
บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมและข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรระหว่ำงกำล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถงึ งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ
ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกิจการเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มลูทางการเงนิรวม
และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตกำรสอบทำน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิีการสอบทานอื่น  การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากัดกว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได้  
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ธิตินันท์  แว่นแก้ว 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,278,023 1,557,306 2,110,467 1,378,293

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 7 4,096,419 - 4,096,419 -

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย 299,348 - 272,309 -

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 281,950 591,588 263,603 381,095

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17.4 20,091 2,251 344,624 213,020

สนิคา้คงเหลอื 106,034 117,979 68,842 76,874

ภาพยนตรร์ะหวา่งผลติ 124,461 131,855 - -

คา่บรกิารจ่ายล่วงหน้าทถีงึกาํหนดภายในหนึงปี 1,876 1,876 1,876 1,876

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 154,402 160,122 43,437 44,948

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 7,362,604 2,562,977 7,201,577 2,096,106

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย - 27,094 - -

ลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ 11,572 13,944 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9 - - 2,202,191 2,419,040

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 10 1,952,353 6,249,303 1,912,549 6,204,747

สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 11 46,935 49,583 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บคุคล

หรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17.5 1,900 1,900 142,663 160,400

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 12 345,430 480,954 - -

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 13 4,721,872 5,160,804 3,280,169 3,641,474

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 2,724,070 2,662,503 2,129,929 2,024,470

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 177,556 149,649 88,398 97,833

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 276,559 109,907 144,172 -

คา่บรกิารจ่ายล่วงหน้าระยะยาว 52,993 54,791 52,501 54,326

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 161,296 154,805 107,912 105,720

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 10,472,536 15,115,237 10,060,484 14,708,010

รวมสินทรพัย์ 17,835,140 17,678,214 17,262,061 16,804,116

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงนิ 35,311 1,782,314 - 1,747,039

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 1,386,312 1,395,316 1,060,686 898,799

หนีสนิทเีกดิจากสญัญา 687,246 632,628 465,483 475,066

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี  2,490,000 845,000 2,490,000 845,000

หนีสนิตามสญัญาเช่าสว่นทถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี 302,471 272,671 197,173 172,891

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบคุคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17.6 - 12,800 884,455 990,114

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 628,044 17,846 624,016 -

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 19,898 50,492 6,251 19,986

รวมหนีสินหมนุเวียน 5,549,282 5,009,067 5,728,064 5,148,895

หนีสินไมห่มนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว 965,000 2,505,000 965,000 2,505,000

หนีสนิตามสญัญาเช่า 2,547,475 2,481,909 2,016,093 1,889,954

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 108,561 241,580 - 128,621

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 79,818 75,060 55,703 52,712

หนีสนิทเีกดิจากสญัญา 11,566 15,855 - -

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 468,301 723,708 190,681 431,101

รวมหนีสินไมห่มนุเวียน 4,180,721 6,043,112 3,227,477 5,007,388

รวมหนีสิน 9,730,003 11,052,179 8,955,541 10,156,283

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 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 

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

ทุนทอีอกและชาํระแล้วเตม็มลูคา่

   หุน้สามญัจาํนวน 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

กาํไรสะสม

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,028,284 1,547,166 2,977,061 1,340,683

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (369,986) (394,085) 157 (22,152)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 7,987,600 6,482,383 8,306,520 6,647,833

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 117,537 143,652 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 8,105,137 6,626,035 8,306,520 6,647,833

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 17,835,140 17,678,214 17,262,061 16,804,116

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

4



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการให้บรกิาร 63,169 678,538 25,867 393,063

รายไดจ้ากการขาย 100,400 217,548 79,384 125,540

รวมรายได้ 163,569 896,086 105,251 518,603

ต้นทุน

ต้นทุนการใหบ้รกิาร (349,919) (644,244) (228,408) (380,291)

ต้นทุนขาย (62,066) (106,441) (49,959) (54,126)

รวมต้นทุน (411,985) (750,685) (278,367) (434,417)

(ขาดทุน)กาํไรขนัต้น (248,416) 145,401 (173,116) 84,186

รายไดอ้นื 80,575 53,173 69,166 42,742

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (31,456) (75,463) (16,969) (43,254)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (690,914) (287,642) (563,532) (181,959)

ผลขาดทุนด้านเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (26,762) (3,451) (7,989) 269

ต้นทุนทางการเงนิ (65,879) (26,181) (67,435) (36,458)

กําไร(ขาดทุน)จากการจาํหน่ายเงนิลงทุน 3,162,890 (4,450) 3,162,890 165

สว่นแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน 45,072 85,421 (47,218) 34,302

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 2,225,110 (113,192) 2,355,797 (100,007)

ภาษเีงนิได้ (415,273) (12,687) (434,330) (12,792)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด 1,809,837 (125,879) 1,921,467 (112,799)

กาํไรเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจาก

   การแปลงคา่งบการเงนิ 14,459 7,714 - -

สว่นแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อนืจากเงนิลงทุน

   ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 370 201 10,543 -

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี 14,829 7,915 10,543 -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,824,666 (117,964) 1,932,010 (112,799)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

5



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,819,258 (125,008) 1,921,467 (112,799)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (9,421) (871) - -

1,809,837 (125,879) 1,921,467 (112,799)

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,829,801 (119,630) 1,932,010 (112,799)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (5,135) 1,666 - -

1,824,666 (117,964) 1,932,010 (112,799)

บาท บาท บาท บาท

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 2.03 (0.14) 2.15 (0.13)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการให้บรกิาร 982,587 1,878,154 641,789 1,087,343

รายไดจ้ากการขาย 471,348 548,009 340,470 333,109

รวมรายได้ 1,453,935 2,426,163 982,259 1,420,452

ต้นทุน

ต้นทุนการใหบ้รกิาร (1,458,862) (1,944,392) (976,738) (1,176,372)

ต้นทุนขาย (274,701) (291,007) (167,880) (135,546)

รวมต้นทุน (1,733,563) (2,235,399) (1,144,618) (1,311,918)

(ขาดทุน)กาํไรขนัต้น (279,628) 190,764 (162,359) 108,534

รายไดอ้นื 254,916 130,826 207,886 115,713

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (149,595) (223,632) (86,486) (141,067)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (1,261,412) (1,082,173) (941,973) (724,955)

ผลขาดทุนด้านเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (70,696) (66,808) (5,309) (10,804)

ต้นทุนทางการเงนิ (205,125) (119,957) (209,628) (139,297)

กําไร(ขาดทุน)จากการขายเงนิลงทุน 3,162,890 (23,603) 3,162,890 (18,989)

สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุน 349,605 322,684 40,708 40,407

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 1,800,955 (871,899) 2,005,729 (770,458)

ภาษเีงนิได้ 15 (362,558) 5,388 (369,351) (4,275)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบังวด 1,438,397 (866,511) 1,636,378 (774,733)

กาํไรเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

ในกําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจาก

   การแปลงคา่งบการเงนิ 35,272 23,607 - -

สว่นแบ่งกําไรเบด็เสรจ็อนืจากเงนิลงทุน

   ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 933 459 22,309 -

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สุทธิจากภาษี 36,205 24,066 22,309 -

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 1,474,602 (842,445) 1,658,687 (774,733)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,481,118 (855,024) 1,636,378 (774,733)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (42,721) (11,487) - -

1,438,397 (866,511) 1,636,378 (774,733)

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,507,235 (838,468) 1,658,687 (774,733)

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม (32,633) (3,977) - -

1,474,602 (842,445) 1,658,687 (774,733)

บาท บาท บาท บาท

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน 1.66 (0.96) 1.83 (0.87)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 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 - - - - - 1,481,118 - 25,184 933 26,117 1,507,235 (32,633) 1,474,602

ยอดคงเหลอืสินงวด วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 894,668 4,055,609 288,425 - 90,600 3,028,284 (373,594) 3,097 511 (369,986) 7,987,600 117,537 8,105,137

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

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุลงทนุในบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - 6,000 6,000

การจําหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย - - - - - - - - - - - 1,799 1,799

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

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

กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวม - - - - - (855,024) - 16,097 459 16,556 (838,468) (3,977) (842,445)

ยอดคงเหลอืสินงวด วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 894,668 4,055,609 288,425 - 90,600 1,229,530 (371,576) (11,566) (12) (383,154) 6,175,678 150,177 6,325,855

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุป้ จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน 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

กาํไรเบด็เสรจ็รวม - - - - 1,636,378 22,309 22,309 1,658,687

ยอดคงเหลือสินงวด วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 894,668 4,055,609 288,425 90,600 2,977,061 157 157 8,306,520

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

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายการบญัชโีดยการปรบัปรุงกาํไรสะสมต้นงวด - - - - (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

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

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวม - - - - (774,733) - - (774,733)

ยอดคงเหลือสินงวด วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 894,668 4,055,609 288,425 90,600 1,052,758 - - 6,382,060

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 1,800,955 (871,899) 2,005,729 (770,458)

รายการปรบัปรงุ

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 889,511 908,774 608,162 564,578

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ 70,696 66,808 5,309 10,804

ขาดทุนจากการตดัจําหน่ายหนีสญู 48,539 11,706 26,637 5,760

ประมาณการหนีสนิจากคดคีวาม 299,072 - 299,072 -

กลบัรายการขาดทุนจากสนิคา้รบัคนื - (150) - -

ขาดทุนจากการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 9,000 5,983 9,000 6,000

ขาดทุนจากการปรบัมลูคา่อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 12 135,767 74,635 - -

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายอุปกรณ์ 1,748 (1,347) 371 1,140

กําไรจากการขายคนืพนืทเีช่า (1,602) -

ขาดทุนจากการตดัจําหน่ายอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 8,632 3,793 5,644 2,543

(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของอาคารและอุปกรณ์ 13 (72,086) 13,654 - -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 2,000 - - -

การลดคา่เช่า (177,732) 21,039 (139,740) 20,836

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม - 75,141 - -

กําไรจากการจําหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ

   ทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 7 (286) - (286) -

ขาดทุนจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิ

   ทวีดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 7 3,581 - 3,581 -

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - 4,450 - (165)

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 10 (3,162,604) 19,153 (3,162,604) 19,154

สว่นแบง่กําไรในบรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วมและกจิการร่วมคา้ 9,10,11 (349,605) (322,684) (40,706) (40,407)

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย

และบรษิทัร่วม 9 - 8,013 38 82,958

รายไดร้บัลว่งหน้า - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ (3,349) (587) (3,349) (587)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 4,758 5,089 2,991 3,297

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ 5,466 3,225 4,862 2,198

ดอกเบยีรบั (11,147) (7,192) (19,290) (16,845)

ตน้ทุนทางการเงนิ 205,125 119,957 209,628 139,297

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงาน

   และหนีสนิดาํเนินงาน

- ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 232,877 390,076 110,683 228,333

- สนิคา้คงเหลอื 2,945 11,392 (969) 14,561

- ภาพยนตรร์ะหวา่งผลติ (57,839) (49,332) - -

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื (32,129) (4,758) (21,084) 12,105

- ลกูหนีตามสญัญาเช่าการเงนิ 1,714 (52) - -

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (5,749) (15,853) (2,202) (17,850)

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (478,836) (401,678) (346,186) (369,233)

- หนีสนิหมนุเวยีนอนื (31,911) (69,500) (15,052) (35,888)

- หนีสนิทเีกดิจากสญัญา 26,802 93,804 (6,271) 46,749

- หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื (34,858) (2,385) (19,871) (6,357)

- ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนักงาน - (8,344) - (5,773)

เงนิสด(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน (670,545) 80,931 (485,903) (103,250)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เงนิสด(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน (670,545) 80,931 (485,903) (103,250)

จ่ายดอกเบยี (136,752) (76,913) (155,145) (111,379)

จ่ายภาษเีงนิได้ (56,833) (95,887) (18,618) (27,129)

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (864,130) (91,869) (659,666) (241,758)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17.4 (19,681) (4,040) (241,990) (121,530)

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการ

   ทเีกยีวขอ้งกนั 17.4 1,841 1,768 110,386 128,341

เงนิสดรบัคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บคุคล

   หรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17.5 - 375 16,400 375

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในสนิทรพัยท์างการเงนิ

   ทวีดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 7 (5,400,000) - (5,400,000) -

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ

   ทวีดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 7 1,300,286 - 1,300,286 -

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในตราสารหนี (272,346) - (272,346) -

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9 - - (73,000) (9,000)

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบรษิทัร่วม 10 (169,823) (147,591) (167,823) (132,466)

เงนิสด(จ่าย)รบัจากการจําหน่ายบรษิทัยอ่ยสุทธิ

   จากเงนิสดในบรษิทัยอ่ย - (5,361) - 165

เงนิสดรบัคนืจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 10 7,112 5,337 - -

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 10 7,765,902 41,934 7,765,902 41,934

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (84,549) (190,030) (49,476) (97,862)

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 282 3,236 107 2,308

เงนิสดรบัจากการขายคนืพนืทเีช่า 2,500 - - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (39,431) (44,577) (10,499) (35,850)

ดอกเบยีรบั 8,134 6,697 15,926 16,397

เงนิปันผลรบั 10 209,549 164,642 209,549 229,603

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 3,309,776 (167,610) 3,203,422 22,415

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการ

   ทเีกยีวขอ้งกนั 17.6 - - 566,065 1,071,473

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการ

   ทเีกยีวขอ้งกนั 17.6 (12,800) - (671,724) (1,096,110)

เงนิสดรบัคนืเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 36 14 - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 4,560,000 6,140,652 4,500,000 6,105,652

เงนิสดจ่ายชําระเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (6,310,000) (5,342,000) (6,250,000) (5,320,000)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิตน้ของสญัญาเช่า (112,024) (130,799) (60,923) (70,705)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 800,000 - 800,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 (395,000) (407,000) (395,000) (407,000)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 14 500,000 - 500,000 -

เงนิสดรบัจากสว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุจาก

   การลงทุนในบรษิทัยอ่ย 4,500 6,000 - -

เงนิสดจ่ายปันผลใหแ้ก่เจา้ของของกลุม่กจิการ - (313,126) - (313,126)

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,765,288) 753,741 (1,811,582) 770,184

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง)สทุธิ 680,358 494,262 732,174 550,841

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

กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลยีนบนเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 40,359 (2,683) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 2,278,023 1,453,321 2,110,467 1,265,906

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการทไีมใ่ช่เงนิสดทมีสีาระสาํคญัสาํหรบังวดเกา้เดอืนสนิสดุวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563

การเพมิขนึของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้และหนีสนิตามสญัญาเช่า

   หกัสงิจูงใจจากสญัญาเช่า 290,839 - 289,446 -

การเปลยีนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหนีสนิตามสญัญาเช่าใหม่ 10,829 - 4,794 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

14 

 
1 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 

 

ระหว่างปี พ.ศ. 2564 ไดเ้กดิการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าว
ส่งผลทางลบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มกจิการส าหรบัรอบระยะเวลา 9 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 

ในช่วงไตรมาสที ่2 และ 3 ของปี พ.ศ. 2564  โรงภาพยนตร์ในกรุงเทพมหานครของกลุ่มกจิการต้องปิดลงชัว่คราว รวมถงึสถานโบว์ลิง่ 
คาราโอเกะ และไอซ์สเก็ตตามค าสัง่ภายใต้พระราชก าหนดฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจ 
อย่างมีสาระส าคญั อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการได้ให้ความใส่ใจกับเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพิเศษ และก าลังประเมิน 
ผลกระทบต่อการด าเนินงาน รวมทัง้การวางแผนเพื่อรบัมอืกบัเหตุการณ์ดงักล่าวอย่างมปีระสทิธผิล 
 

แม้สภาวะตลาดในประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่และรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บรโิภค แต่กลุ่มกิจการยงัคงมเีงินทุน
หมุนเวยีนและวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชเ้พยีงพอส าหรบักจิกรรมด าเนินงานและการผลติภาพยนตร์ 
 

2 เกณฑก์ำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล และข้อก าหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย ์
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมีการตีความแตกต่างกนั  ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
 

1) ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการยุตกิารน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
มาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ผลกระทบจากการยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนได้รวมอยู่ในผลการด าเนินงานส าหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
โดยผลกระทบนี้ไม่มสีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

2) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบตัิ  ซึ่งมผีลบงัคบัใช้วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564  
ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

4 ประมำณกำรทำงกำรบญัชี 
 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชมีาใช้ และจ านวนเงนิของ สนิทรพัย์และหนี้สนิ รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
โดยประมาณการและขอ้สมมตไิม่ไดเ้ปลีย่นไปจากทีใ่ชส้ าหรบังบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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5 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 ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564       
รายได ้       
   -  รายไดต้ามส่วนงานธุรกจิ 1,214 100 52 239 85 1,690 
   -  รายไดร้ะหว่างส่วนงานธุรกจิ (159) - (10) (29) (38) (236) 
รายไดสุ้ทธ ิ 1,055 100 42 210 47 1,454 
       

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน (1,411) 11 (96) (21) (118) (1,635) 
ตน้ทุนทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้      129 
ขาดทุนจากการด าเนินงาน      (1,506) 
       
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้       
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 458 15 11 - 24 508 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 597 85 31 210 23 946 
รวมรายได ้ 1,055 100 42 210 47 1,454 

 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ธรุกิจ ธรุกิจ ธรุกิจโบวล่ิ์ง ธรุกิจ ธรุกิจ  
 โรงภำพยนตร ์ โฆษณำ และคำรำโอเกะ ให้เช่ำและบริกำร ส่ือภำพยนตร ์ รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563       
รายได ้       
   -  รายไดต้ามส่วนงานธุรกจิ 1,910 260 163 277 129 2,739 
   -  รายไดร้ะหว่างส่วนงานธุรกจิ (234) - (21) (34) (24) (313) 
รายไดสุ้ทธ ิ 1,676 260 142 243 105 2,426 
       

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน (895) 77 (59) (17) (132) (1,026) 
ตน้ทุนทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้      (25) 
ขาดทุนจากการด าเนินงาน      (1,051) 
       
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้       
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 472 90 40 - 54 656 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) 1,204 170 102 243 51 1,770 
รวมรายได ้ 1,676 260 142 243 105 2,426 

 
กลุ่มกจิการพบว่าไม่มกีารเปลีย่นแปลงของจ านวนเงนิของสนิทรพัยร์วมหรอืหนี้สนิรวมอย่างมสีาระส าคญัจากการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิของปีก่อน 
 
 
 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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6 มูลค่ำยุติธรรม 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการทีม่ลูค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน         

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน         

ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ - - 4,096,419 - - - 4,096,419 - 

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน - - 4,096,419 - - - 4,096,419 - 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวม 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 พ.ศ.2564 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
         

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน         

สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน         

ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ - - 4,096,419 - - - 4,096,419 - 

รวมสินทรพัยท์ำงกำรเงิน - - 4,096,419 - - - 4,096,419 - 



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำส ำหรบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดบัท่ี 2  
 
ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์วดัมูลค่ายุตธิรรมโดยใช้วธิีคดิมูลค่าสนิทรพัย์สุทธ ิ(“NAV”) ณ วนัสิ้นงวด ซึ่งเป็นขอ้มูลที่
เผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ค านวณโดยผูจ้ดัการกองทุนของผูอ้อกตราสารทุน  
 
มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีอ่ายุคงเหลอืต ่ากว่าหนึ่งปี มมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่าทางบญัชเีนื่องจาก
ผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระส าคญั 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ แต่ไม่รวมถงึรายการที่มูลค่า
ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัราคาตามบญัช ี
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
 รำคำตำมบญัชี  
 - รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม 
 พนับำท พนับำท 
   
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 299,348 298,892 
   
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 965,000 792,149 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
 รำคำตำมบญัชี  
 - รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม 
 พนับำท พนับำท 
   
สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 272,309 271,768 
   
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 965,000 792,149 

 
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ค านวณจากราคาตลาดของหุ้นกู้ใน Thai Bond Market Association ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ และ 
อยู่ในขอ้มลูระดบัที ่2 ของล าดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 
 
 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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7 สินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
 
การเปลี่ยนแปลงส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงิน 
รวม 

ข้อมูลทำงกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 พนับำท พนับำท  
  

มูลค่ำตำมบญัชีต้นงวด - - 
การเพิม่ขีน้ 5,400,000 5,400,000 
การจ าหน่าย (1,300,286) (1,300,286) 
รายการก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้จากเงนิลงทุน 286 286 
รายการขาดทุนสุทธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากเงนิลงทุน (3,581) (3,581) 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด 4,096,419 4,096,419 

 
ในระหว่างงวดสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้จ านวน 5,400 ล้านบาท และจ าหน่ายออก
จ านวน 1,300 ลา้นบาท กลุ่มกจิการรบัรูก้ าไรจากการจ าหน่ายเป็นจ านวนเงนิ 0.29 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุน 
 

8 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลูกหนี้การคา้ซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
ในงบแสดงฐานะการเงนิสามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็ 73,896 192,819 14,154 25,062 
ลูกหนี้การคา้      
   ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 34,747 158,661 15,634 92,698 
   คา้งช าระไม่เกนิ 3 เดอืน 57,496 130,151 24,643 65,105 
   3 - 6 เดอืน 25,159 18,849 4,755 268 
   6 - 12 เดอืน 52,122 44,805 14,183 6,893 
   เกนิกว่า 12 เดอืน 89,418 35,699 8,364 182 
รวม 332,838 580,984 81,733 190,208 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (138,943) (75,716) (4,347) (8,853) 
ลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 193,895 505,268 77,386 181,355 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท 
  
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สุทธิ 2,419,040 
ซื้อเงนิลงทุน 73,000 
ส่วนแบ่งขาดทุน (312,120) 
ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสรจ็ 22,309 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (38) 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 2,202,191 

 
กำรลงทุนเพ่ิม 
 
บริษทั เมเจอร ์จอยน์ ฟิลม ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัท ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น  
“บรษิทั เมเจอร์ จอยน์ ฟิลม์ จ ากดั” และเพิม่วตัถุประสงค์ในการประกอบกิจการการลงทุนในธุรกิจภาพยนตร์ และ เมื่อวนัที ่11 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2564 ของบรษิัทย่อย ได้มมีติอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท 
(จ านวน 50,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท) เป็น 100.00 ล้านบาท (จ านวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 950,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท และมกี าหนดเรยีกช าระครัง้แรกร้อยละ 50 ซึ่งบรษิัท
จ่ายเงนิลงทุนเพิม่เป็นจ านวน 47.50 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่9 มนีาคม พ.ศ. 2564 
 
บริษทั ไท เมเจอร ์จ ำกดั 
 
เมื่อวนัที ่24 มนีาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ของบรษิทั ไท เมเจอร ์จ ากดั (บรษิทัย่อย) ไดม้มีตอินุมตัิ  การ
เพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 45.00 ล้านบาท (450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) เป็น 75.00 ล้านบาท (750,000 หุ้น มูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 300,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท บรษิัทได้ลงทุนเพิม่ 255,000 หุ้น  
เป็นจ านวนเงนิ 25.50 ล้านบาท ท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงจากอัตราร้อยละ 60.00 เป็น 70.00 
ผลต่างระหว่างจ านวนเงนิที่จ่ายซื้อหุ้นกบัสนิทรพัย์และหนี้สนิที่ระบุได้สุทธขิองบรษิทัทีไ่ดม้าเพิม่จ านวน 2.02 ล้านบาท บนัทกึเป็น 
“การเปลีย่นแปลงสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัย่อย” ภายใต ้“องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ” ในงบการเงนิรวม 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สุทธิ 6,249,303 6,204,747 
ซื้อเงนิลงทุน 169,823 167,823 
จ าหน่ายเงนิลงทุน (4,603,298) (4,603,298) 
รบัคนืเงนิลงทุน (7,112) - 
เงนิปันผลรบั (209,549) (209,549) 
ส่วนแบ่งก าไร 352,454 352,826 
ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสรจ็อื่น 732 - 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 1,952,353 1,912,549 

 
กลุ่มบริษัทมีก าไรในรายการระหว่างกันที่เกิดจากการจ าหน่ายสินทรพัย์ให้กับกองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์ซึ่ง จะรบัรู ้
ในงบก าไรขาดทุนรวมด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสญัญาเช่าอาคารที่จ าหน่ายไป ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน  
พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัรบัรูก้ าไรในรายการระหว่างกนัดงักล่าวเป็นรายได้จ านวน 7.79 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนรวม (30 กนัยายน 
พ.ศ. 2563 : 7.81 ลา้นบาท) 
 
บริษทั สยำมฟิวเจอร ์ดีเวลล้อปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) ("SF") 
 
เงินลงทุนเพ่ิม 
 
ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดซ้ื้อเงนิลงทุนเพิม่ใน SF จ านวน 26.17 ล้านหุน้ เป็นจ านวนเงนิ 
167.82 ลา้นบาท 
 
กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 
เมื่อวนัที ่30 สงิหาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิทั SF จ านวน 647,158,471 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 30.36 
ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วของ SF ให้กบับรษิัท เซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 12.00 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 
7,765.90 ล้านบาท โดยมกี าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวเป็นจ านวน 3,162.60 ล้านบาท ซึ่งไดบ้นัทกึไว้ในงบก าไรขาดทุน
รวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการ 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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บริษทั เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
กำรลงทุนเพ่ิม 
 
บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ไดล้งทุนในบรษิทัร่วม ดงันี้ 
 
1. “บรษิทั ลาสต ์ไอดอล (ไทยแลนด)์ จ ากดั” จ านวน 2.00 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
กำรรบัคืนเงินลงทุน 
 
บรษิทั เอม็ พคิเจอร ์จ ากดั ไดร้บัคนืเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ดงันี้ 

 
1. “กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์CLASSIC AGAIN” จ านวน 3.24 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่16 มถิุนายน พ.ศ. 2564 
2. “กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์THAT MARCH” จ านวน 0.43 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่16 มถิุนายน พ.ศ. 2564 
3. “กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์OUR LOVE FOREVER” จ านวน 1.44 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่17 มถิุนายน พ.ศ. 2564 
4. “กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์คนืยุตธิรรม” จ านวน 2.00 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่2 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
 

11 กำรร่วมกำรงำน 
 
11.1 กำรร่วมค้ำ 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในการร่วมค้าส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะห์ได้
ดงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท 
  
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สุทธิ 49,583 
ส่วนแบ่งขาดทุน (2,849) 
ส่วนแบ่งก าไรเบด็เสรจ็ 201 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 46,935 

 
 
 
 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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11.2 กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในการด าเนินงานร่วมกนัส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
กำรรบัคืนเงินลงทุน 
 
บรษิทั เอม็ พคิเจอร ์จ ากดั ไดร้บัคนืเงนิลงทุนในการด าเนินการร่วมกนั ดงันี้ 
 
1. “กจิการร่วมคา้ภาพยนตรฮ์กัเถดิเทงิ” จ านวน 1.98 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่2 เมษายน พ.ศ. 2564 
 
บรษิทั เอม็ เทอรต์ีไ้นน์ จ ากดั ไดร้บัคนืเงนิลงทุนในการด าเนินการร่วมกนั ดงันี้ 
 
1. “กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์แก๊งตาลซิง่ และหลาน 25 น้า 24” จ านวน 10.15 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2564  
2. “กจิการร่วมคา้ภาพยนตร ์สามเกลอหวัแขง็และจ๊วดกะเทยบัง้ไฟ” จ านวน 3.29 ลา้นบาท เมื่อวนัที ่2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 
12 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 

 
 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม 
 พนับำท 
  
รำคำตำมบญัชีต้นงวด - สุทธิ 480,954 
รบัคนืพืน้ทีเ่ช่า 243 
ขาดทุนสุทธจิากการปรบัมลูค่ายุตธิรรม (135,767) 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 345,430 

 
ในการวดัมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน กลุ่มกิจการได้จดัให้มผีู้ประเมนิราคาอสิระท าการประเมนิมูลค่ายุติธรรม  กลุ่มกิจการ 
ใชข้อ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดเ้ป็นตวัแปรส าคญัในเทคนิคการประเมนิมูลค่า กลุ่มกจิการจงึจดัประเภทการวดัมูลค่าอสงัหารมิทรพัย์
เพื่อการลงทุนอยู่ในระดบั 3 ของมลูค่ายุตธิรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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13 ท่ีดิน อำคำร อปุกรณ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
การเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรพัย์ไม่มีตัวตนส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 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 (7,112) 584 - - 
ซื้อสนิทรพัย์ 66,196 39,431 42,437 10,499 
รบัโอนจากภาพยนตร์ระหว่างผลติ - 65,232 - - 
จ าหน่ายสนิทรพัย์ (2,030) - (485) - 
ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ (7,262) (1,370) (4,488) (1,156) 
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย (560,810) (73,970) (398,769) (18,778) 
การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ - (2,000) - - 
กลบัรายการการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ 72,086 - - - 
รำคำตำมบญัชีส้ินงวด - สุทธิ 4,721,872 177,556 3,280,169 88,398 

 
14 เงินกู้ยืม 

 
เมื่อวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 บรษิทัไดอ้อกหุน้กูใ้นสกุลเงนิบาทประเภทจ่ายคนืเงนิตน้เมื่อครบก าหนด (Straight Bond)         ไม่
มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จ านวน 500,000 หน่วยที่มูลค่าตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 500 ล้านบาท  
หุน้กูด้งักล่าวมอีายุ 1 ปี ครบก าหนดวนัที ่4 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 อตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 2.55 ต่อปี ดอกเบีย้มกี าหนดจ่าย      ทุก 
6 เดอืน บรษิทัตอ้งด ารงไวซ้ึง่อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในอตัราส่วนทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน 
 
ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดป้ลดภาระการค ้าประกนัในหลกัทรพัย์ของบรษิทั สยามฟิวเจอร์    
ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) (SF) ทัง้หมดส าหรบัเงนิกูย้มืแลว้ 
 

15 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลรบัรู้ด้วยประมาณการของฝ่ายบริหาร โดยประมาณการอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้ส าหรบังวดระหว่างกาล 
เกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 คอื อตัรารอ้ยละ 20.13 และรอ้ยละ 18.41 ต่อปี ส าหรบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและ       ขอ้มลู
ทางการเงนิเฉพาะกจิการตามล าดบั 
 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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16 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้น 
 

16.1 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำรและเลตเตอรอ์อฟเครดิต  
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัจากการค ้าประกนัโดยธนาคารและเลตเตอร์ออฟเครดติออกให้กบั
บุคคลภายนอกจ านวน 235.22 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 242.97 ลา้นบาท) 
 

16.2 กำรค ำ้ประกนั 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิัทได้ค ้าประกนัเงนิกู้ยมืจากธนาคารให้แก่บรษิัทย่อยเป็นจ านวน 35.00 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 35.00 ลา้นบาท) 
 

16.3 ภำระผกูพนัตำมสญัญำบริกำร 
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิารระยะยาวทีท่ ากบับุคคลภายนอก โดยมยีอดรวมของจ านวนเงนิค่าบรกิาร
ขัน้ต ่าภายใตส้ญัญาทีไ่ม่สามารถยกเลกิไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
     
ไม่เกนิ 1 ปี 702 717 454 425 
เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,190 2,180 1,556 1,436 
เกนิกว่า 5 ปี 3,523 3,882 2,796 3,015 
 6,415 6,779 4,806 4,876 

 
นอกจากจ านวนเงนิค่าบรกิารขัน้ต ่าขา้งต้น กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิาร ซึ่งคดิตามเกณฑ์การแบ่งรายไดใ้หก้บั
ผูใ้หบ้รกิาร 
 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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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 1,873 - - - 
 ดอลลารส์หรฐัฯ 933 845 - - 
 ยโูร 35 - - - 
รวม บาท 56,018 54,145 54,145 54,145 
 ดอลลารส์หรฐัฯ 933 845 - - 
 ยโูร 35 - - - 
รวมเป็นเงนิบาท  89,199 79,669 54,145 54,145 

 
16.5 ภำระผกูพนัในกำรผลิตภำพยนตร ์

 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัในการช าระเงนิแก่ผู้ก ากบัภาพยนตร์เป็นจ านวนเงนิ 24.88 ล้านบาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 35.23 ลา้นบาท) 
 

17 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

รายการคา้ทีส่ าคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

17.1 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และอ่ืน ๆ  
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
   และกำรให้บริกำร     
บรษิทัย่อย - - 156,546 196,943 
บรษิทัร่วม 2,294 17,923 815 - 
กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 34,395 35,589 24,720 23,923 
การร่วมคา้ 806 451 - - 
การด าเนินงานร่วมกนั 1,074 621 - - 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัภายใตบ้รษิทัร่วม 11,130 326 7,326 326 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 27,362 48,337 8,624 14,689 
 77,061 103,247 198,031 235,881 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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17.2 กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร และอ่ืน ๆ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     

กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร     
บรษิทัย่อย - - 64,114 87,296 
บรษิทัร่วม 4,598 42,450 4,134 7,795 
กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 155,005 140,966 114,270 106,436 
การร่วมคา้ - 296 - - 
การด าเนินงานร่วมกนั 1,424 5,007 - - 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัภายใตบ้รษิทัร่วม 26,862 24,073 18,712 17,807 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 26,599 48,319 24,857 50,220 
 214,488 261,111 226,087 269,554 

 
17.3 ยอดคงเหลือท่ีเกิดจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอ่ืน ๆ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
ลูกหน้ีกำรค้ำ     
   (รวมรายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกเกบ็)     
บรษิทัย่อย - - 13,168 79,524 
บรษิทัร่วม 1,607 13,229 - 4,786 
กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 1,348 10,810 12 9,142 
การร่วมคา้ 2,811 6,962 - - 
การด าเนินงานร่วมกนั 476 2,943 - - 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 7,424 8,115 3,203 1,991 
 13,666 42,059 16,383 95,443 
     

ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
บรษิทัย่อย - - 183,863 196,812 
บรษิทัร่วม 10 5,469 10 - 
กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 2,284 3,415 2,284 3,415 
การร่วมคา้ - 109 - - 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 2,617 5,368 1,102 4,325 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุน - - (33,296) (34,000) 
 4,911 14,361 153,963 170,552 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 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 
กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 3,329 3,324 3,392 3,324 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัภายใตบ้รษิทัร่วม - 14,671 - 14,528 
 3,329 18,384 3,392 18,241 
     

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     

บรษิทัย่อย - - 1,526 75,513 

บรษิทัร่วม 8,120 16,536 38 1 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ - 137,852 - 99,791 

การร่วมคา้ 6,054 8,721 - - 

การด าเนินงานร่วมกนั 1,706 11,238 - - 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัภายใตบ้รษิทัร่วม - 1,640 - 1,640 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 249 6,765 175 27,899 

 16,129 182,752 1,739 204,844 

     

เจ้ำหน้ีอ่ืน     

บรษิทัย่อย - - 3,191 14,039 

บรษิทัร่วม 26,148 4,350 2,968 4,144 

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 14,846 1,507 11,017 1,311 

การด าเนินงานร่วมกนั 122 - - - 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัภายใตบ้รษิทัร่วม 140 9,105 120 7,826 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 11,494 8,658 1,879 2,207 

กรรมการ 759 1,492 585 1,172 

 53,509 25,112 19,760 30,699 

     

เงินรบัล่วงหน้ำจำกกำรให้เช่ำและบริกำร     

กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ 19,986 20,771 - - 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 3,874 5,007 - - 
 23,860 25,778 - - 

 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 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 - - 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 5,531 5,531 - - 
 129,034 129,034 - - 
     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ     
บรษิทัร่วม 2,997 11,906 - 8,493 
กองทุนรวมสทิธเิช่าอสงัหารมิทรพัย์ 78,037 110,761 71,127 102,979 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัภายใตบ้รษิทัร่วม - 259,379 - 167,914 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 131,870 138,123 131,870 138,122 
 212,904 520,169 202,997 417,508 

 
17.4 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 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 19,681 6,276 241,990 167,518 
รบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มื (1,841) (4,025) (110,386) (193,749) 
ตดัหนี้สญูในระหว่างงวด/ปี - (463) - (463) 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด/ปี 20,091 2,251 344,624 213,020 

 

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

ดอกเบี้ยรบัที่เกี่ยวข้องมจี านวนเงนิ 7.69 ล้านบาท (30 กนัยายน พ.ศ. 2563 : 6.97 ล้านบาท) ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
บรษิทัมดีอกเบีย้คา้งรบัจ านวน 1.04 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 0.69 ลา้นบาท) ในขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
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ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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17.5 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 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 - - (16,400) (29,500) 
ตดัหนี้สญูในระหว่างงวด/ปี - (1,302) - (1,085) 
กลบัรายการ(ค่าเผื่อผลขาดทุน) - - (1,337) 27,000 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด/ปี 1,900 1,900 142,663 160,400 

 
เงนิใหกู้้ยมืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัจ านวน 140.76 ลา้นบาท ในขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.00 ต่อปี 
(พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 2.00 ต่อปี) และไม่มกี าหนดช าระคนื 
 
เงนิให้กู้ยืมแก่พนักงานจ านวน 1.90 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 1.90 ล้านบาท) ในข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกจิการ ไม่มกีารคดิดอกเบีย้ (พ.ศ. 2563 : ไม่มกีารคดิดอกเบีย้) 
 
ดอกเบี้ยรบัทีเ่กี่ยวข้องมจี านวนเงนิ 3.30 บาท (30 กนัยายน พ.ศ. 2563 : 3.37 ล้านบาท) ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
บรษิทัมดีอกเบีย้คา้งรบัจ านวน 108.13 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 108.14 ลา้นบาท) ในขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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17.6 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 30 กนัยำยน 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 - - 566,065 1,431,188 
จ่ายคนืเงนิกูย้มื (12,800) - (671,724) (1,408,499) 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินงวด/ปี - 12,800 884,455 990,114 

 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิกู้ยมืจากบรษิทัย่อย ซึ่งเป็นเงนิกู้ยมืทีไ่ม่มหีลกัประกนัจ านวน 884.46 ล้านบาท 
(พ.ศ. 2563 : 977.31 ลา้นบาท) มกี าหนดช าระคนืภายใน 1 เดอืน มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ต่อปี 
 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องในข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวน 0.16 ล้านบาท และ  
27.80 ล้านบาท ตามล าดบั (30 กนัยายน พ.ศ. 2563 : 0.22 ล้านบาท และ 33.49 ล้านบาท) ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
บรษิทัมไีม่มดีอกเบี้ยคา้งจ่ายในขอ้มูลทางการเงนิรวมและมดีอกเบี้ยคา้งจ่ายในขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 2.85 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 0.39 ลา้นบาท และ 3.61 ลา้นบาท) 
 

17.7 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญัของกิจกำร 
 

 ข้อมูลทำงกำรเงินรวม ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   30 กนัยำยน พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 22,651 16,663 14,967 12,839 
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 432 546 294 414 
 23,083 17,209 15,261 13,253 

 
  



บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดระหว่ำงกำลส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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18 คดีควำม 
 
ในปี พ.ศ. 2560 บรษิทัประกนัภยัของผูเ้สยีหายจากเหตุเพลงิไหมท้ีเ่กดิขึน้ภายในอาคารโครงการเมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ ป่ินเกล้า ฟ้องรอ้งให้
บรษิทัรบัผดิชอบค่าเสยีหายจากเหตุการณ์ดงักล่าว กระทัง่ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 ศาลแพ่งไดม้คี าพพิากษาใหบ้รษิทัชดเชยแก่บรษิทั
ประกนัภยัเป็นจ านวนเงนิ 413.00 ลา้นบาท ซึง่รวมค่าเสยีหายและดอกเบีย้จากเงนิตน้ดงักล่าว บรษิทัไดย้ื่นอุทธรณ์ส าหรบัคดนีี้ต่อไป 
 
เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศาลอุทธรณ์ได้มีค าพิพากษาให้บริษัทชดเชยแก่บริษัทประกันภัยของผู้เสียหายเป็นจ านวนเงิน  
365.00 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้จากเงนิต้นดงักล่าว บรษิทัไดย้ื่นฎกีาส าหรบัคดนีี้ต่อไป 
 
เมื่อวนัที ่28 กนัยายน พ.ศ. 2564 ศาลฎีกามคี าสัง่ไม่อนุญาตใหบ้รษิัทฎีกา และไม่รบัฎีกาของบรษิัทในการพจิารณา ดงันัน้คดจีงึถึงสิ้นสุด
ตามค าพพิากษาของศาลอุทธรณ์  
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัได้ตัง้ส ารองส าหรบัค่าเสยีหายและดอกเบี้ยจากคดดีงักล่าวไว้แล้วเต็มจ านวน ซึ่งบรษิัทได้ช าระ
ค่าเสยีหายพรอ้มดอกเบีย้ทัง้หมดจ านวน 479.49 ลา้นบาทใหแ้ก่โจทกเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้วในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

19 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 
 
ก) เมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2564 ของบรษิทั เมเจอร ์จอยน์ ฟิลม์ จ ากดั   (“บรษิทั

ย่อย”) ไดอ้นุมตัใิหช้ าระค่าหุน้ส่วนทีเ่หลอือกี รอ้ยละ 50 รวมเป็นเงนิ 47.50 ลา้นบาท ภายในวนัที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
 

ข) วนัที ่9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2564 ของบรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน) (“บรษิทัย่อย”) ไดม้มีตอินุมตักิารลงทุนในบรษิทั สกายบอ็กซ์ เอนเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั เพื่อประกอบธุรกจิ    ดา้นความ
บนัเทงิ ซึง่มทีุนจดทะเบยีน 20.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 200,000.00 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100.00 บาท      โดยบรษิทัย่อย
จะมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 45.00 คดิเป็นจ านวนเงนิลงทุนเท่ากบั 9.00 ลา้นบาท 

 
ค) เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจาก            การ

ด าเนินงานของงวดเดอืนมกราคมถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2564 จ านวน 1 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 894.67 ลา้นบาท     โดย
จ่ายใหก้บัผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่ชีื่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

 
20 กำรอนุมติัข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
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