144,000 160,400

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 11 374,441 480,954 - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 12 4,889,981 5,160,804 3,406,868 3,641,474

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 2,801,698 2,662,503 2,192,602 2,024,470

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 12 141,244 149,649 88,861 97,833

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 113,193 109,907 - -

ค่าบรกิารจ่ายล่วงหน้าระยะยาว 53,562 54,791 53,110 54,326

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 204,071 154,805 129,822 105,720

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 15,238,218 15,115,237 14,829,599 14,708,010

รวมสินทรพัย์ 17,157,775 17,678,214 16,482,350 16,804,116

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

2



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงนิ 1,682,895 1,782,314 1,647,602 1,747,039

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 945,711 1,395,316 613,782 898,799

หนีสนิทเีกดิจากสญัญา 673,451 632,628 463,489 475,066

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  13 1,490,000 845,000 1,490,000 845,000

หนีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 308,629 272,671 204,903 172,891

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.6 12,800 12,800 932,061 990,114

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 6,550 17,846 - -

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 22,735 50,492 6,969 19,986

รวมหนีสินหมนุเวียน 5,142,771 5,009,067 5,358,806 5,148,895

หนีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว 13 2,160,000 2,505,000 2,160,000 2,505,000

หนีสนิตามสญัญาเช่า 2,609,027 2,481,909 2,056,742 1,889,954

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 175,898 241,580 63,642 128,621

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 78,246 75,060 54,706 52,712

หนีสนิทเีกดิจากสญัญา 13,237 15,855 - -

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 698,125 723,708 413,943 431,101

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 5,734,533 6,043,112 4,749,033 5,007,388

รวมหนีสิน 10,877,304 11,052,179 10,107,839 10,156,283

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

3



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญัจาํนวน 894,667,502 หุน้ 

      มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 894,668 894,668 894,668 894,668

ทุนทอีอกและชาํระแลว้เตม็มลูค่า

   หุน้สามญัจาํนวน 894,667,502 หุน้ 894,668 894,668 894,668 894,668

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 4,055,609 4,055,609 4,055,609 4,055,609

สว่นเกนิมลูค่าหุน้จากการขายหุน้ทุนซอืคนื 288,425 288,425 288,425 288,425

กาํไรสะสม

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,209,026 1,547,166 1,055,596 1,340,683

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (380,529) (394,085) (10,387) (22,152)

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 6,157,799 6,482,383 6,374,511 6,647,833

สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 122,672 143,652 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 6,280,471 6,626,035 6,374,511 6,647,833

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 17,157,775 17,678,214 16,482,350 16,804,116

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 283,544 148,188 194,898 80,225

รายไดจ้ากการขาย 153,570 60,221 109,412 28,573

รวมรายได้ 437,114 208,409 304,310 108,798

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (474,958) (351,963) (316,405) (210,088)

ตน้ทุนขาย (96,300) (83,269) (54,193) (17,437)

รวมต้นทุน (571,258) (435,232) (370,598) (227,525)

ขาดทุนขนัต้น (134,144) (226,823) (66,288) (118,727)

รายไดอ้นื 82,693 58,233 70,697 53,796

ค่าใชจ้่ายในการขาย (52,636) (43,720) (31,434) (35,455)

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (274,516) (332,035) (186,910) (256,922)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (35,334) (56,326) (12,533) (1,623)

ตน้ทุนทางการเงนิ (68,945) (37,808) (71,000) (45,193)

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน 210,208 165,161 72,046 (72,912)

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (272,674) (473,318) (225,422) (477,036)

ภาษเีงนิได้ 29,581 (13,062) 25,897 (491)

ขาดทุนสาํหรบังวด (243,093) (486,380) (199,525) (477,527)

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจาก

   การแปลงค่างบการเงนิ 6,368 (18,646) - -

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อนืจากเงนิลงทุน

   ตามวธิสี่วนไดเ้สยี 215 (490) 1,403 -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี 6,583 (19,136) 1,403 -

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (236,510) (505,516) (198,122) (477,527)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

5



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันขาดทุน

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (218,162) (475,017) (199,525) (477,527)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (24,931) (11,363) - -

(243,093) (486,380) (199,525) (477,527)

การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (213,355) (488,058) (198,122) (477,527)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (23,155) (17,458) - -

(236,510) (505,516) (198,122) (477,527)

บาท บาท บาท บาท

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐาน (0.24) (0.53) (0.22) (0.53)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 919,418 1,199,616 615,922 694,280

รายไดจ้ากการขาย 370,948 330,460 261,085 207,570

รวมรายได้ 1,290,366 1,530,076 877,007 901,850

ต้นทุน

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (1,108,943) (1,300,149) (748,330) (796,082)

ตน้ทุนขาย (212,635) (184,566) (117,920) (81,421)

รวมต้นทุน (1,321,578) (1,484,715) (866,250) (877,503)

กาํไร(ขาดทุน)ขนัต้น (31,212) 45,361 10,757 24,347

รายไดอ้นื 174,341 77,654 138,720 73,137

ค่าใชจ้่ายในการขาย (118,140) (148,172) (69,515) (97,813)

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (570,496) (813,681) (378,439) (562,315)

ผล(ขาดทุน)กําไรดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (43,934) (63,357) 2,679 (11,073)

ตน้ทุนทางการเงนิ (139,246) (93,776) (142,193) (102,839)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุน 304,532 237,265 87,925 6,106

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (424,155) (758,706) (350,066) (670,450)

ภาษเีงนิได้ 14 52,715 18,075 64,979 8,517

ขาดทุนสาํหรบังวด (371,440) (740,631) (285,087) (661,933)

กาํไรเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจาก

   การแปลงค่างบการเงนิ 20,813 15,892 - -

ส่วนแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อนืจากเงนิลงทุน

   ตามวธิสี่วนไดเ้สยี 563 258 11,765 -

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี 21,376 16,150 11,765 -

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (350,064) (724,481) (273,322) (661,933)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันขาดทุน

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (338,140) (730,016) (285,087) (661,933)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (33,300) (10,615) - -

(371,440) (740,631) (285,087) (661,933)

การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (322,566) (718,838) (273,322) (661,933)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (27,498) (5,643) - -

(350,064) (724,481) (273,322) (661,933)

บาท บาท บาท บาท

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐาน (0.38) (0.82) (0.32) (0.74)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

หน่วย : พนับาท

การเปลยีนแปลง รวม

ส่วนเกินมลูค่า จดัสรรแล้ว- สดัส่วนของ ส่วนแบ่งกาํไร องคป์ระกอบอนื รวมส่วนของ

ทนุทีออกและ ส่วนเกิน หุ้นจากการขาย ใบสาํคญัแสดง ทนุสาํรอง ผูถื้อหุ้นใหญ่ การแปลงค่า เบด็เสรจ็อนื ของส่วนของ ผูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ เรียกชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น หุ้นทนุซือคืน สิทธิซือหุ้นสามญั ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ในบริษทัย่อย งบการเงิน จากเงินลงทนุ 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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การเปลยีนแปลงสดัสว่นการลงทุนในบรษิทัย่อย 8 - - - - - - (2,018) - - (2,018) (2,018) 6,518 4,500

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม - - - - - (338,140) - 15,011 563 15,574 (322,566) (27,498) (350,064)

ยอดคงเหลือสินงวด วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 894,668 4,055,609 288,425 - 90,600 1,209,026 (373,594) (7,076) 141 (380,529) 6,157,799 122,672 6,280,471

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจ่าย - - - - - (313,126) - - - - (313,126) - (313,126)

ใบสาํคญัแสดงสทิธซิอืหุน้สามญั - - - (4,538) - 4,538 - - - - - - -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม - - - - - (730,016) - 10,920 258 11,178 (718,838) (5,643) (724,481)

ยอดคงเหลือสินงวด วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 894,668 4,055,609 288,425 - 90,600 1,354,538 (371,576) (16,743) (213) (388,532) 6,295,308 140,712 6,436,020

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อนื
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

หน่วย : พนับาท

กาํไร(ขาดทุน)

ส่วนเกิน เบด็เสรจ็อืน

มูลค่าหุ้น จดัสรรแล้ว- ส่วนแบ่งกาํไร รวมองคป์ระกอบ

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน จากการขาย ทุนสาํรอง เบด็เสรจ็อืน อืนของส่วนของ รวมส่วนของ

เรียกชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซือคืน ตามกฏหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร จากเงินลงทุน 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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม - - - - (285,087) 11,765 11,765 (273,322)

ยอดคงเหลือสินงวด วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 894,668 4,055,609 288,425 90,600 1,055,596 (10,387) (10,387) 6,374,511

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ย - - - - (313,126)       - - (313,126)        

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวม - - - - (661,933) - - (661,933)

ยอดคงเหลือสินงวด วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 894,668 4,055,609 288,425 90,600 1,165,558 - - 6,494,860

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (424,155) (758,706) (350,066) (670,450)

รายการปรบัปรุง:

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 612,265 641,589 407,339 403,867

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (กลบัรายการ) 43,934 63,357 (2,679) 11,073

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายหนีสญู 4,064 3,905 4,104 3,519

กลบัรายการขาดทุนจากสนิคา้รบัคนื - (150) - -

ขาดทุนจากการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 6,000 2,983 6,000 3,000

(กําไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 530 (2,660) 14 250

กําไรจากการขายคนืพนืทเีช่า (1,602) - - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 12 4,145 3,049 1,156 2,543

ขาดทุนจากการปรบัมลูค่าอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 11 106,513 52,011 - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ (กลบัรายการ) 12 (72,000) 13,654 - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 12 2,000 - - -

การลดค่าเช่า (112,613) 5,978 (88,154) 6,153

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม - 75,141 - -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - 19,153 - 19,153

ส่วนแบ่งกําไรในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 8, 9, 10 (304,532) (237,265) (87,925) (6,106)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 8 - 8,013 38 82,502

รายไดร้บัล่วงหน้า - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 1,001 (405) 1,001 (405)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 3,186 3,436 1,994 2,213

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ 3,228 2,233 2,431 1,370

ดอกเบยีรบั (7,752) (5,587) (12,618) (11,942)

ตน้ทุนทางการเงนิ 139,246 93,776 142,193 102,839

การเปลยีนแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน:

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 162,212 388,558 98,264 212,951

สนิคา้คงเหลอื 5,256 11,821 3,000 13,965

ภาพยนตรร์ะหว่างผลติ (45,590) (16,031) - -

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (23,307) (19,975) (13,486) (4,310)

ลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ 1,213 (44) - -

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื (3,934) (13,641) (347) (16,851)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (422,956) (275,935) (291,043) (305,884)

หนีสนิหมุนเวยีนอนื (29,075) (71,241) (14,335) (36,551)

หนีสนิทเีกดิจากสญัญา 13,540 122,692 (12,615) 45,523

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื (25,033) 3,450 (16,609) (3,093)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน - (8,340) - (5,774)

เงนิสด(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน (364,216) 104,819 (222,343) (150,445)

จ่ายดอกเบยี (89,906) (52,015) (102,205) (73,227)

จ่ายภาษเีงนิได้ (39,774) (45,633) (10,957) (23,832)

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน (493,896) 7,171 (335,505) (247,504)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.4 (8,706) (3,763) (197,793) (88,089)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.4 1,490 - 103,637 78,717

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.5 - - 16,400 -

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบรษิทัย่อย 8 - - (73,000) -

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบรษิทัร่วม 9 (169,823) (100,133) (167,823) (100,133)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - 41,934 - 41,934

เงนิสดรบัคนืจากการลงทุนในบรษิทัร่วม 9 5,117 2,940 - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (53,127) (115,620) (31,783) (56,731)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 127 3,142 93 2,258

เงนิสดรบัจากการขายคนืพนืทเีช่า 2,500 - - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (28,110) (34,567) (4,969) (31,837)

ดอกเบยีรบั 7,664 4,822 11,064 11,196

เงนิปันผลรบัจากบรษิทัร่วม 9 149,926 164,642 149,926 164,642
 

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (92,942) (36,603) (194,248) 21,957

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.6 - - 425,756 827,293

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 16.6 - - (483,809) (606,512)

เงนิสดรบัคนืเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 18 7 - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 3,290,000 4,205,000 3,250,000 4,170,000

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (3,390,000) (3,532,000) (3,350,000) (3,520,000)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิตน้ของสญัญาเช่า (77,027) (129,039) (42,699) (78,498)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 800,000 - 800,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 (200,000) (273,000) (200,000) (273,000)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 13 500,000 - 500,000 -

เงนิสดจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ - (313,126) - (313,126)

เงนิสดรบัจากส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุมจาก

   การลงทุนในบรษิทัย่อย 4,500 - - -

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 127,491 757,842 99,248 1,006,157

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิมขึนสุทธิ (459,347) 728,410 (430,505) 780,610

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

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลยีนบนเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 27,432 (7,569) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 1,125,391 1,682,583 947,788 1,495,675

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการทไีม่ใช่เงนิสดทมีสีาระสาํคญัสาํหรบังวดหกเดอืนสนิสุดวนัท ี30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มดีงันี

การลงทุนในบรษิทัร่วมโดยยงัมไิดช้าํระเงนิ - 8,825 - 8,825

การเพมิขนึของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนีสนิตามสญัญาเช่าหกัสงิจงูใจจากสญัญาเช่า 290,761 - 289,444 -

การเปลยีนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหนีสนิตามสญัญาเช่าใหม่ 10,552 - 4,210 -

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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1 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 

 

ระหว่างปี พ.ศ. 2564 ได้เกดิการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าว

ส่งผลทางลบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการสาํหรบัรอบระยะเวลา 6 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

 

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2564  โรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานครของกลุ่มกิจการต้องปิดลงชัว่คราว รวมถึงสถานโบว์ลิ่ง 

คาราโอเกะ และไอซ์สเก็ตตามคําสัง่ภายใต้พระราชกําหนดฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจ 

อย่างมีสาระสําคญั อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการได้ให้ความใส่ใจกบัเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพิเศษ และกําลงัประเมนิผล

กระทบต่อการดําเนินงาน รวมทัง้การวางแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุการณ์ดงักล่าวอย่างมปีระสทิธผิล 

 

แม้สภาวะตลาดในประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่และรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บรโิภค แต่กลุ่มกิจการยงัคงมีเงนิทุน

หมุนเวยีนและวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชเ้พยีงพอสาํหรบักจิกรรมดําเนินงานและการผลติภาพยนตร ์

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเน้ือความขดัแย้งกันหรอืมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปน้ี 

 

1) ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการยุตกิารนํามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

มาถอืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ผลกระทบจากการยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนได้รวมอยู่ในผลการดําเนินงานสําหรบังวดสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 

โดยผลกระทบน้ีไม่มสีาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

2) การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบตัิ ซึ่งมผีลบงัคบัใช้วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564  

ไม่มผีลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
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4 ประมาณการทางการบญัชี 

 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมติทีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช้ และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

โดยประมาณการและขอ้สมมตไิม่ไดเ้ปลีย่นไปจากทีใ่ชส้ําหรบังบการเงนิสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 
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5 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของกลุ่มกจิการทีท่ําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธข์องกลุ่มกจิการระบุส่วนงานทีร่ายงานของธุรกจิเพื่อใชใ้นการวดัผลการดําเนินงานของกลุ่มกจิการโดยจําแนกตามสายธุรกจิ ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ธรุกิจ ธรุกิจ ธรุกิจโบวล่ิ์ง ธรุกิจ ธรุกิจ  

 โรงภาพยนตร ์ โฆษณา และคาราโอเกะ ให้เช่าและบริการ ส่ือภาพยนตร ์ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

       

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564       

รายได ้       

   - รายไดต้ามส่วนงานธุรกจิ 1,090 100 51 184 82 1,507 

   - รายไดร้ะหว่างส่วนงานธุรกจิ (146) - (10) (24) (37) (217) 

รายไดสุ้ทธ ิ 944 100 41 160 45 1,290 

       

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน (569) 54 (55) 4 (104) (670) 

ตน้ทุนทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้      82 

ขาดทุนจากการดําเนินงาน      (588) 

       

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้       

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 359 15 10 - 23 407 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 585 85 31 160 22 883 

รวมรายได ้ 944 100 41 160 45 1,290 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ธรุกิจ ธรุกิจ ธรุกิจโบวล่ิ์ง ธรุกิจ ธรุกิจ  

 โรงภาพยนตร ์ โฆษณา และคาราโอเกะ ให้เช่าและบริการ ส่ือภาพยนตร ์ รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

       

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563       

รายได ้       

   -  รายไดต้ามส่วนงานธุรกจิ 1,225 151 95 176 68 1,715 

   -  รายไดร้ะหว่างส่วนงานธุรกจิ (138) - (12) (22) (13) (185) 

รายไดสุ้ทธ ิ 1,087 151 83 154 55 1,530 

       

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน (707) 36 (55) (14) (114) (854) 

ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุน      (19) 

ตน้ทุนทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้      (29) 

ขาดทุนจากการดําเนินงาน      (902) 

       

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้       

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 296 59 26 - 30 411 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 791 92 57 154 25 1,119 

รวมรายได ้ 1,087 151 83 154 55 1,530 

 

กลุ่มกจิการพบว่าไม่มกีารเปลีย่นแปลงของจํานวนเงนิของสนิทรพัยร์วมหรอืหน้ีสนิรวมอย่างมสีาระสาํคญัจากการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิของปีก่อน 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 มูลค่ายุติธรรม 

 

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิทีอ่ายุคงเหลอืตํ่ากว่าหน่ึงปี มมีลูค่าใกล้เคยีงกบัมลูค่าทางบญัชเีน่ืองจาก

ผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระสาํคญั 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชขีองหน้ีสนิทางการเงนิ แต่ไม่รวมถึงรายการทีมู่ลค่ายุตธิรรมใกล้เคยีงกบัราคา

ตามบญัช ี
 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม 

และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 ราคาตามบญัชี  

 - ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

 พนับาท พนับาท 
   

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ายุติธรรม   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,160,000 945,845 

หุน้กู ้ 1,000,000 1,001,600 
 

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้คํานวณจากราคาตลาดของหุ้นกู้ใน Thai Bond Market Association ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ และ 

อยู่ในขอ้มลูระดบัที ่2 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 

7 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลูกหน้ีการคา้ซึง่แสดงรวมในรายการลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 

ในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหต์ามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ 104,500 192,819 17,960 25,062 

ลูกหน้ีการคา้      

   ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 78,165 158,661 41,686 92,698 

   คา้งชาํระไม่เกนิ 3 เดอืน 79,461 130,151 27,328 65,105 

   3 - 6 เดอืน 26,484 18,849 3,427 268 

   6 - 12 เดอืน 33,986 44,805 830 6,893 

   เกนิกว่า 12 เดอืน 72,580 35,699 1,016 182 

รวม 395,176 580,984 92,247 190,208 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุน (113,464) (75,716) (2,049) (8,853) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธ ิ 281,712 505,268 90,198 181,355 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

18 

 

8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสาํหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัตอ่ไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชีต้นงวด - สุทธิ 2,419,040 

ซื้อเงนิลงทนุ 73,000 

ส่วนแบ่งขาดทุน (219,998) 

ส่วนแบ่งกําไรเบด็เสรจ็ 11,765 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (38) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 2,283,769 

 

การลงทุนเพ่ิม 

 

บริษทั เมเจอร ์จอยน์ ฟิลม ์จาํกดั 

 

เมื่อวนัที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัท ดิจติอล โปรเจคเตอร์ แมเนจเม้นท์ จํากัด (บริษัทย่อย) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น 

“บรษิัท เมเจอร์ จอยน์ ฟิลม์ จํากดั” และเพิม่วตัถุประสงค์ในการประกอบกิจการการลงทุนในธุรกิจภาพยนตร์ และ เมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์

พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 2/2564 ของบริษัทย่อย ได้มีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท 

(จํานวน 50,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท) เป็น 100.00 ล้านบาท (จํานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) 

โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจํานวน 950,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท และมีกําหนดเรยีกชําระครัง้แรกร้อยละ 50 ซึ่งบรษิัท

จ่ายเงนิลงทุนเพิม่เป็นจํานวน 47.50 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่9 มนีาคม พ.ศ. 2564 

 

บริษทั ไท เมเจอร ์จาํกดั 

 

เมื่อวนัที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ของบรษิัท ไท เมเจอร์ จํากัด (บรษิัทย่อย) ได้มมีติอนุมตั ิ 

การเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 45.00 ล้านบาท (450,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท) เป็น 75.00 ล้านบาท (750,000 หุน้ มูลค่า 

ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวน 300,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท บรษิัทได้ลงทุนเพิ่ม 255,000 หุ้น  

เป็นจํานวนเงนิ 25.50 ล้านบาท ทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของบรษิัทในบรษิัทย่อยเปลี่ยนแปลงจากอัตราร้อยละ 60.00 เป็น 70.00 

ผลต่างระหว่างจํานวนเงนิที่จ่ายซื้อหุ้นกบัสนิทรพัย์และหน้ีสนิที่ระบุได้สุทธขิองบรษิัทที่ได้มาเพิม่จํานวน 2.02 ล้านบาท บนัทกึเป็น 

“การเปลีย่นแปลงสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัย่อย” ภายใต ้“องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ” ในงบการเงนิรวม 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชีต้นงวด - สุทธิ 6,249,303 6,204,747 

ซื้อเงนิลงทนุ 169,823 167,823 

รบัคนืเงนิลงทนุ (5,117) - 

เงนิปันผลรบั (149,926) (149,926) 

ส่วนแบ่งกําไร 306,587 307,923 

ส่วนแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อื่น 442 - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 6,571,112 6,530,567 
 

กลุ่มบริษัทมีกําไรในรายการระหว่างกันที่เกิดจากการจําหน่ายสินทรพัย์ให้กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ซึ่งจะรบั 

รู้ในงบกําไรขาดทุนรวมด้วยวธิีเส้นตรงตลอดอายุของสญัญาเช่าอาคารที่จําหน่ายไป ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน  

พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัรบัรู้กําไรในรายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นรายได้จํานวน 5.16 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนรวม (30 มถุินายน 

พ.ศ. 2563 : 5.19 ลา้นบาท) 
 

บริษทั สยามฟิวเจอร ์ดีเวลล้อปเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) ("SF") 
 

เงินลงทุนเพ่ิม 
 

ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดซ้ื้อเงนิลงทุนเพิม่ใน SF จํานวน 26.17 ล้านหุ้น เป็นจํานวนเงนิ 

167.82 ลา้นบาท 
 

การลงทุนเพิม่ดงักล่าวทําใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ใน SF เปลีย่นแปลงจากเดมิในอตัรารอ้ยละ 29.13 เป็นรอ้ยละ 30.36 
 

บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) 
 

การลงทุนเพ่ิม 
 

บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จํากดั (มหาชน) ไดล้งทุนในบรษิทัร่วม ดงัน้ี 
 

1. “บรษิทั ลาสต ์ไอดอล (ไทยแลนด)์ จํากดั” จํานวน 2.00 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

การรบัคืนเงินลงทุน 
 

บรษิทั เอม็ พคิเจอร ์จํากดั ไดร้บัคนืเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ดงัน้ี 
 

1. “กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์CLASSIC AGAIN” จํานวน 3.24 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่16 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

2. “กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์THAT MARCH” จํานวน 0.43 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่16 มถุินายน พ.ศ. 2564 

3. “กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์OUR LOVE FOREVER” จํานวน 1.44 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่17 มถิุนายน พ.ศ. 2564 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 การร่วมการงาน 

 

10.1 การร่วมค้า 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมค้าสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะห์ได้

ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชีต้นงวด - สุทธิ 49,583 

ส่วนแบ่งขาดทุน (2,055) 

ส่วนแบ่งกําไรเบด็เสรจ็ 121 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 47,649 

 

10.2 การดาํเนินงานร่วมกนั 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการดําเนินงานร่วมกนัสาํหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 มดีงัน้ี 

 

การรบัคืนเงินลงทุน 

 

บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จํากัด ได้รบัคืนเงินลงทุนจากการดําเนินงานร่วมกันจาก “กิจการร่วมค้าภาพยนตร์แก๊งตาลซิ่ง 

และหลาน 25 น้า 24” จํานวน 10.50 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

11 อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พนับาท 

  

ราคาตามบญัชีต้นงวด - สุทธิ 480,954 

ขาดทุนสุทธจิากการปรบัมลูค่ายุตธิรรม (106,513) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 374,441 

 

ในการวดัมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน กลุ่มกิจการได้จดัให้มผีู้ประเมนิราคาอิสระทําการประเมนิมูลค่ายุติธรรม กลุ่มกิจการ 

ใช้ขอ้มูลที่ไม่สามารถสงัเกตไดเ้ป็นตวัแปรสําคญัในเทคนิคการประเมนิมูลค่า กลุ่มกจิการจงึจดัประเภทการวดัมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุนอยู่ในระดบั 3 ของมลูค่ายุตธิรรม 
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12 ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนสําหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์ ท่ีดิน อาคาร สินทรพัย ์

 และอปุกรณ์  ไม่มีตวัตน  และอปุกรณ์ ไม่มีตวัตน 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ราคาตามบญัชีต้นงวด - สุทธิ 5,160,804 149,649 3,641,474 97,833 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (8,467) 303 - - 

ซื้อสนิทรพัย์ 45,784 28,110 33,313 4,969 

รบัโอนจากภาพยนตร์ระหว่างผลติ - 33,170 - - 

จําหน่ายสนิทรพัย์ (657) - (114) - 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ (2,775) (1,370) - (1,156) 

ค่าเสื่อมราคา/ค่าตดัจําหน่าย (376,708) (66,618) (267,805) (12,785) 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ - (2,000) - - 

กลบัรายการการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ 72,000 - - - 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 4,889,981 141,244 3,406,868 88,861 

 

13 เงินกู้ยืม 

 

เมื่อวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ออกหุ้นกู้ในสกุลเงนิบาทประเภทจ่ายคนืเงนิต้นเมื่อครบกําหนด (Straight Bond) ไม่มี

หลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จํานวน 500,000 หน่วยที่มูลค่าตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 500 ล้านบาท  

หุ้นกู้ดงักล่าวมอีายุ 1 ปี ครบกําหนดวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 อตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.55 ต่อปี ดอกเบี้ยมกํีาหนดจ่ายทุก  

6 เดอืน บรษิทัตอ้งดํารงไวซ้ึง่อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในอตัราส่วนทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน 

 

ในระหว่างงวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดช้ําระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ จํานวน 200 ล้านบาท 

พรอ้มทัง้ปลดภาระการคํ้าประกนัหลกัทรพัยข์องบรษิทั สยามฟิวเจอร ์ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) (SF) ทัง้จํานวน 

 

14 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ระหว่างกาลรบัรู้ด้วยประมาณการของฝ่ายบริหาร โดยประมาณการอตัราภาษีเงินได้ที่ใช้สําหรบังวดระหว่างกาล 

หกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คือ อตัราร้อยละ 12.43 และร้อยละ 18.56 ต่อปี สําหรบัข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูล 

ทางการเงนิเฉพาะกจิการตามลําดบั 
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15 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 

15.1 หนังสือคํา้ประกนัจากธนาคารและเลตเตอรอ์อฟเครดิต  

 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัจากการคํ้าประกนัโดยธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดติออกให้กบั

บุคคลภายนอกจํานวน 234.28 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 242.97 ลา้นบาท) 

 

15.2 การคํา้ประกนั 

 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 บรษิัทได้คํ้าประกนัเงนิกู้ยมืจากธนาคารให้แก่บรษิ ัทย่อยเป็นจํานวน 35.00 ล้านบาท  

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 35.00 ลา้นบาท) 

 

15.3 ภาระผกูพนัตามสญัญาบริการ 

 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิารระยะยาวทีท่ํากบับุคคลภายนอก โดยมยีอดรวมของจํานวนเงนิค่าบรกิาร

ขัน้ตํ่าภายใตส้ญัญาทีไ่ม่สามารถยกเลกิไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

ไม่เกนิ 1 ปี 740 717 474 425 

เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,204 2,180 1,551 1,436 

เกนิกว่า 5 ปี 3,523 3,882 2,796 3,015 

 6,467 6,779 4,821 4,876 

 

นอกจากจํานวนเงนิค่าบรกิารขัน้ตํ่าขา้งต้น กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิาร ซึ่งคดิตามเกณฑ์การแบ่งรายไดใ้หก้บั

ผูใ้หบ้รกิาร 
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15.4 ภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

รายจ่ายฝ่ายทนุทีถ่อืเป็นภาระผกูพนั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ แต่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงัต่อไปน้ี 

 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

      

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ บาท 54,145 54,145 54,145 54,145 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ดอลลารส์หรฐัฯ 815 845 - - 

รวม บาท 54,145 54,145 54,145 54,145 

 ดอลลารส์หรฐัฯ 815 845 - - 

รวมเป็นเงนิบาท  80,405 79,669 54,145 54,145 

 

15.5 ภาระผกูพนัในการผลิตภาพยนตร ์

 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในการชําระเงนิแก่ผู้กํากบัภาพยนตร์เป็นจํานวนเงนิ 33.84 ล้านบาท 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 35.23 ลา้นบาท) 

 

16 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

รายการคา้ทีส่าํคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

16.1 รายได้จากการขายและบริการ และอ่ืน ๆ  

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายได้จากการขายสินค้า     

   และการให้บริการ     

บรษิทัย่อย - - 136,148 111,550 

บรษิทัร่วม 1,974 1,425 615 - 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 25,458 22,329 17,598 15,948 

การร่วมคา้ 681 1,593 - - 

การดําเนินงานร่วมกนั 987 757 - - 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัภายใตบ้รษิทัร่วม 8,189 217 5,381 217 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 21,242 33,175 4,290 8,256 

 58,531 59,496 164,032 135,971 
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16.2 การซ้ือสินค้าและบริการ และอ่ืน ๆ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

การซ้ือสินค้าและบริการ     

บรษิทัย่อย - - 50,426 60,737 

บรษิทัร่วม 4,610 7,467 4,327 5,416 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 107,216 95,484 79,225 72,753 

การร่วมคา้ - 228 - - 

การดําเนินงานร่วมกนั 1,423 2,978 - - 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัภายใตบ้รษิทัร่วม 22,586 13,634 16,126 9,827 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 18,192 33,936 16,874 33,188 

 154,027 153,727 166,978 181,921 

 

16.3 ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการซ้ือขายสินค้าและบริการและอ่ืน ๆ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ลูกหน้ีการค้า     

   (รวมรายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็)     

บรษิทัย่อย - - 28,796 79,524 

บรษิทัร่วม 1,915 13,229 - 4,786 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 1,337 10,810 14 9,142 

การร่วมคา้ 2,805 6,962 - - 

การดําเนินงานร่วมกนั 634 2,943 - - 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 17,055 8,115 8,184 1,991 

 23,746 42,059 36,994 95,443 

     

ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

บรษิทัย่อย - - 182,619 196,812 

บรษิทัร่วม 8,192 5,469 6 - 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 2,541 3,415 2,541 3,415 

การร่วมคา้ - 109 - - 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 2,072 5,368 1,959 4,325 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุน  - - (32,113) (34,000) 

 12,805 14,361 155,012 170,552 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินมดัจาํ     

   (รวมอยู่ใน “สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น”)     

บรษิทัร่วม 389 389 389 389 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 3,369 3,324 3,369 3,324 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัภายใตบ้รษิทัร่วม 14,887 14,671 14,744 14,528 

 18,645 18,384 18,502 18,241 
     

เจ้าหน้ีการค้า     

บรษิทัย่อย - - 2,278 75,513 

บรษิทัร่วม 8,458 16,536 1 1 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ - 137,852 - 99,791 

การร่วมคา้ 4,091 8,721 - - 

การดําเนินงานร่วมกนั 2,103 11,238 - - 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัภายใตบ้รษิทัร่วม 1,640 1,640 1,640 1,640 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 2,330 6,765 867 27,899 

 18,622 182,752 4,786 204,844 

     

เจ้าหน้ีอ่ืน     

บรษิทัย่อย - - 10,947 14,039 

บรษิทัร่วม 28,260 4,350 4,996 4,144 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 15,579 1,507 11,967 1,311 

การดําเนินงานร่วมกนั 122 - - - 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัภายใตบ้รษิทัร่วม 9,043 9,105 8,455 7,826 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 6,741 8,658 816 2,207 

กรรมการ 2,401 1,492 2,055 1,172 

 62,146 25,112 39,236 30,699 

     

เงินรบัล่วงหน้าจากการให้เช่าและบริการ     

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 20,248 20,771 - - 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 4,252 5,007 - - 

 24,500 25,778 - - 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงินมดัจาํรบั     

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 123,503 123,503 - - 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 5,531 5,531 - - 

 129,034 129,034 - - 

     

หน้ีสินตามสญัญาเช่า     

บรษิทัร่วม 11,270 11,906 8,133 8,493 

หกองทุนรวมสทิธเิช่าอสงัหารมิทรพัย์ 89,097 110,761 81,894 102,979 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัภายใตบ้รษิทัร่วม 258,051 259,380 167,054 167,914 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 134,161 138,122 134,160 138,122 

 492,579 520,169 391,241 417,508 

 

16.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด/ปี 2,251 463 213,020 239,714 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 8,706 6,276 197,793 167,518 

รบัชาํระคนืเงนิใหกู้ย้มื (1,490) (4,025) (103,637) (193,749) 

ตดัหน้ีสญูในระหว่างงวด/ปี - (463) - (463) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินงวด/ปี 9,467 2,251 307,176 213,020 

 

เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้้ยมืแก่บรษิัทย่อย เงนิกู้ยมืดงักล่าวไม่มหีลกัประกนั มกํีาหนดชําระคนื

ภายใน 1 เดอืน และมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 4.00 ต่อปี) 

 

ดอกเบี้ยรบัที่เกี่ยวข้องมีจํานวนเงนิ 4.58 ล้านบาท (30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 : 4.61 ล้านบาท) ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 

บรษิทัมดีอกเบีย้คา้งรบัจํานวน 0.94 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 0.69 ลา้นบาท) ในขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16.5 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

บริษทัย่อย บริษทัร่วมและพนักงาน     

มลูค่าตามบญัชตี้นงวด/ปี - ตามทีร่ายงานไวเ้ดมิ 1,900 3,202 160,400 227,985 

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานใหม่ถอืปฏบิตั ิ

   (TFRS 9) - - - (64,000) 

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด/ปี - ปรบัปรุงใหม่ 1,900 3,202 160,400 163,985 

รบัชาํระคนืเงนิใหกู้ย้มื - - (16,400) (29,500) 

ตดัหน้ีสญูในระหว่างงวด/ปี - (1,302) - (1,085) 

กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุน - - - 27,000 

มูลค่าตามบญัชีส้ินงวด/ปี 1,900 1,900 144,000 160,400 

 

เงนิใหกู้้ยมืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัจํานวน 142.10 ล้านบาท ในขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.38 ต่อปี 

(พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 2.00 ตอ่ปี) และไมม่กํีาหนดชาํระคนื 

 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานจํานวน 1.90 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 1.90 ล้านบาท) ในข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกจิการ ไม่มกีารคดิดอกเบีย้ (พ.ศ. 2563 : ไม่มกีารคดิดอกเบีย้) 

 

ดอกเบี้ยรบัที่เกี่ยวข้องมจํีานวนเงนิ 2.22 บาท (30 มถุินายน พ.ศ. 2563 : 2.24 ล้านบาท) ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 

บรษิทัมดีอกเบีย้คา้งรบัจํานวน 108.13 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 108.14 ลา้นบาท) ในขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16.6 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และ

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม     

มลูค่าตามบญัชตีน้งวด/ปี 12,800 12,800 990,114 967,425 

เงนิกูย้มืเพิม่ - - 425,756 1,431,188 

จ่ายคนืเงนิกูย้มื - - (483,809) (1,408,499) 

มูลค่าตามบญัชีส้ินงวด/ปี 12,800 12,800 932,061 990,114 

 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิกู้ยมืจากบรษิัทย่อย ซึ่งเป็นเงนิกู้ยมืทีไ่ม่มหีลกัประกนัจํานวน 919.26 ล้านบาท 

(พ.ศ. 2563 : 977.31 ล้านบาท) มีกําหนดชําระคืนภายใน 1 เดอืน มอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี และตัว๋สญัญาใช้เงนิชนิด

ชาํระคนืเมื่อทวงถามจากบรษิทัร่วม จํานวน 12.80 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 12.80 ลา้นบาท) ซึง่มดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 2.25 ต่อปี 

 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องในข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 0.14 ล้านบาท และ  

18.85 ล้านบาท ตามลําดบั (30 มถุินายน พ.ศ. 2563 : 0.14 ลา้นบาท และ 22.03 ล้านบาท) ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 

บรษิัทมดีอกเบี้ยค้างจ่ายในข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการจํานวน 0.54 ล้านบาท และ 3.62 ล้านบาท 

ตามลําดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 0.39 ลา้นบาท และ 3.61 ลา้นบาท) 

 

16.7 ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

   30 มิถนุายน พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 16,241 11,664 10,636 9,187 

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 288 364 196 276 

 16,529 12,028 10,832 9,463 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 คดีความ 

 

ในปี พ.ศ. 2560 บรษิัทประกนัภยัของผูเ้สยีหายจากเหตุเพลงิไหมท้ี่เกิดขึน้ภายในอาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ป่ินเกล้า ฟ้องรอ้งให้

บรษิทัรบัผดิชอบค่าเสยีหายจากเหตุการณ์ดงักล่าว กระทัง่ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 ศาลแพ่งไดม้คีําพพิากษาใหบ้รษิทัชดเชยแก่บรษิทั

ประกนัภยัเป็นจํานวนเงนิ 413.00 ลา้นบาท ซึง่รวมค่าเสยีหายและดอกเบีย้จากเงนิตน้ดงักล่าว 

 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษาให้บริษัทชดเชยแก่บริษัทประกันภัยรายหน่ึงเป็นจํานวนเงิน  

365.00 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี้ยจากเงนิต้นดงักล่าว บรษิทัอยู่ในระหว่างการยื่นฎีกาสําหรบัคดน้ีีต่อไป ในขณะน้ี บรษิทัเชื่อว่าจะไม่ม ี

ความเสยีหายทีส่าํคญัจากคดดีงักล่าวและตัง้สาํรองเผื่อไวบ้างส่วน 

 

18 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 

 

เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท มมีติอนุมตัิการเข้าทําบนัทึกข้อตกลงเกี่ยวกบัการซื้อขายหุ้น SF 

จํานวน 647,158,471 หุ้น หรอืคิดเป็นร้อยละ 30.36 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทัง้หมดให้กับบรษิัท เซ็นทรลัพัฒนา จํากัด (มหาชน)  

ในราคาหุ้นละ 12 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 7,765.90 ล้านบาท และกําหนดวนัประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที ่ 

27 สงิหาคม พ.ศ. 2564 เพื่อขออนุมตัใินการตกลงเขา้ทํารายการ  

 

19 การอนุมติัข้อมูลทางการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม  

พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีนํ่าเสนอน้ีไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
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